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SŁOWO REKTORA
Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Najważniejszym wydarzeniem stycznia dla środowiska polskich
uczelni była prezentacja ostatecznej wersji projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zaprezentował projekt, który
— po konsultacjach społecznych — przeszedł zmiany w stosunku do prezentowanego we wrześniu podczas Kongresu Nauki
w Krakowie. Do najważniejszych zaliczyć należy wprowadzenie
systemu wsparcia dla uczelni regionalnych i polskich czasopism
naukowych, rezygnację z wydłużania studiów niestacjonarnych
czy prawo do urlopów rodzicielskich dla doktorantów. Wprowadza się ponadto szkoły doktorskie jako nowy model kształcenia
doktorantów, którzy w projekcie ustawy traktowani są priorytetowo. Zgodnie z planami każdy doktorant ma otrzymać stypendium, a w razie potrzeby będzie mógł skorzystać z urlopu
rodzicielskiego. Projekt ustawy przewiduje również zwiększenie
wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich oraz uzależnienie ich
wysokości od przeciętnego (a nie minimalnego) wynagrodzenia
w gospodarce. Inną ważną z proponowanych zmian jest nowa wizja ścieżki kariery akademickiej i zniesienie obowiązku habilitacji.
Nauczyciel akademicki, aby zrealizować swój awans zawodowy
na stanowisko profesora uczelni, nie będzie musiał posiadać habilitacji. Z kolei naukowcy, którzy realizują prestiżowe granty
naukowe, będą mieli łatwiejszą drogę do stopnia doktora habilitowanego. Nowością ma być nowy organ w zarządzaniu — rada
uczelni, w ponad połowie złożona z przedstawicieli otoczenia
społeczno-gospodarczego. W kilku krótkich zdaniach trudno
omówić wszystkie zmiany, dlatego zachęcam społeczność PK do
śledzenia dalszych losów ustawy o szkolnictwie wyższy. Z pewnością będzie miała kolosalne znaczenie dla szkolnictwa wyższego
w naszym kraju, w tym dla losów naszej szkoły. W najbliższym
czasie poznamy też nowy wykaz dyscyplin naukowych, będzie on
miał ogromny wpływ na naszą działalność badawczą i ewentualne zmiany w jej organizacji.
Z pewnością wielu z nas zadaje sobie pytanie, w jaki sposób PK przygotowuje się do wprowadzenia tak wielu istotnych
zmian. Otóż jeszcze w ubiegłym roku na wjazdowym posiedzeniu poszerzonego Kolegium Rektorskiego omawialiśmy możliwe struktury organizacyjne po wejściu ustawy. W styczniu
w długich, indywidualnych rozmowach z każdym z dziekanów
analizowaliśmy — opierając się na dotychczasowych osiągnięciach naukowych — nasz potencjał naukowy, umożliwiający
prowadzenie działalności badawczej w ramach nowo zdefiniowanych dyscyplin naukowych. Przypomnę, że według nowej ustawy uczelnia będzie oceniana jako całość na podstawie osiągnięć
poszczególnych dyscyplin naukowych, a nie — jak dotychczas
— na podstawie osiągnięć poszczególnych wydziałów. By łatwiej było podjąć stosowne decyzje, związane z przypisaniem
nauczyciela akademickiego do nowych dyscyplin, poprosiłem,
by każdy pracownik określił przewidywane osiągnięcia naukowe
w poszczególnych dyscyplinach naukowych w bieżącym roku.
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Tak więc od naszego zaangażowania, naszej
aktywności będzie zależało, jakie dyscypliny naukowe zostaną uruchomione na
PK i — w konsekwencji — jakie kierunki
studiów będziemy mogli prowadzić w ramach dyscyplin naukowych.
By lepiej przygotować się do wdrożenia na PK zapisów nowej ustawy, przygotowaliśmy plan działań, który zyskał uznanie i finansowanie NCBiR w ramach programu
Zintegrowane Programy Uczelni. Jego celem jest wspieranie
instytucji szkolnictwa wyższego, tak by mogły jak najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze. PK otrzyma
dofinansowanie w wysokości 17,5 mln zł, dzięki czemu będziemy
mogli zorganizować zajęcia praktyczne i staże dla studentów,
podnieść poziom umiędzynarodowienia i informatyzacji, a także realizować projekty podnoszące kompetencje kadry naukowej.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania projektu.
W sposób szczególny chciałbym jeszcze raz pogratulować
i podziękować studentom informatyki z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki i Krakowskiej — Łukaszowi
Majowi i Pawłowi Muszyńskiemu, którzy wraz z zespołem Testowa Drużyna zdobyli pierwsze miejsce w kategorii biznesowej
oraz trzecie miejsce w kategorii technicznej w finale konkursu
MinFinTech, organizowanego przez Ministerstwo Finansów,
Krajową Administrację Skarbową oraz spółkę Aplikacje Krytyczne. Według opinii ekspertów pomysł studentów na wykrywanie
oszustw podatkowych jest rozwiązaniem nowatorskim na skalę
europejską. Obecnie jest wdrażany do systemów państwowych.
W ostatnim okresie PK podpisała kolejne porozumienie
o współpracy — tym razem z gminą Sandomierz. W planach są
wspólne działania badawcze, projektowe i dydaktyczne w zakresie
rewitalizacji miasta, ochrony zabytków i krajobrazu, inżynierii
środowiska, planów zagospodarowania przestrzennego, polityki
transportowej, gospodarki komunalnej i energooszczędnych technologii. Sandomierz dołączył więc do grona kilkudziesięciu polskich miast, gmin i powiatów, które będą korzystać z eksperckiego
wsparcia pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej.
Przełom stycznia i lutego — to czas wytężonej pracy dla
studentów, związany z zaliczeniem sesji egzaminacyjnej i obroną prac dyplomowych. Wszystkim studentom życzę bardzo dobrych wyników na egzaminach, a nauczycielom akademickim
satysfakcji z efektów ich pracy. Mam nadzieję, że nowi inżynierowie w nowym semestrze rozpoczną studia magisterskie na
naszej uczelni. Życzę też, by zarówno pracownicy, jak i studenci
choć przez chwilę skorzystali z wypoczynku podczas przerwy
międzysemestralnej.
Jan Kazior
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Transfer wiedzy i technologii, czyli
porozumienie nauki z gospodarką
Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej świętowało
dwudziestolecie działalności
MARLENA MAREK
Rok 2017 był dwudziestym rokiem działalności Centrum
Transferu Technologii PK. W pierwszym okresie funkcjonowania Centrum działało w ramach sieci FEMIRC (Fellow Member
to the EU Innovation Relay Centres) — projektu o międzynarodowym charakterze; inicjatywy, w której na bazie skromnego
funduszu z Unii Europejskiej tworzono pierwsze zręby transferu technologii. CTT PK, ta niewielka początkowo komórka miała więc przed sobą nie lada zadanie — udowadniać regionowi,
że do rozwoju gospodarczego potrzebny jest transfer wiedzy
i technologii, swoiste porozumienie między nauką a biznesem;
że trzeba rozwijać innowacyjną myśl technologiczną i czerpać dobre przykłady ze świata. Warto przypomnieć, iż wtedy
w Polsce nie działały jeszcze jednostki tego typu.
Dr Tomasz Maczuga, pierwszy dyrektor CTT PK tak wspominał początki działalności: „Przez pierwszy rok robiłem to
sam jako zajęcie dodatkowe we własnym pokoju. Na drzwiach
pojawiła się tylko gustowna naklejka »FEMIRC«. Potem szefowa dała mi wsparcie w postaci magistrantki, która rozsyłała informacje. Pracowała w naszej pracowni komputerowej
w wymiarze pół lub ćwierć etatu. Równocześnie zaczęły się
pojawiać informacje o tzw. »ramowych programach badań
i rozwoju« dofinansowanych przez Komisję Europejską”.
Zaszczepiony na politechnicznym gruncie projekt przerodził się z czasem w biuro, zatrudniające dziś prawie dwadzieścia pięć osób. Po dwudziestu latach CTT PK podąża
zgodnie z obranym na początku kursem: „do przodu”. Główne
założenia przez lata pozostawały niezmienne, a strategie były
dostosowywane do zmieniającego się rynku i uwarunkowań.
Kolejni dyrektorzy CTT PK dzięki polityce kontynuowania

dobrych praktyk poprzedników i poszerzaniu obszarów działalności przyczynili się do znacznego rozwoju jednostki i wypracowania marki rozpoznawalnej na terenie Polski i nie tylko.
Tomasz Maczuga stworzył w 1997 roku fundamenty pracy
Centrum. Jego następczyni, Jadwiga Widziszewska rozwinęła działalność zespołu w ramach sieci transferu technologii
Innovation Relay Centre (od 2008 roku Enterprise Europe
Network). Powstała w regionie silna jednostka, która z powodzeniem świadczyła (i czyni to nadal) usługi związane z międzynarodowym transferem technologii. Za kadencji dyrektor
Widziszewskiej ugruntował swą pozycję również Regionalny
Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE, obecnie
finansowany przez MNiSW. RPK na przestrzeni niemalże
dziewiętnastu lat wspierał różnorodne podmioty z terenu
Małopolski i z Podkarpacia w przygotowywaniu wniosków
i realizacji projektów finansowanych z 5., 6., 7. Programu Ramowego UE, obecnie zaś świadczy te usługi w odniesieniu do
Programu Ramowego Horyzont 2020.
Działania dyrektor Widziszewskiej skupione były przede
wszystkim na budowaniu marki CTT PK w regionie. Priorytetem stało się zacieśnianie współpracy ze środowiskiem gospodarczym poprzez wprowadzenie szerokiego wachlarza
bezpłatnych usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Jednym z ważniejszych elementów tej strategii było rozpoczęcie działalności Punktu Konsultacyjnego Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Przez osiem lat pomagał
on małopolskim przedsiębiorcom w zakładaniu działalności
gospodarczej i wspierał ich w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój. W tym samym czasie CTT PK uczestniczyło

Pracownicy Centrum Transferu Technologii PK
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w budowaniu pierwszej Regionalnej
Strategii Innowacji (RSI). W 2006 roku
zorganizowano pierwszą edycję konkursu dla innowacyjnych przedsiębiorstw
z regionu — „Innovator Małopolski”. Pomysł został bardzo dobrze przyjęty przez
środowisko i w ciągu kilkunastu lat konkurs stał się regionalnym wydarzeniem,
w którego organizację zaangażowany
jest również Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Niewątpliwie
konkurs stanowi wizytówkę CTT i Politechniki Krakowskiej.
W tym czasie Centrum rozpoczęło
też działalność związaną z komercjalizacją. Powstał jeden z pierwszych regulaminów uczelnianych (nowość w skali
krajowej) dotyczący ochrony własności
intelektualnej. Podjęto się realizacji
pierwszych projektów finansujących
działania komercjalizacyjne, jak „Młody
Naukowiec — Kreator Rzeczywistości
Gospodarczej” i „Inkubator Innowacyjności”. Funkcjonująca obecnie spółka celowa INTECH PK jest prowadzona przez
wieloletnich pracowników CTT PK,
specjalistów, którzy swoje pierwsze doświadczenia związane z komercjalizacją
zdobywali właśnie w CTT PK. Także
w Centrum były realizowane dwa pierwsze projekty wspierające i finansujące
zakładanie innowacyjnych firm, które
stanowiły zalążek Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PK. Ten ostatni
działa teraz jako samodzielna jednostka.
Dzięki inicjatywie dyrektor Jadwigi
Widziszewskiej Centrum poprowadziło Punkt Europe Direct. Od wielu lat
promuje on działalność Unii Europejskiej, organizując Dzień Europy, lekcje
europejskie dla dzieci i młodzieży itp.
CTT PK koordynuje także małopolską
Noc Naukowców, popularnonaukową
imprezę, do przygotowania której już
od dziesięciu lat włączają się wybrane
wydziały PK. Obecna działalność, pod
kierownictwem dyrektora Jakuba Kruszelnickiego, to kontynuacja dobrych
praktyk lat poprzednich, wzbogacona
o nowe czynniki współpracy krajowej
i międzynarodowej w zakresie naukowym oraz intensyfikacja działań w obszarze komercjalizacji wyników prac
badawczych.

CTT PK — to marka znana w regionie
JADWIGA WIDZISZEWSKA

Przez kilka lat rozwijania działalności Centrum zawsze
przyświecało mi jedno nadrzędne dążenie, aby stworzyć
w Małopolsce jednostkę, która służy i realnie, tak od podstaw, pomaga otwartym, energicznym, mającym jasno
określony cel osobom z biznesu i nauki. Tak narodził się
pomysł wykreowania konkursu „Innovator Małopolski”,
mającego wesprzeć małe firmy w podboju rynków zagranicznych, i tak narodziły się też inne koncepcje, np. opracowania i prowadzenia projektu „Start w Biznesie”, zaadresowanego do chcących założyć firmę studentów czy
projektów pomagających młodym, zdolnym i ambitnym
naukowcom, jak „Młody Naukowiec” i „Inkubator Innowacyjności”, w końcu projekt „Europe Direct” — przeznaczo- Jadwiga Widziszewska
ny dla wszystkich mieszkańców Małopolski.
Patrząc wstecz, jestem dumna z tego, że udało nam się skupić w CTT PK zespół
zaangażowanych osób, które podzielały mój entuzjazm w tworzeniu przyjaznego
środowiska współpracy i służenia pomocą przedsiębiorcom oraz naukowcom, tak aby
przekuwać naszą pracę i wysiłki w ich sukces. Dzięki temu udało się stworzyć trwałe
relacje z klientami i markę, z którą Centrum jest kojarzone w Małopolsce do dziś.
Mgr Jadwiga Widziszewska — dyrektor CTT PK w latach 2006–2014.

Zdjęcia: Jan Zych
Mgr inż. Marlena Marek pracuje w Zespole
ds. Komercjalizacji Centrum Transferu Technologii PK.
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Jesteśmy gotowi wprowadzać Małopolskę
w nową rzeczywistość
JAKUB KRUSZELNICKI

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej ma już
dwadzieścia lat. Od trzech lat mam szczęście współtworzyć tę
instytucję wraz z zespołem niespełna trzydziestu niezwykłych
ekspertów. Dzięki ich zaangażowaniu od dwudziestu lat CTT PK
niezmiennie ewoluuje w stronę najefektywniejszego modelu
wspierania relacji biznes — nauka. Nie jest to łatwa ścieżka,
gdyż istnieje tyle dobrych praktyk, ile centrów transferu technologii, a ich wcielanie w życie jest zależne od wewnętrznych
uwarunkowań uczelni i nie zawsze przynosi identyczne efekty.
Adaptacja do trendów obowiązujących w świecie innowacji,
wraz z narzędziami, które one wnoszą, jest więc raczej procesem naturalnej i ciągłej zmiany niż jednorazowym odkryciem
magicznej receptury na transfer wiedzy z nauki do biznesu.
Moja przygoda z CTT PK rozpoczęła się jednak od takiej
właśnie rewolucji. W 2014 roku, kiedy obejmowałem stanowisko dyrektora, spółka celowa INTECH PK oraz Akademicki
Inkubator Przedsiębiorczości — jednostki, których kadra
wywodzi się z CTT PK — zyskały już niezależność, aktualnie
tworzą kluczowe elementy mapy innowacji regionu. Z kolei
wizja „one-stop-shop”, która towarzyszy Centrum od momentu powstania, wymagała wzmocnienia i konsolidacji. Receptą
okazało się utworzenie nowego Zespołu ds. Komercjalizacji
oraz powrót w szeregi CTT Zespołu ds. Projektów Strukturalnych i Programów Międzynarodowych. Te jednostki dopełniły
ofertę naszych kluczowych projektów — Enterprise Europe
Network oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego .
Dzięki takiej konfiguracji możemy aktualnie w pełni wykorzystać masę krytyczną naszych klientów, zarówno ze sfery
nauki, jak i biznesu; możemy łączyć ich w tandemy rynkowo-akademickie, oferując im kompleksowe wsparcie od szkolenia
przez mentoring, pozyskanie finansowania, absorbcję nowych
technologii, jak i ich internacjonalizację oraz szeroką promocję.
Nowa struktura naszej działalności nie była tylko odpowiedzią na wewnętrzne oczekiwania uczelni, lecz również
adaptacją do nowych warunków ekosystemu innowacji
w Polsce. W 2014 roku ruszyła nowa perspektywa finansowania
— uruchomiono zarówno środki z funduszy strukturalnych, jak
i programów ramowych. Pojawiły się programy takie jak POIR,
POWER, dostosowujące swoją strukturę do standardów współpracy promowanych przez nowy program paneuropejski Horyzont 2020. Zmiany dotyczyły również rządu — zmieniła się filozofia działania MNiSW. Ministerstwo pod wpływem środowiska
centrów transferu technologii dało się przekonać do kolejnej
edycji „Inkubatora Innowacyjności+”, projektu, który jest aktualnie kluczowym narzędziem tych jednostek do stymulowania
aspektu wdrożeniowego technologii tworzonych na uczelniach.
Aby skutecznie uczestniczyć w krajowych inicjatywach,
potrzebowaliśmy wzmocnienia naszego przekazu i inspiracji
międzynarodowej. Dołączyliśmy więc do świeżo tworzonego
Porozumienia Centrów Transferu Technologii, międzynarodo-
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wego stowarzyszenia ekspertów ds. transferu wiedzy
ASTP-Proton oraz do programu mentoringowego, oferowanego przez międzynarodowy projekt Progress-TT.
Wyzwania związane z naszą działalnością nie dotyczyły tylko budowania nowych
mechanizmów, ale również
wprowadzenia nowej jakości
do istniejących inicjatyw.
W
ramach
współpracy
z sektorem małych i średnich Jakub Kruszelnicki
przedsiębiorstw w Małopol- Fot.: Jan Zych
sce stworzyliśmy wspólnie
z Urzędem Miasta Tarnowa nowy projekt Business Boost for
Małopolska. Promuje on rodzimych przedsiębiorców i ofertę
technologiczną regionu na rynkach zagranicznych. Ta inicjatywa wzmacnia naszą ofertę projektu EEN i buduje nowe relacje
z przedsiębiorcami spoza Krakowa.
Patrząc na tak dynamiczny rozwój i wiele równoległych
działań, można postawić pytanie: co dalej? Czym jeszcze możemy się przyczynić do rozkwitu Małopolski jako Europejskiego
Regionu Przedsiębiorczości? Odpowiedź nie jest prosta, ale nasza intuicja podpowiada nam, że „Sky is not the limit”, a nasze
strategiczne partnerstwa w regionie mogą doprowadzić do
tworzenia nowych jednostek takich jak inkubator technologii
kosmicznych; inkubator, który we współpracy z Krakowskim
Parkiem Technologicznym próbujemy testować w nowo uruchomionym projekcie INTERREG BalticSatApps.
Ważne, aby takie regionalne ekosystemy zasiedlały rodzime, politechniczne pomysły, które wynikają z naszych prac
przedwdrożeniowych — czy to w formie licencji, czy spółek
typu spin-off, w tworzeniu których współpraca z naszą spółką
celową INTECH PK odegra kluczową rolę.
Oczywiście, przyszłość wychodzi poza perspektywę roku
2020, kiedy uprzywilejowana pozycja Polski w Unii Europejskiej zacznie wygasać wraz z funduszami strukturalnymi
i będzie zastępowana przez mechanizmy współpracy i konkurencyjności na poziomie europejskim. Kluczem do sukcesu
będą programy ramowe i nasze wsparcie jako Regionalnego
Punktu Kontaktowego. Przykładem takich projektów jest koordynowany przez PK i finansowany ze środków programu
Horyzont 2020 — projekt OASIS — Optimizing Support for Innovating SMEs. Rozpoczęliśmy go w ubiegłym roku. Z takimi
doświadczeniami jesteśmy gotowi wprowadzać Małopolskę
w nową rzeczywistość…
Mgr Jakub Kruszelnicki funkcję dyrektora CTT PK pełni od 2014 roku.
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KRONIKA
Styczeń
4I

Kolędowanie z krakowskimi chórami „Śpiewaj z nami”
w Centrum Kongresowym ICE Kraków, z udziałem Akademickiego
Chóru PK „Cantata”.

13 I

6, 7 I Koncerty kolędowe w wykonaniu Akademickiego Chóru
PK „Cantata” w kościele Matki Bożej Królowej Polski i w kościele
Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

17–31 I

7I

Koncert noworoczny Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej,
objętej patronatem PK, z udziałem Katarzyny Słoty-Marciniec
(mezzosopran) w sali teatralnej parafii św. Jadwigi w Krakowie.

19 I

10 I Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PK
a gminą Sandomierz.

Spotkanie towarzyskie pracowników i studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PK „Lądowiec 2018”.

11–12 I IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu
„Budownictwo — Infrastruktura — Górnictwo” pt. „Monitoring,
profilaktyka i zabezpieczanie infrastruktury budowlanej na terenach górniczych i pogórniczych” zorganizowana przez Instytut
Mechaniki Budowli PK.

IX Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników Wydziału
Inżynierii Środowiska w Spytkowicach.

Spotkanie uczestników wypraw mostowych „Białoruś —
Litwa — Kaliningrad 2017” oraz „Sri Lanka 2017” połączone
z otwarciem wystawy fotografii Jana Zycha.
Wystawa malarstwa absolwentki Wydziału Architektury PK Agnieszki Potockiej-Makoś „Przypadkowy plan” w Galerii
Sztuki „A1”.

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego
Ciesielskiego, przyznawanej corocznie przez Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”.

21 I

Kolędowanie w bazylice św. Floriana w wykonaniu Akademickiego Chóru PK „Cantata”.

23 I

Bal Sportowca 2018 zorganizowany przez Zarząd Klubu
Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego PK.

Posiedzenie Fundacji Rodziny Engelów, przyznającej co
roku Nagrodę im. prof. Zbigniewa Engela dla Najlepszego Młodego
Naukowca.

IX Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników Wydziału
Architektury w Spytkowicach.

26 I

12–31 I Wystawa prac Związku Polskich Artystów Plastyków
„Sympozjum plenerowe »Książ 2017«” w Galerii PK „Kotłownia”.

27 I

12 I

IX Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników
Wydziału Mechanicznego w Spytkowicach.
IX Karnawałowy Bal Politechniki Krakowskiej zorganizowany
przez Stowarzyszenie Wychowanków PK.

12 I — 1 II Wystawa fotografii Jana Zycha z XXIII Europejskiej
Wyprawy Mostowej „Białoruś — Litwa — Kaliningrad 2017”
w Galerii PK „Gil”.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK
24 stycznia 2018 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
• zmian w wieloletnim planie inwestycji
Politechniki Krakowskiej w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz
w planie na 2017 rok;
• zmian w wieloletnim planie inwestycji
Politechniki Krakowskiej w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz
w planie na 2018 rok;
• zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2017 rok.
• zmiany uchwały w sprawie ustalenia
ogólnego zakresu obowiązków nauczy-
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cieli akademickich i stosowania 50 proc.
kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy pracowników PK;

Zarządzenie nr 1 z 4 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w „Zasadach (polityce)
rachunkowości”.

Zarządzenia rektora PK

Komunikaty rektora PK

Zarządzenie nr 83 z 15 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów.

Komunikat nr 1 z 18 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu w dniu 20 grudnia
2017 r.

Zarządzenie nr 84 z 19 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w „Regulaminie organizacyjnym administracji Politechniki Krakowskiej”.

Komunikat nr 2 z 30 stycznia 2018 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu w dniu 24 stycznia
2018 r.

Zarządzenie nr 85 z 21 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.

Komunikat nr 3 z 30 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia terminu obchodów
Święta Szkoły.
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Politechnika Krakowska zamierza wesprzeć ambitne plany Sandomierza

Podpisanie umowy na PK
LESŁAW PETERS

Specjaliści z Politechniki Krakowskiej mogą
znacząco przyczynić się do rozwoju Sandomierza. Do takiego wniosku doszły władze
samorządowe miasta, czego efektem jest
zawarcie z naszą uczelnią umowy o współpracy. 10 stycznia porozumienie podpisali
rektor PK prof. Jan Kazior i burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski.
Podczas spotkania, które odbyło się
na Politechnice Krakowskiej, rektor — prezentując możliwości uczelni — poinformował gości o współpracy PK z czołowymi
firmami Małopolski o krajowej i międzynarodowej renomie. Burmistrz Sandomierza przedstawił z kolei główne problemy,
przed którymi stoją władze miasta i gminy,
wyrażając jednocześnie przekonanie, że
współpraca z PK przyniesie dobre efekty.
Zastępca burmistrza Katarzyna Zioło mówiła o podejmowanych przez władze miasta działaniach proekologicznych. Wspomnieć tu należy, że na realizację swych
ambitnych celów Sandomierz pozyskał
znaczące środki unijne.
W uroczystości podpisania umowy
uczestniczył prorektor dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK. Wyrazem możliwości szerokiego zaangażowania specjalistów PK w sprawy Sandomierza była
obecność trzech dziekanów — Wydziału
Architektury prof. Jacka Gyurkovicha, Wydziału Inżynierii Lądowej dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK oraz Wydziału Inżynierii Środowiska dr. hab. inż. Stanisława
Rybickiego.
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Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski (z lewej) i rektor PK Jan Kazior

Prof. Jacek Gyurkovich przywołał doświadczenia WA, wynikające z realizacji
umów podpisanych z wieloma miastami.
W ramach tych umów studenci wspólnie
z pracownikami WA opracowują projekty
ofertowe. Rocznie wykonują ponad 6 tysięcy projektów, z czego wiele związanych
jest z konkretnymi potrzebami wybranych terenów. Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK oferował współpracę m.in.
w zakresie optymalizacji systemu transportowego i efektywnego nim zarządzania, kształtowania przestrzeni miejskiej,
prowadzenia konsultacji społecznych,

a także typowych zagadnień budowlanych, w szczególności z zakresu fizyki budowli. Dr hab. inż. Stanisław Rybicki rekomendował doświadczenia WIŚ w zakresie
wyznaczania terenów zalewowych oraz
oczyszczania ścieków. Mówił też o kształceniu studentów w zakresie gospodarki
przestrzennej, silnie akcentując współpracę wydziału z przedsiębiorstwami komunalnymi.

*
Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski podkreśla, że potrzeby miasta są bardzo duże. Najpilniejszym zadaniem jest
adaptacja do nowych zadań budynku byłego dworca autobusowego. Ten liczący
ponad 700 m2 obiekt ma stać się siedzibą
Zakładu Aktywności Zawodowej, ośrodka, w którym będą zatrudnione osoby
niepełnosprawne. Konieczne jest więc
przeprojektowanie obiektu, z uwzględnieniem potrzeb tych osób. Ponieważ
gotowość sponsorowania przedsięwzięcia wyraziła Huta Szkła w Sandomierzu,
burmistrz oczekuje, że w projekcie szkło
zajmie poczesne miejsce. Sponsor liczy, że
zmodernizowany obiekt stanie się jego wizytówką. Sprawa jest pilna, bowiem Marek
Bronkowski planuje, że Zakład Aktywności
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INFORMACJE
Zawodowej rozpocznie działalność w połowie obecnego roku.
Specjaliści z PK mogą też pomóc Sandomierzowi w planowanym rozwoju komunikacji miejskiej. Burmistrz przewiduje zakup nowych autobusów i znaczne
rozszerzenie sieci komunikacyjnej, która
powinna wyjść nawet poza granice miasta, m.in. łącząc Sandomierz z sąsiednimi
miejscowościami: Gorzycami, Obrazowem,
a nawet oddalonymi o kilkanaście kilometrów Koprzywnicą i Tarnobrzegiem. Wiąże
się z tym budowa nowych wiat przystankowych i zatok, a także zorganizowanie systemu informacji o kursowaniu autobusów
na miarę XXI wieku.
Innym polem do działania dla ekspertów Politechniki w Sandomierzu są

zabytkowe mury obronne. W planach jest
zabezpieczenie ocalałych fragmentów,
a także odtworzenie fragmentów dziś
nieistniejących, w tym — na podstawie
zachowanej ikonografii — Bramy Krakowskiej. Do wykonania jest też praca niemal
detektywistyczna — odszukanie cysterny
z XVII lub XVIII wieku, znajdującej się w rejonie sandomierskiego rynku, w odległości
kilkudziesięciu metrów od ratusza. Ponieważ rynek znajduję się na wzgórzu, do cysterny zbierano wodę na wypadek pożaru.
Nawet dach ratusza ukształtowany został
w ten sposób, aby deszczówka była odprowadzana do cysterny. Gdyby udało się
odnaleźć ten nietypowy zabytek, miasto
mogłoby zyskać dodatkową atrakcję turystyczną.

Sandomierz znajduje się na terenie
województwa świętokrzyskiego i w naturalny sposób współpracuje z Politechniką
Świętokrzyską. Studenci tej uczelni przyjeżdżają do Sandomierza i okolic miasta na
plenery. Opracowali też koncepcje zagospodarowania placu 3 Maja. W rozmowie
z dziennikarzem „Naszej Politechniki” burmistrz przyznał jednak, że czuje tu pewien
niedosyt. Po współpracy z Politechniką
Krakowską oczekuje znaczących korzyści
zarówno dla miasta, jak i dla naszej uczelni. Otwartość na problemy Sandomierza,
z jaką spotkał się na PK, Marek Bronkowski
uważa za zapowiedź udanej współpracy.

Zdjęcia: Jan Zych

„Zeszyty Historyczne Muzeum PK” pod pieczą
wybitnych specjalistów
Powołany został Komitet Redakcyjny „Zeszytów Historycznych Muzeum PK”. Wręczenie nominacji członkom komitetu przez
rektora Politechniki Krakowskiej miało
miejsce podczas spotkania, które odbyło
się 2 lutego w Muzeum PK.
„Zeszyty Historyczne Muzeum PK”
powstały w roku ubiegłym. Jako pierwszy
zeszyt serii wydano jesienią „Dziedzictwo
akademickiego Lwowa na Politechnice Krakowskiej”, prezentujące sylwetki uczonych
lwowskich, którzy wnieśli ogromny wkład
w tworzenie po II wojnie światowej zrębów
naszej uczelni. Pieczę nad tą publikacją
sprawował komitet redakcyjny powołany
z grona naukowców PK, zainteresowanych
historią, członków Rady Muzeum PK.
Mając na uwadze dalszy rozwój zeszytów i utrzymanie wysokiego poziomu
merytorycznego, postanowiono utworzyć
stały organ czuwający nad kolejnymi edycjami, z udziałem wysokiej klasy specjalistów, którzy reprezentują różne dziedziny
wiedzy. Proponowany skład Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Historycznych Muzeum PK” został przedstawiony podczas
posiedzenia Rady Muzeum 25 stycznia.
Rada zaaprobowała tę propozycję i 2 lutego członkowie nowego komitetu odebrali
akty nominacyjne z rąk rektora Politechniki
Krakowskiej prof. Jana Kaziora.
W skład Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Historycznych Muzeum PK” weszli:
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• prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz (PK) — urbanistyka,
• dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz,
prof. PK — historia architektury,
• prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski
(PK) — mechanika,
• prof. dr hab. Zdzisław Noga (UP) — historia,
• prof. dr hab. Jan Święch (UJ, dziekan
Wydziału Historycznego) — etnologia,
• prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
(AGH) — cybernetyka,

• prof. dr hab. Franciszek Ziejka (UJ) —
historia literatury.
Rektor Jan Kazior wyraził nadzieję, że
wypełniając swoje zadania, członkowie
utworzonego gremium przyczynią się do
formowania tożsamości naszej uczelni.
Oczekuje się, że spotkania członków Komitetu Redakcyjnego staną się platformą
wymiany doświadczeń na temat relacji
zachodzących między naukami humanistycznymi i naukami ścisłymi.

(ps)

Franciszek Ziejka (z lewej) odbiera nominację na członka Komitetu Redakcyjnego z rąk rektora
PK Jana Kaziora. Fot.: Jan Zych
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PRACOWNICY
Doktorzy habilitowani

Patrycja Haupt
Urodziła się 23 lipca 1975 r. w Krakowie.
Jest absolwentką tutejszego VII Liceum
Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej.
Studiowała architekturę i urbanistykę na
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i na University of Tennessee w Knoxville (USA). Pracę dyplomową pt. „Dom
Wędrowca” wykonała pod kierunkiem
prof. dr hab. inż. arch. Marii Misiągiewicz.
W 1999 r. uzyskała dyplom Wydziału Architektury PK z akredytacją RIBA.
W 2000 r. rozpoczęła pracę w biurze
architektonicznym „Seruga & Seruga”.
W 2002 r. uzyskała uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektura. Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych swoje zainteresowania
skierowała również ku działalności naukowej, publikując pierwsze artykuły w materiałach konferencyjnych i czasopismach
technicznych. W październiku 2004 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Projektowania
Urbanistycznego Wydziału Architektury PK,
równocześnie prowadziła działalność projektową. Dysertację doktorską pt. „Schody
— element przestrzeni architektonicznej
i urbanistycznej” sporządziła pod kierunkiem prof. Marii Misiągiewicz i obroniła
w 2006 r. Po uzyskaniu stopnia doktora kontynuowała pracę naukowo-dydaktyczną
w Katedrze Kształtowania Środowiska
Mieszkaniowego PK. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych,
w dyscyplinie architektura i urbanistyka
nadała jej Rada Wydziału Architektury PK
15 listopada 2017 r.
Początkowo interesowała się zagadnieniami kształtowania środowiska mieszkaniowego, z czasem w polu jej zainteresowań
znalazły się również: inwestycje zrównoważone, procesy rewitalizacji z uwzględnie-
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niem partycypacji społecznej oraz jakość
środowiska miejskiego. Szczególną uwagę
poświęcała zawsze kompozycyjnej i użytkowej roli elementów natury. Wyniki swoich
dociekań publikowała w formie artykułów
w recenzowanych periodykach naukowych
lub jako rozdziały w wieloautorskich monografiach, w języku rodzimym i angielskim.
Jest autorką monografii habilitacyjnej pt. „Naturalne elementy kompozycji
w kształtowaniu współczesnej przestrzeni
miejskiej. Relacje budynku z otoczeniem”
(Wydawnictwo PK, 2015). Praca stanowi
podsumowanie wieloletnich badań nad
współczesnymi tendencjami w kształtowaniu miejskich przestrzeni. Szczególną uwagę autorka poświęciła przestrzeniom stykowym pomiędzy budynkiem a otoczeniem,
tworząc ich typologię i przedstawiając
wpływ na kształtowanie obrazu współczesnego miasta.
Uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju
i za granicą, m.in.: The EAAE ARCC International Conference — Architectural Research
Addressing Societal Changes (Lizbona,
2016 r.), Central Europe towards Sustainable
Building 2016 (zorganizowana przez Politechnikę Czeską w Pradze), Conference
S.Arch Architecture Award 2017 — International Architecture Conference with
AWARDs (Hong Kong; uzyskała nagrodę za
najlepszy artykuł). Uczestniczyła również
w konferencjach organizowanych przez polskie ośrodki naukowe: Politechnikę Wrocławską (Habitat, DDE i OZE — wyróżnienie
za najlepszy artykuł), Politechnikę Śląską
(ULAR), a także przez rodzimy Wydział Architektury PK (IPA, IPU, KKŚM; była członkiem
komitetu organizacyjnego).
Brała udział w realizacji projektów naukowych takich, jak: „A Blue Print for the
Planning and Purchasing Policies for Sustainable Built Development SUSPURPOL (w latach 2006–2007 w ramach INTERREG IIIC pod
kierownictwem prof. dr hab. inż. arch. Grażyny Schneider-Skalskiej była zarządzającym
polską częścią projektu); „USER — Changes and conflicts in using urban spaces”
(jako ekspert w latach 2013–2015 w ramach
Urbact II, współfinansowanego z EFRR) oraz
dwóch projektów realizowanych w ramach
Pilotażowego Programu Rehabilitacji Zabudowy Blokowej na terenie gminy Kraków
— „Diagnoza funkcjonalno-przestrzenna
osiedli Olszy II i Ugorka” (2014 r.) oraz „Budka
na książki” (jako kierownik projektu, 2016 r.).
Od 2017 r. kieruje projektem „Ścieżka mo-

tosensoryczna”, realizowanym przez WA PK
i finansowanym przez Małopolski Inkubator
Innowacji Społecznych.
Jako nauczyciel akademicki prowadzi
zajęcia dla studentów PK kierunku architektura z projektowania architektoniczno-urbanistycznego, projektowania wstępnego architektoniczno-urbanistycznego, projektowania zabudowy mieszkaniowej oraz
projekty dyplomowe, a na międzywydziałowym kierunku gospodarka przestrzenna —
zajęcia projektowe oraz wykłady z projektowania urbanistycznego. Pracowała również
na Politechnice Świętokrzyskiej (w latach
2012–2016) — stworzyła program i prowadziła wykłady oraz zajęcia z projektowania
architektury wnętrz na kierunkach architektura i urbanistyka oraz wzornictwo przemysłowe. Była promotorem 9 prac dyplomowych inżynierskich, współpromotorem
2 inżynierskich oraz 2 magisterskich.
Od 2013 r. wraz z dr hab. inż. arch. Justyną Kobylarczyk, prof. PK opiekuje się na
PK Kołem Naukowym Projektowania Zrównoważonego, współorganizując Międzynarodowe Konferencje Naukowe Studentów
i Doktorantów „Arch-Eco” oraz studenckie
warsztaty projektowe (od 2013 r. odbyły
się 9-krotnie). Jest pomysłodawcą i organizatorem studenckiego konkursu architektonicznego o zasięgu ogólnopolskim
„Wnętrze — Światło — Cień” oraz kuratorem
jego wystaw pokonkursowych. Na Wydziale
Architektury PK angażuje się w prace Rady
Młodych, jest członkiem Komisji ds. Jakości
Kształcenia, a także pełnomocnikiem dziekana w tym zakresie. Brała udział w przygotowaniu wizyt akredytacyjnych KAUT i RIBA.
Aktywnie działa jako architekt — w latach 1999–2017 współpracowała z biurami
w Krakowie, a także w Knoxville. W dorobku
ma (jako autor i współautor) 66 zrealizowanych projektów architektonicznych, niektóre uzyskały wyróżnienie. Ponadto tworzy
projekty graficzne, katalogi oraz dzieła artystyczne, w tym fotografie prezentowane na
wystawach zbiorowych.
Jest członkiem Małopolskiej Izby Architektów i Stowarzyszenia Architektów Polskich
Lubi pracować z ludźmi, prowadzi
warsztaty studenckie, a także z mieszkańcami, osobami starszymi i niepełnosprawnymi, starając się odpowiedzieć na ich potrzeby. Organizuje także zajęcia uczące dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym świadomie postrzegać przestrzeń i z niej korzystać.
Sama ma ich dwójkę.
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Maciej Szkoda
Urodził się 31 grudnia 1977 r. w Przeworsku,
gdzie ukończył Technikum Elektryczne (klasa o specjalności energetyka przemysłowa).
W latach 1997–2002 studiował na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Krakowskiej
na kierunku transport, specjalność: eksploatacja środków transportu szynowego.
Działalność naukowo-badawczą rozpoczął
w trakcie ostatniego roku studiów. W tym
czasie nawiązał współpracę z dr. inż. Adamem Tułeckim z Instytutu Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej. Głównym
zagadnieniem jego zainteresowań naukowych były systemy transportowe Wchód
— Zachód, w szczególności problemy
związane z organizacją, niezawodnością
i efektywnością przewozów materiałów
niebezpiecznych (produkty naftowe, gazy
skroplone i towary chemiczne) pomiędzy kolejami o różnej szerokości torów —
1435 mm i 1525 mm.
Studia ukończył z wyróżnieniem,
a za wyniki otrzymał stypendium ministra
edukacji narodowej i sportu. Współpraca z Instytutem Pojazdów Szynowych PK
umożliwiła mu udział w pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych na uczelni i realizację badań eksploatacyjnych we
współpracy z przewoźnikami kolejowymi.
Zgromadzone dane i wyniki tych badań
stanowiły podstawę pracy magisterskiej
pt. „Analiza organizacyjno-ekonomiczna
wariantów przewozów Wschód — Zachód
ze zmianą szerokości torów”, wykonanej pod
kierunkiem dr. inż. Henryka Kulikowskiego
(nagrodzona przez ministra infrastruktury
jako najlepsza praca magisterska z dziedziny transport w 2003 r.). W trakcie studiów
doktoranckich i zatrudnienia na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego
w Instytucie Pojazdów Szynowych PK (od
lutego 2003 r.) prowadził zajęcia dydaktyczne z takich przedmiotów, jak: efektywność
transportu, ekonomika transportu, logistyka, komputerowe systemy zarządzania
w transporcie, systemy transportowe.
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W grudniu 2008 r. obronił na Wydziale Mechanicznym PK pracę doktorską pt. „Metoda oceny trwałości
i niezawodności kolejowych systemów
przestawczych”. Promotorem doktoratu
był prof. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz. W kwietniu 2009 r. awansował na
stanowisko adiunkta, a we wrześniu 2012 r.
powierzono mu funkcję kierownika Laboratorium Badań Kosztów Cyklu Trwałości.
Po obronie pracy doktorskiej skupił
się na problematyce wykorzystania modelu niezawodności RAMS i kosztu cyklu
istnienia LCC w ocenie efektywności odnowy parku kolejowych środków transportu. Problem ten okazał się szczególnie
istotny dla przedsiębiorstw transportu
kolejowego w Polsce. Wyznaczenie odpowiedniego kryterium oceny przedsięwzięć
charakteryzujących się zaangażowaniem
bardzo wysokich nakładów inwestycyjnych oraz zastosowanie właściwych metod
oceny efektywności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych pozwoliło wytyczyć
prawidłowe kierunki ich rozwoju. Opracowane metody umożliwiły zdefiniowanie kompleksowych strategii techniczno-ekonomicznych odnowy parku pojazdów
trakcyjnych dla największych polskich
przedsiębiorstw transportu kolejowego,
jak PKP Cargo SA czy PKP LHS Sp. z o.o.
Stopień doktora habilitowanego nauk
technicznych w dyscyplinie transport
nadała mu Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej
19 grudnia 2017 r. na podstawie osiągnięcia
naukowego w postaci cyklu powiązanych
tematycznie prac pod wspólnym tytułem:
„Metodyka aplikowania charakterystyk niezawodności i bezpieczeństwa oraz kosztu
cyklu istnienia w ocenach efektywności
przedsięwzięć w transporcie kolejowym”.
Wyniki swoich badań w zakresie oceny
efektywności przedsięwzięć w transporcie kolejowym, problemów eksploatacji,
niezawodności i bezpieczeństwa systemu
kolejowego oraz logistyki i systemów transportowych zaprezentował w 99 pracach
naukowych. Są wśród nich monografie i rozdziały w monografiach, publikacje w czasopismach z listy JCR, publikacje indeksowane
w bazie Scopus lub Web of Science, jak również skrypty dla studentów.
Istotnym elementem jego aktywności
naukowej jest współpraca z przemysłem,
zwłaszcza w dziedzinie oceny efektywności,
systemów zarządzania bezpieczeństwem
i oceny ryzyka w transporcie kolejowym. W latach 2002–2017 uczestniczył jako wykonawca w 165 pracach badawczo-rozwojowych,
realizowanych przez PK na zamówienie krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstw
i instytucji państwowych. W 73 pełnił funkcję
kierownika. Uczestniczył w 10 międzynaro-

dowych lub krajowych projektach badawczych, w 3 pełniąc funkcję kierownika.
Z działalnością naukowo-badawczą
wiąże się jego praca dydaktyczna. Prowadzi zajęcia na Wydziale Mechanicznym PK
na kierunku transport dla słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Jest
również wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu budowy i eksploatacji
pojazdów szynowych (prowadzi przedmiot:
„LCC i efektywność pojazdów szynowych”).
Jest promotorem 21 prac magisterskich
i 45 prac inżynierskich.
Od września 2017 r. jest p.o. dyrektorem
Instytutu Pojazdów Szynowych PK.
Prywatnie: żonaty, ma syna i córkę
w wieku szkolnym. Wolny czas spędza aktywnie, a jedną z ulubionych form relaksu
jest gotowanie.

Doktorzy
Wydział Mechaniczny
dr inż. Grzegorz Kaczor (M-08) — „Rozwój
zużycia typu scuffing w ruchu oscylacyjnym”;
promotor: dr hab. inż. Stanisław Guzowski,
prof. PK; promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Zając; recenzenci: prof. dr hab.
inż. Andrzej Posmyk (PŚl), dr hab. inż. Witold
Piekoszewski, prof. ITE (Instytut Technologii
Eksploatacji PIB w Radomiu); 31 I 2018 r.
dr inż. Piotr Kopeć (M-05) — „Konwekcja mieszana na zewnętrznej powierzchni
rur ożebrowanych wzdłużnie”; promotor: dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko,
prof. PK; promotor pomocniczy: dr inż. Ryszard Kantor; recenzenci: dr hab. inż. Joanna
Wilk, prof. PRz (PRz), dr hab. inż. Leszek J. Pająk (AGH); 31 I 2018 r.
dr inż. Bartosz Kopiczak (M-05) —
„Przepływ wieloskładnikowych cieczy
polimerowo-micelarnych w prostoosiowych
rurach o przekroju kołowym”; promotor:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Matras; recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński
(PŁ), prof. dr hab. inż. Kazimierz Wójs (PWr);
31 I 2018. Praca wyróżniona.
dr inż. Danuta Owczarek (M-10 i M-11) —
„Model niepewności we współrzędnościowych pomiarach optycznych”; promotor:
prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek, promotor
pomocniczy: dr inż. Ksenia Ostrowska; recenzenci: dr hab. inż. Władysław Jakubiec,
prof. ATH (ATH), dr hab. inż. Robert Sitnik,
prof. PW (PW); 31 I 2018 r.
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Nagrody dla pracowników PK
Wyróżniający się pracownicy Politechniki
Krakowskiej otrzymali Nagrody Rektora PK
za 2016 r. Uroczystość odbyła się 15 grudnia 2017 r. w Sali Senackiej. Z rąk rektora
prof. Jana Kaziora nagrody odebrały następujące osoby:

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Nagrody indywidualne
dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski
— za osiągnięcia organizacyjne
dr inż. arch. Marta Nowak
— za osiągnięcia naukowe
dr inż. arch. Joanna Białkiewicz
— za osiągnięcia naukowe

Nagrody zespołowe
dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
dr inż. arch. Agnieszka Matusik
dr inż. arch. Piotr Celewicz
mgr Barbara Korta-Wyrzycka
mgr Dorota Sapek
mgr Aleksandra Urzędowska
dr inż. arch. Elżbieta Kusińska
dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy
dr hab. inż. arch. Beata Makowska
— za osiągnięcia organizacyjne
prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
— za osiągnięcia organizacyjne
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca
dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
mgr inż. arch. Julian Franta
mgr Małgorzata Rekuć
mgr Elżbieta Ostachowicz
mgr Tomasz Ostachowicz
— za osiągnięcia organizacyjne

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI
I INFORMATYKI
Nagrody indywidualne
dr hab. inż. Lesław Bienasz
— za osiągnięcia naukowe
dr Marek Malinowski
— za osiągnięcia naukowe

10

Nasza Politechnika nr 2 (174) luty 2018

dr hab. Marek Pyka
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe
dr inż. Paweł Pławiak
— za osiągnięcia naukowe

Nagroda zespołowa
dr Agnieszka Jakóbik
mgr inż. Daniel Grzonka
dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK
dr Horacio Gonzales-Velez
— za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII
ELEKTRYCZNEJ
I KOMPUTEROWEJ
Nagrody indywidualne
dr inż. Maciej Sułowicz
— za osiągnięcia naukowe
dr inż. Krzysztof Tomczyk
— za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło
— za kształcenie kadr naukowych
dr inż. Marek Dudzik
— za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII
I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Nagrody indywidualne
dr hab. inż. Krzysztof Kupiec, prof. PK
— za całokształt dorobku
dr hab. Piotr Romańczyk
— za osiągnięcia naukowe
dr inż. Tadeusz Komorowicz
— za całokształt dorobku

Nagrody zespołowe
dr hab. inż. Jarosław Handzlik, prof. PK
mgr inż. Maciej Gierada
dr inż. Paweł Śliwa
dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk, prof. PK
dr inż. Otmar Vogt
— za osiągnięcia organizacyjne

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
Nagrody indywidualne
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński
— za całokształt dorobku
dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe
dr inż. Marek Pańtak
— za osiągnięcia organizacyjne
dr inż. Tomasz Kulpa
— za osiągnięcia organizacyjne
prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
— za osiągnięcia organizacyjne

Nagrody zespołowe
dr inż. Stanisław Kańka
dr hab. inż. Piotr Matysek
dr inż. Teresa Stryszewska
dr inż. Stanisław Karczmarczyk
— za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. Witold Cecot
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga
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dr inż. Stanisław Krenich
mgr inż. Jarosław Zych
dr inż. Marta Góra-Maniowska
— za osiągnięcia organizacyjne

prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz
dr inż. Sławomir Milewski
mgr inż. Agnieszka Kocoń
mgr inż. Piotr Krajewski
— za osiągnięcia naukowe

BIBLIOTEKA PK

dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
Mark Bomberg
Christopher Mattock
— za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
Nagrody indywidualne
prof. dr hab. inż. Dawid Taler
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Tomasz Baczyński
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki
— za osiągnięcia naukowe

Nagrody zespołowe
prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
dr inż. Agnieszka Lechowska
dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk
mgr Małgorzata Miśkiewicz-Dzioch
inż. Mariusz Rusiecki
— za osiągnięcia organizacyjne
dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK
mgr inż. Dominika Łomińska
mgr inż. Justyna Górka (doktorantka)
mgr inż. Justyna Kwaśny (doktorantka)
mgr inż. Anna Młyńska (doktorantka)
mgr inż. Tomasz Orliński (doktorant)
mgr inż. Zuzanna Podraza (doktorantka)
mgr inż. Barbara Wilk (doktorantka)
mgr inż. Gabriela Zemełka (doktorantka)
— za osiągnięcia organizacyjne

Nagroda zespołowa

Nagrody zespołowe
prof. dr hab. inż. Jan Taler
dr hab. inż. Wiesław Zima, prof. PK
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
dr hab. inż. Piotr Dzierwa
dr inż. Magdalena Jaremkiewicz
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń
dr inż. Tomasz Sobota
dr inż. Marcin Trojan
mgr inż. Karol Kaczmarski
— za osiągnięcia naukowe
mgr Maciej Górowski
dr inż. Grzegorz Zając
mgr inż. Bartosz Szachniewicz
Michał Skarżyński
inż. Tymoteusz Rasiński
— za osiągnięcia organizacyjne
dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK
dr inż. Wiesław Dziadur
— za osiągnięcia dydaktyczne
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
dr inż. Adam Słota
mgr inż. Marcin Morawski
mgr inż. Marcin Malec
dr inż. Krzysztof Krupa
dr inż. Waldemar Małopolski
dr inż. Krzysztof Wójcik

mgr Dorota Buzdygan
mgr Marek M. Górski
— za osiągnięcia organizacyjne

CENTRUM SPORTU
I REKREACJI PK
Nagroda zespołowa
mgr Barbara Grabacka-Pietruszka
mgr Krzysztof Włodarczyk
mgr Jacek Majka
dr Andrzej Bahr
mgr Wojciech Eliasz-Radzikowski
mgr Adam Bodzioch
mgr Marta Tomczyk
— za osiągnięcia organizacyjne

*
Gratulując wszystkim nagrodzonym, rektor
PK prof. Jan Kazior podkreślił, że ich osobiste
osiągnięcia są też sukcesem naszej uczelni. Zapewnił, że władze PK nie ustaną we
wspieraniu wyróżniających się pracowników. W szczególności osiągnięcia naukowe
będą premiowane okresowym podnoszeniem wynagrodzeń. Rektor zwrócił uwagę,
że uroczystość zgromadziła mniej osób niż
w latach poprzednich, bowiem zaostrzeniu
uległy kryteria przyznawania nagród.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

WYDZIAŁ MECHANICZNY
Nagrody indywidualne
dr hab. inż. Piotr Duda, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Artur Krowiak
— za osiągnięcia naukowe
dr inż. Damian Muniak
— za osiągnięcia dydaktyczne
dr inż. Michał Prącik
— za całokształt dorobku
dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK
— za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski
— za całokształt dorobku
dr hab. inż. Stanisław Kuciel
— za osiągnięcia naukowe
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Centrum Transferu Technologii PK uczciło swój jubileusz

Dwadzieścia lat łączenia nauki z biznesem
Pełne dwie dekady na Politechnice Krakowskiej funkcjonuje jednostka, która
licznymi więzami łączy naszą uczelnię
z otoczeniem gospodarczym Małopolski.
Działalność Centrum Transferu Technologii PK wykracza jednak daleko poza nasz
region, obejmując ważne inicjatywy o wymiarze krajowym i międzynarodowym.
Okazją do podsumowania tych dokonań
stało się uroczyste, jubileuszowe spotkanie, które odbyło się 14 grudnia 2017 r.
z udziałem władz uczelni i wielu zaproszonych gości.
Witając przybyłych, dyrektor CTT PK
Jakub Kruszelnicki przypomniał, że gdy
w 2014 r. obejmował stanowisko, istniały
już spółka celowa INTECH PK oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, wywodzące swe kadry z CTT PK. Dziś tworzą
one kluczowe elementy mapy innowacji
regionu. Wzmocnienie centrum przyniosło powołanie Zespołu ds. Komercjalizacji, a także powrót w szeregi CTT Zespołu
ds. Projektów Strukturalnych i Programów
Międzynarodowych. Jednostki te dopełniły ofertę kluczowych projektów — Enterprise Europe Network (EEN) oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK),
powiedział Jakub Kruszelnicki.
Zasłużeni pracownicy CTT PK (od lewej):
Anna Armuła, Krzysztof Oleksy i Dorota
Walimska-Opido

— Aby skutecznie uczestniczyć w krajowych inicjatywach, potrzebowaliśmy
wzmocnienia naszego przekazu i inspiracji międzynarodowej. Tak dołączyliśmy
do świeżo tworzonego Porozumienia Akademickich
Centrów Transferu Technologii,
międzynarodowego
stowarzyszenia ekspertów
ds. transferu wiedzy ASTP-Proton oraz do programu
mentoringowego oferowaRektor PK Jan Kazior składa gratulacje na ręce dyrektora
nego przez międzynarodowy CTT PK, Jakuba Kruszelnickiego
projekt Progress-TT — mówił
i Technologii Chemicznej PK z CTT. Przydyrektor CTT PK. W swoim wystąpieniu
nosi ona konkretne, wymierne korzyprzypomniał też utworzony wspólnie z Tarści, o czym mówił podczas grudniowej
nowem projekt Business Boost for Małopoluroczystości
prodziekan
Wydziału
ska, promujący rodzimą przedsiębiorczość
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
na rynkach zagranicznych oraz konkurs „Indr hab. inż. Radomir Jasiński prof. PK.
novator Małopolski”.
Głos zabrał też były rektor Politechniki
Serdeczne gratulacje i podziękowania
Krakowskiej prof. Marcin Chrzanowski.
zespołowi Centrum Transferu TechnoloZwrócił on uwagę, że w zabytkowym
gii i jego dyrektorowi przekazał rektor PK
budynku „Aresztu” doszło do spotkaprof. Jan Kazior. Rektor przypomniał, że
nia instytucji, która patrzy w przyszłość
w ciągu minionych dziewięciu lat osobiście
(CTT), z instytucją powołaną do patrzeuczestniczył w tworzeniu przez CTT funnia w przeszłość, czyli Muzeum PK, ale
damentów pod rozwój nowych jednostek
jak zauważył prof. Chrzanowski, pierwsze
służących pracownikom uczelni. Były to
polskie muzeum założone w 1802 r. przez
lata wielu dyskusji, które zaowocowały
Izabelę Czartoryską miało hasło: „Przedobrymi efektami, dodał rektor. Życząc
szłość — przyszłości”, więc tak naprawdę
ośrodkowi dalszego rozwoju, podkreślił,
obie jednostki mają zbieżne cele. Swoje
że budowa marki CTT w kraju i za granicą
wystąpienie były rektor zakończył, przywspiera także wizerunek uczelni.
wołując wiersz Aleksandra Fredry „Paweł
W ostatnim okresie nasiliła się znacznie współpraca Wydziału Inżynierii
Podziękowania dla Jadwigi Widziszewskiej
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i Gaweł” w formie
żartobliwego komentarza do sąsiedztwa obu instytucji w jednym
budynku.
Również wierszowaną
postać
Urszula
miała przedstawioPełka-Rębalska
na prezentacja osób
tworzących CTT. Utwór ten przygotowała
specjalnie na spotkanie jubileuszowe Urszula Pełka-Rębalska, a prowadzący spotkanie Dawid Gacek zapewnił, że wiersz
powstał… poza godzinami pracy.
Podczas uroczystości nie zapomniano o założycielu i pierwszym dyrektorze
CTT PK, przedwcześnie zmarłym Tomaszu
Maczudze, który dwadzieścia lat temu
kładł podwaliny pod obecny sukces, wspierany w tych działaniach przez prof. Elżbietę Nachlik. Specjalne podziękowania
skierowano do Jadwigi Widziszewskiej,
która kierowała CTT przez prawie osiem
lat. Osoby z najdłuższym stażem pracy

w CCT — Anna Armuła, Dorota Walimska-Opido i Krzysztof Oleksy otrzymały z rąk
rektora PK adresy gratulacyjne.
Dopełnieniem uroczystości była prezentacja materiału wizualno-dźwiękowego,
zawierającego opinie różnych osób z Politechniki Krakowskiej i spoza uczelni na

temat różnych aspektów funkcjonowania
CTT PK w przekroju minionego dwudziestolecia. Jubileuszowe spotkanie odbyło
się w sali wystawowej Galerii „Gil”.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Minister nauki i szkolnictwa wyższego
nagrodził pracowników PK
Pracownicy Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej — dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK i prof. dr hab. inż. Jerzy
Sładek — znaleźli się w gronie naukowców
nagrodzonych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 11 grudnia 2017 r. w Starej Oranżerii, w Łazienkach
Królewskich w Warszawie. Łącznie uhonorowanych zostało 60 osób, reprezentujących
polskie środowisko akademickie.
Indywidualną nagrodę I stopnia za
osiągnięcia naukowe minister przyznał
dr. hab. inż. Pawłowi Ocłoniowi, prof. PK — adiunktowi Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych PK. Doceniono wysoki poziom
i aplikacyjny charakter jego prac naukowych
(zaproponowane w nich metody i algorytmy
obliczeniowe mogą być stosowane przez
branżę energetyczną, np. do projektowania
podziemnych linii kablowych, wymienników
ciepła oraz kotłów na parametry nadkrytyczne), ale i imponująco krótki czas, w którym
powstały. W przeciągu zaledwie dwóch lat
był współautorem monotematycznego cyklu 10 artykułów, które zostały ogłoszone na
łamach specjalistycznych czasopism z listy
filadelfijskiej, jak również 2 rozdziałów w na-
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ukowych monografiach — „Encyclopedia of
Thermal Stresses” (Springer Verlag, 2014) oraz
„Heat Transfer Studies and Applications”
(INTECH, 2015). W 2016 r. na podstawie wyróżniającej się pracy habilitacyjnej „Modelowanie numeryczne zagadnień transportu
ciepła i masy w zastosowaniach dla energetyki” uzyskał stopień doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk technicznych (dyscyplina:
mechanika i budowa maszyn). We wniosku
o nagrodę ministerialną podkreślano, że habilitował się, nie mając 32 lat i zaledwie 3 lata
po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych, co jest jednym z najlepszych wyników
w historii zarówno Wydziału Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej, jak i całej uczelni.
Zapewne dorobek naukowy zdecydował
również o tym, że Paweł Ocłoń został laureatem konkursu dla młodych wybitnych naukowców i otrzymał trzyletnie stypendium
naukowe ministra nauki i szkolnictwa wyższego, zajmując 26. pozycję na liście rankingowej wśród 209 laureatów.
W kategorii osiągnięć dydaktycznych nagrodę indywidualną ministra nauki i szkolnictwa wyższego otrzymał prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek — uznany specjalista w dziedzinie
teorii pomiarów współrzędnościowych, za-

łożyciel i długoletni kierownik Laboratorium
Metrologii Współrzędnościowej Politechniki
Krakowskiej, od 2016 r. pełniący funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego PK.
Za niezwykle wartościową została uznana książka prof. J. Sładka „Coordinate Metrology — Accuracy of Systems and Measurements”, wydana w 2016 r. przez Springer
Verlag w serii „Springer Track in Mechanical
Engineering”. Jest to wyjątkowy podręcznik
akademicki, jedna z niewielu pozycji w literaturze przedmiotu ujmująca tak szeroko zagadnienia teorii pomiarów współrzędnościowych, jak i przykłady praktyczne metod
i analizy wyników pomiarów. Stanowi nieocenioną pomoc zarówno w kształceniu studentów i doktorantów na uczelniach technicznych w Polsce i na świecie, jak i inżynierów
zatrudnionych w laboratoriach przemysłowych. Książka promuje wiedzę i unikatowe
metody pomiarowe stosowane w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Politechniki Krakowskiej. Niekwestionowanym
atutem pozostaje fakt, iż została napisana
przez naukowca i praktyka z dużym doświadczeniem we współpracy z przemysłem.

(R.)
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Nagroda firmy ASTOR dla Politechniki Krakowskiej
Obchodząca 30-lecie działalności firma
ASTOR swój jubileusz świętowała 8 grudnia 2017 r., podczas gali w gmachu Opery
Krakowskiej. Uroczystość stała się okazją
do uhonorowania nagrodami partnerów
firmy. W kategorii „edukacja” nagrodę
otrzymał Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej.
Nagrodę odebrał prorektor dr hab.
inż. Jerzy Zając, prof. PK wspólnie z mgr.
inż. Ryszardem Trelą, który utrzymuje stałe
kontakty z firmą od początku jej istnienia.
Podziękowania za wieloletnią współpracę
i list gratulacyjny z okazji jubileuszu firmy
na ręce prezesa firmy ASTOR Stefana Życzkowskiego przekazał dyrektor Instytutu
Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji PK dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec,
prof. PK. W uroczystości uczestniczył dziekan WM prof. Jerzy Sładek.
ASTOR jest polskim dystrybutorem wyrobów międzynarodowych producentów
sprzętu i oprogramowania do automatyzacji
i informatyzacji produkcji. Dostarcza m.in.
roboty przemysłowe, systemy sterowania
maszynami, a także oprogramowanie do
wizualizacji procesów produkcyjnych. Od
wielu lat firma aktywnie wspiera polską edukację. Starania idą w kierunku zapewnienia
uczniom szkół technicznych i studentom dostępu do najnowszych rozwiązań z zakresu
systemów automatyki przemysłowej.

Prezesem firmy ASTOR
jest Stefan Życzkowski
— absolwent Wydziału
Mechanicznego PK (studia ukończył w 1991 r.),
syn wybitnego uczonego
związanego przez długie lata z PK prof. Michała Życzkowskiego. Stefan Życzkowski założył
przedsiębiorstwo jeszcze
w trakcie studiów i z dwuosobowej, początkowo
firmy rodzinnej stworzył
spółkę o zasięgu ogólnokrajowym. Dystrybucję
produktów łączy z profesjonalnym wsparciem
technicznym. Od początLaureaci nagrody (w środku): prorektor PK Jerzy Zając (z dyku istnienia ASTOR czyn- plomem) i Ryszard Trela z Wydziału Mechanicznego PK —
nie wspomaga Politechni- w towarzystwie prezesa Stefana Życzkowskiego (z prawej)
i koordynatora ds. edukacji firmy ASTOR Łukasza Mąki (z lekę Krakowską.
Warto przypomnieć, wej). Fot.: Ze zbiorów ASTOR Sp. z o.o.
że w 2006 r. firma wypowydziału w sympozjach i konferencjach
sażyła uruchomione na Wydziale Mechatematycznych. ASTOR wspiera działania
nicznym Politechniki Krakowskiej laboWydziału Mechanicznego i inicjatywy sturatorium robotyki. Dzięki temu Instytut
denckie związane z takimi wydarzeniami
Technologii Maszyn i Automatyzacji Projak Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie czy
dukcji otrzymał sterowniki, panele opeNoc Naukowców.
ratorskie i przemienniki częstotliwości.
Współpraca z firmą owocowała też nie(ps)
odpłatnym uczestnictwem pracowników

INTECH PK powołał nowy spin-oﬀ
W celu wdrożenia innowacyjnego systemu skaningu laserowego obiektów architektonicznych utworzona została spółka
SPEKTRONIK. INTECH PK utworzył wcześniej ALSITECH Sp. z o.o. oraz Flex And Robust System Sp. z o.o., obie z powodzeniem
działają komercyjnie.
SPEKTRONIK Sp. z o.o. powstała w wyniku procesu rozpoczętego wraz z przystąpieniem mgr. inż. arch. Szymona Filipowskiego
(z Zakładu Geometrii Wykreślnej Rysunku
Technicznego i Grafiki Inżynierskiej na Wydziale Architektury PK) do konkursu TRL+,
organizowanego wspólnie przez INTECH PK
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oraz CTT PK. Szymon Filipowski i jego zespół są autorami rozwiązania, które opisaliśmy na łamach numeru 1/2018 „Naszej Politechniki”. Po otrzymaniu grantu na prace
przedwdrożeniowe w wysokości 100 tys. zł
wynalazca przystąpił do współpracy ze
specjalistami INTECH PK — prezes zarządu
Izabelą Paluch i wiceprezesem Krzysztofem
Oleksym. Przygotowane przez INTECH PK
analizy rynkowe służyć będą nowej spółce
w jak najlepszym wejściu na rynek z ofertą
ściśle dopasowaną do potrzeb klientów.
Założenie kolejnej spółki spin-off wymagało od zespołu INTECH PK bliskiej

kooperacji zarówno z wynalazcami, jak
i władzami uczelni. Model działalności spółki powstał dzięki zaangażowaniu jej wszystkich udziałowców, w tym
INTECH PK, zaś sama umowa założycielska SPEKTRONIK Sp. z o.o. została
wypracowana wspólnie z prorektorem
ds. nauki PK prof. Tadeuszem Tatarą. Prace nad komercjalizacją nowej spółki były
współfinansowane przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach
programu Inkubator Innowacyjności+.

(R.)
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Na PK wręczono nagrodę za konserwację malborskiego kościoła

O Malborku w Krakowie
Dzięki wspólnej inicjatywie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Wydziału
Architektury Politechniki Krakowskiej trafiła do Krakowa ekspozycja przedstawiająca
proces odnowienia kościoła Najświętszej
Marii Panny na zamku w Malborku. Wernisaż, który odbył się 6 listopada 2017 r. w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji
Zabytków PK, połączony był z wręczeniem
nagrody „Conservator Ecclesiae” Mariuszowi Mierzwińskiemu, dyrektorowi Muzeum
Zamkowego w Malborku.
Prace renowacyjne zrealizowane w latach 2014–2016 na Zamku Wysokim w Malborku służyły wyremontowaniu wnętrza
kościoła Najświętszej Marii Panny. Obiekt
czekał na odnowienie od czasu zniszczeń
doznanych na początku 1945 r. W toku
prac odtworzono m.in. średniowieczne
sklepienie gwiaździste świątyni. Płyty do
wykonania posadzki sprowadzone zostały
z Estonii, skąd w średniowieczu dostarczano materiały budowlane, używane podczas wznoszenia krzyżackiego zamku. Na

znali autorzy wygłoszonych referatów. Najważniejsze przedsięwzięcia związane z odbudową zamku po 1945 r. przedstawił Mariusz
Mierzwiński, zaś o odbudowie kościoła NMP
w latach 2014–2016 mówił Mirosław Jonakowski. Przygotowaną przez malborskie
muzeum wystawę planszową „Odbudowa
kościoła i rekonstrukcja mozaikowej figury
Matki Boskiej na Zamku Wysokim w Malborku” otworzyli — przecinając symboliczną wstęgę — dyrektor Mariusz Mierzwiński
i prorektor PK prof. Tadeusz Tatara. W wernisażu uczestniczył dziekan Wydziału Architektury PK prof. Jacek Gyurkovich.
Mariusz Mierzwiński, dyrektor Muzeum
Zamkowego w Malborku

ścianę kościoła powróciła mierząca ponad
8 metrów mozaikowa figura Matki Boskiej
z Dzieciątkiem, złożona z ponad 300 tys.
kostek. Cała renowacja odbiła się szerokim
echem w środowisku konserwatorskim.
Listopadowe spotkanie w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
PK rozpoczęła uroczystość wręczenia dyrektorowi Mariuszowi Mierzwińskiemu Nagrody
im. ks. Profesora Janusza Stanisława Pasierba
„Conservator Ecclesiae”, przyznanej przez
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
w dowód uznania za przeprowadzenie konserwacji kościoła NMP w Malborku. Nagrodę wręczył prezes Zarządu Głównego SKZ
prof. Andrzej Kadłuczka wspólnie z Marią
Sarnik-Konieczną, członkiem zarządu stowarzyszenia. Laudację wygłosił sekretarz generalny SKZ Jacek Rulewicz.
Z problematyką konserwacji obiektów
malborskich uczestników wernisażu zapo-

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
Podczas wernisażu (od lewej): Andrzej
Kadłuczka — prezes ZG SKZ i Tadeusz
Tatara — prorektor PK

Podziękowania
Dziękujemy dr. hab. inż. Krzysztofowi W. Książyńskiemu, adiunktowi
Wydziału Inżynierii Środowiska PK — długoletniemu współpracownikowi „Naszej Politechniki” za pomoc w redagowaniu pisma.
Krzysztof W. Książyński należy do zasłużonych pracowników PK.
W 1974 r. ukończył Wydział Budownictwa Wodnego PK i podjął pracę
w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej, w Zakładzie Hydrauliki
i Hydromechaniki (obecnie Katedra Hydrauliki i Hydrologii). W 1991 r.
obronił doktorat, a stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2009 r.
Jest specjalistą w dziedzinie gospodarki wodnej i inżynierii środowiska. W swoim dorobku ma wiele publikacji naukowych, projektów,
także prace studialne i ekspertyzy z zakresu hydrauliki, budownictwa
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wodnego, dynamiki wód podziemnych, wykorzystania GIS. W druku
znajduje się przygotowany przez niego podręcznik akademicki „Dynamika wód podziemnych”. W latach 2009–2016 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK, kierował Zakładem
Budownictwa Wodnego. Przez wiele lat angażował się w sprawy
organizacji Rajdu PK, będąc nieformalnym opiekunem tzw. trasy
rektorskiej. Członek Koła NSZZ „Solidarność” na WIŚ od chwili jego
założenia. Z „Naszą Politechniką” współpracuje od 2003 r. 1 marca br.
Krzysztof W. Książyński przechodzi na emeryturę.

Redakcja
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Z udziałem przedstawicieli Muzeum PK

Spotkanie muzealników uczelnianych
Z udziałem 22 jednostek muzealnych odbyła
się w Krakowie konferencja naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych „Tożsamość
i dziedzictwo. Muzea uczelniane”. W trakcie
obrad, toczących się w dniach 22–24 listopada, dwa referaty wygłosili przedstawiciele
Muzeum Politechniki Krakowskiej.
Spotkanie zorganizowało Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy
Akademii Górniczo-Hutniczej i Muzeum Narodowego w Krakowie. Otwarcie konferencji miało miejsce w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius UJ, a referat generalny wygłosił
wybitny etnolog prof. Jan Święch, dziekan
Wydziału Historycznego UJ. W swoim wystąpieniu położył on nacisk na znaczenie
materialnych eksponatów muzealnych.
Drugiego dnia uczestnicy konferencji
spotkali się w auli AGH. Wygłoszono 38 referatów, które zostały podzielone na pięć
części tematycznych: „Dziedzictwo i tożsamość”, „Praktyki muzealne”, „Populary-

zacja dziedzictwa akademickiego”, „Varia”,
„In Posterum”. W referatach podjęto szereg
zagadnień, z którymi mają do czynienia
muzea uczelniane. Konferencja służyła też
wymianie poglądów i pogłębieniu więzi
pomiędzy reprezentowanymi na spotkaniu
jednostkami. Trzeba przy tym pamiętać, że
poza kilkoma muzeami uniwersyteckimi
o długiej tradycji wiele muzeów uczelnianych działa nie dłużej niż kilkanaście lat.
Od 2015 roku do Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych (SMU) należy Muzeum PK.
Reprezentujący je prof. Marcin Chrzanowski
przedstawił podczas konferencji referat „Muzeum uczelniane — muzeum idei / muzeum
rzeczy”, w którym poruszył zagadnienie
relacji zachodzących między ideą a rzeczą.
W swym wystąpieniu sformułował propozycję, aby językiem porozumienia była matematyka. Z kolei Lilianna Lewandowska,
kustosz Muzeum PK, wygłosiła referat „Od
aresztu w twierdzy do instytucji kultury,

Muzeum Politechniki Krakowskiej funkcjonuje pod auspicjami rady, która podczas okresowych posiedzeń ustala program działalności jednostki. Fot.: Jan Zych

czyli muzeum uczelniane w historycznym
budynku” — o działalności Muzeum PK prowadzonej w obiekcie należącym niegdyś
do austrowęgierskich koszar wojskowych.
Zwróciła uwagę, jak w ciągu minionego dziesięciolecia dziedzictwo miejsca kształtowało
profil działalności Muzeum PK. Warto dodać,
że udział przedstawicieli PK w konferencji
zaowocował już nowymi pomysłami dotyczącymi dalszej działalności naszej jednostki.
W ostatnim dniu konferencji zebrano
się w sali konferencyjnej Muzeum Narodowego w Krakowie (MNK). Wśród referatów
zamykających spotkanie szczególną uwagę zwróciły dwa wystąpienia o bardziej
ogólnym charakterze: „Muzeum uniwersyteckie w służbie społeczności akademickiej” Ewy Wyki z Muzeum UJ oraz „Uczelnie
jako zasoby narodowych dóbr kultury” Huberta Kowalskiego z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
Miłym akcentem, kończącym obrady,
było przyznanie godności członka honorowego SMU prof. Stanisławowi Waltosiowi, wieloletniemu dyrektorowi Muzeum
UJ. Uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć budzącą duże zainteresowanie wystawę „#dziedzictwo”, po której oprowadził
wicedyrektor MNK i zarazem kurator wystawy — Andrzej Szczerski. W konferencji
wzięli udział m.in.: prezes SMU Hubert Kowalski, dyrektor Muzeum UJ Krzysztof Stopka i dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Piotr Majewski.
Informacje o SMU są na stronie internetowej: http://muzeauczelniane.pl/.

(R.)

Politechnika z europejskim znakiem jakości
Politechnika Krakowska uzyskała Logo Human Resources Excellence in Research —
znak przyznawany przez Komisję Europejską
instytucjom, które tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju dla pracowników, wdrażając zasady „Europejskiej karty naukowca”
i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Decyzję przekazano
PK w grudniu ubiegłego roku.
Opracowana na PK „Strategia HR dla naukowców” obejmuje zestaw działań, które
uczelnia podejmuje, by dotrzymywać jed-
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nolitych, obowiązujących w UE standardów
rekrutacji i zatrudniania pracowników naukowych i tym samym tworzyć stymulujące
ich rozwój, atrakcyjne środowisko pracy. Ma
to sprzyjać osiąganiu pozytywnych wyników
w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany i rozpowszechniania wiedzy i rozwoju
technologicznego.
Wyróżnienie stanowi atut w krajowych
i międzynarodowych konkursach grantowych. Wszystkie instytucje, które nabyły
prawo do posługiwania się znakiem, są sys-

tematycznie poddawane ewaluacji.
Ocenę
postępu
i efektów wdrażania zasad „Karty” i „Kodeksu” przeprowadza dana instytucja po
upływie dwóch lat, z kolei powołani przez
KE eksperci dokonują analizy zewnętrznej po
czterech latach. Od jej wyników zależy zachowanie prawa do dalszego używania logo.

(R.)
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„Inkubator Innowacyjności +” finansuje prace przedwdrożeniowe

„Zielona chemia” Magdaleny Malinowskiej
Politechnika Krakowska uzyskała w ubiegłym
roku wsparcie MNiSW na dofinansowanie
przedsięwzięć zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych swoich
pracowników i zespołów badawczych. „Inkubator Innowacyjności +” — projekt, w ramach
którego są prowadzone działania — pomógł
wyłonić na PK autorów prac naukowych, które cechuje duży potencjał wdrożeniowy.
Do grona naukowców, których wyniki
badawcze zostały dofinasowane z budżetu „Inkubatora Innowacyjności +”, należy
dr inż. Magdalena Malinowska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki
Krakowskiej. Obecnie pracuje jako asystent
naukowo-dydaktyczny w Instytucie Chemii
i Technologii Organicznej. Zajmuje się syntezą oraz badaniem aktywności biologicznej
nowych pochodnych związków triterpenowych, zwłaszcza w aspekcie odbudowy
uszkodzeń skóry, w tym leczenia poparzeń.
W procesach modyfikacji struktur cząsteczkowych stosuje metody syntezy pozwalające na wyeliminowanie lub ograniczenie
toksycznych rozpuszczalników, katalizatorów oraz innych związków, których używa
się w konwencjonalnych syntezach chemicznych. Otrzymane związki mają bowiem
wpływać na procesy proliferacji komórek
skóry, a równocześnie wykazywać działanie
antyoksydacyjne.

Projekt „Inkubator Innowacyjności +” jest
realizowany wspólnie przez konsorcjum
złożone z Centrum Transferu Technologii
PK oraz INTECH PK Sp. z o.o. Jego budżet
opiewa na kwotę 2 mln 431 tys. zł. Z tych
środków są finansowane prace dostosowujące opracowywane na PK technologie do zapotrzebowania rynkowego
poprzez podniesienie TRL (Technology
Readiness Level — poziom gotowości technologicznej), a także działania
służące promocji oferty PK na rynkach
międzynarodowych, rejestracji zgłoszeń
w Urzędzie Patentowym RP, Europejskim
Urzędzie Patentowym czy zapewniające
ochronę wynalazkom w poszczególnych
krajach, powołano również brokerów
innowacji, zorientowanych w tematyce
prac badawczych i rozwojowych prowadzonych na wydziałach PK.

www.nasza.pk.edu.pl

Magdalena Malinowska. Fot.: Dawid Tomera

Magdalena Malinowska doświadczenie zawodowe w zakresie syntezy
substancji aktywnych oraz oczyszczania
produktów zawdzięcza pracy w Selvita
SA. Na stanowisku młodszego specjalisty ds.syntezy prowadziła w tej firmie
syntezę bibliotek kombinatorycznych
związków bioaktywnych, optymalizowała procesy produkcji oraz przeprowadzała analizy patentowe wybranych szlaków
syntetycznych. Posiada ponadto umiejętności w zakresie prowadzenia analiz
HPLC, GCMS, IR, UV/VIS, w tym opracowywania i walidacji metod analitycznych
— zdobyła je na stanowisku samodzielnego analityka w Dziale Kontroli Jakości
w Teva Operations Poland Sp. z o.o.
Jedna z będących przedmiotem badań Magdaleny Malinowskiej pochodnych, wykazująca najwyższą jak dotąd
aktywność — pochodna lupeolu doczekała się zgłoszeń patentowych na rynku
polskim oraz europejskim. Zgłoszenia
dotyczą zarówno struktury cząsteczki,
jak i sposobu jej otrzymywania zgodnie
z zasadami „zielonej chemii”. Wynalazek
zyskał wyróżnienie podczas VII Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”
w 2017 r. oraz złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków „IWIS 2017”.
W badaniach nad nową pochodną lupeolu brali również udział dr inż. Elżbieta Sikora oraz prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski
z WIiTCh PK.

Dzięki środkom pozyskanym w konkursie TRL+ — zrealizowanym w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” — możliwe
stało się przeprowadzenie badań niezbędnych do dopuszczenia nowego związku
na rynek kosmetyczny, a w przyszłości być
może też farmaceutyczny. Wyniki testów in
vitro potwierdziły, że otrzymana substancja
efektywnie wpływa na regenerację komórek skóry i znacznie przyspiesza proces odbudowy jej uszkodzeń. Ponadto wykazuje
zdolność do neutralizacji wolnych rodników,
które są główną przyczyną wielu chorób,
a także postępującego procesu starzenia się
skóry. W celu określenia bezpieczeństwa stosowania otrzymanego związku przeprowadzone zostały testy na potencjał drażniący.
Potwierdzono jego bezpieczeństwo. Nowa
pochodna lupeolu, podobnie jak lupeol, nie
wykazuje działania toksycznego, nie drażni
i nie powoduje powstawania odczynu zapalnego komórek naskórka.
Obecnie z budżetu projektu „Inkubator
Innowacyjności +” finansowane są prace
przedwdrożeniowe. Przede wszystkim prowadzone są — we współpracy z Pracownią
Inżynierii Komórkowej i Tkankowej, działającą w Zakładzie Biologii Komórki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego — badania
dotyczące stosowania nowej pochodnej
lupeolu na wyizolowanych hodowlach
komórek skóry ludzkiej. Zakończono etap
badań związany ze zwiększeniem skali
produkcji nowego związku. Opracowano
również receptury kosmetycznych emulsji,
w których ma on pełnić rolę substancji aktywnej. Trwają również prace niezbędne, by
wprowadzić emulsję na rynek kosmetyczny.
Opracowane receptury emulsji, zawierającej
nową cząsteczkę aktywną, są przeznaczone
dla szerokiej grupy odbiorców, służą do pielęgnacji, regeneracji i poprawy stanu skóry.
Dzięki wsparciu Centrum Transferu Technologii PK i środkom projektu „Inkubator Innowacyjności +” udało się także rozszerzyć
ochronę patentową zgłoszenia w procedurze PCT, co pozwoli oferować technologię
na rynkach międzynarodowych, a następnie wdrożyć produkt na szeroką skalę.

(R.)
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Pierwsi designerzy po studiach na PK
Uruchomiony w 2013 r. na Politechnice Krakowskiej we współpracy z ASP w Krakowie
kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego ukończyli pierwsi absolwenci. Ich
prace dyplomowe zostały pokazane na
wystawie, którą otwarto 7 listopada 2017 r.
na Wydziale Mechanicznym PK.
Do dnia otwarcia wystawy z 30-osobowej
grupy studentów inżynierii wzornictwa
przemysłowego swoje prace obroniły
22 osoby. Przedstawione projekty przyszli
zobaczyć m.in. też studenci I roku, zainteresowani pracami starszych kolegów.
Mieli się od kogo uczyć, bowiem kierujący
Pracownią Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego PK dr inż. Zbigniew Latała uznał
prace pierwszych dyplomantów za bardzo
udane.

W wernisażu wzięli udział dr hab. Marek
Liskiewicz, prof. ASP i dr hab. Ewa Pawluczuk,
prof. ASP — obydwoje z Wydziału Form
Przemysłowych ASP w Krakowie. Wystawę
otworzył dziekan Wydziału Mechanicznego
PK prof. Jerzy Sładek. Wśród młodych ludzi
licznie przybyłych na wernisaż był student
WA PK Daniel Czyszczoń, który wprawdzie
jeszcze nie obronił dyplomu, ale stał się już
znany jako zwycięzca konkursu firmy Renault
na projekt samochodu autonomicznego
w 2016 r. (pisaliśmy o nim szerzej w numerze
10/2016 „Naszej Politechniki”).
Dr inż. Zbigniew Latała z optymizmem
patrzy na przyszłość tego kierunku studiów na PK. Dziś coraz trudniej wyobrazić
sobie projektanta, który nie ma wiedzy
technicznej o materiałach czy o ich wytrzy-

Praca dyplomowa Marka Pawłowicza
Daniel Czyszczoń prezentuje samochód
przyszłości Reanult Avame

małości, czyli o tym, czego może nauczyć
politechnika. Zbigniew Latała podkreśla,
że w przypadku wzornictwa przemysłowego nie ma miejsca na nudę. Tu potrzebny
jest cały czas entuzjazm i nasi studenci się
nim cechują. A osoby prowadzące kierunek starają się ten entuzjazm podtrzymywać. W planach są spotkania z wybitnymi
projektantami, a także nawiązanie kontaktów międzynarodowych i rozpoczęcie
zajęć prowadzonych w języku angielskim.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Przedstawią innowacje
„Dzień Wynalazków 2018: #młodzi — patent na start” — pod takim hasłem odbędzie się 2 marca w pawilonie „Kotłownia” czwarta już edycja flagowego wydarzenia organizowanego przez INTECH PK. Do prezentacji swoich innowacyjnych rozwiązań zaproszeni zostali studenci, doktoranci oraz młodzi pracownicy naukowi. W imprezie wezmą udział także przedstawiciele funduszy
inwestycyjnych oraz działów B+R z wiodących polskich firm.
Dzień Wynalazków 2018 współfinansowany jest przez MNiSW w ramach programu Inkubator Innowacyjności+.
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„Młoda Urbanistyka” dzieciom

Kreatywne warsztaty edukacyjne
W ramach działań o charakterze edukacyjnym
Koło Naukowe „Młoda Urbanistyka”, działające
przy Instytucie Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury PK, zorganizowało
w dniach 19–22 października 2017 r. warsztaty
urbanistyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Gołkowicach Dolnych, w gminie Stary
Sącz. W trakcie warsztatów dzieci poznawały
architekturę w swoim otoczeniu, malowały
oraz kleiły modele domów z kartonów. Usłyszały też, jak mogą wyglądać miasta przyszłości.
Podczas warsztatów studenci przedstawili dzieciom z klasy pierwszej i trzeciej
szkoły podstawowej pokaz multimedialny,
obrazujący domy w różnych częściach świata i futurystyczne projekty miast przyszłości.
Mali widzowie zobaczyli, jak bardzo przestrzeń wsi i miast może się różnić od tej, która

ich otacza oraz jak bardzo czasem odbiega
od stereotypów.
Prowadzone przez studentów zajęcia
warsztatowe służyły zwiększeniu kreatywności dzieci. Była to nauka kształtująca umiejętność wyrażania opinii przez najmłodszych, ale
także doświadczenie dla studentów w zakresie prostego i zwięzłego przekazu skierowanego do nieprofesjonalnego odbiorcy, bardzo
przydatne w zawodzie architekta i urbanisty.
Program warsztatów pozwolił najmłodszym
zrozumieć zależności przestrzenne i różne
aspekty pracy architekta, od specjalizacji
urbanistycznej po architekturę wnętrz.
Efektem warsztatów są prace plastyczne,
obrazujące wymarzony dom jako bryłę, rzuty
i wnętrza oraz modele kartonowe zabytkowych obiektów mieszkalnych z gminy. Nauka

połączona z zabawą była dla wszystkich niezwykle cennym doświadczeniem.
Warsztaty dla dzieci w Gołkowicach Dolnych — to część projektu „Kolonie Józefa“ prowadzonego w powiecie nowosądeckim, we
wsiach gmin: Stary Sącz, Łącko, Podegrodzie
i Rytro. Projekt ma na celu popularyzację zabytków i przestrzeni kulturowej gmin oraz podniesienie świadomości znaczenia historycznych obiektów w otoczeniu. Działanie to jest
elementem programu Narodowego Instytutu
Dziedzictwa „Wolontariat dla Dziedzictwa”.
Wolontariuszami są studenci Koła Naukowego
„Młoda Urbanistyka”, działającego pod opieką
dr inż. arch. Hanny Hrehorowicz-Gaber.

(R.)
Zdjęcia: Ze zbiorów SKN „Młoda Urbanistyka”

Edmund Wilczkiewicz: biografia wzbogacona
Osobie Edmunda Wilczkiewicza — pierwszego dziekana utworzonego w 1945 r. Wydziału Inżynierii przy Akademii Górniczej; wydziału, z którego wyłoniły się z czasem dwa
wydziały Politechniki Krakowskiej — poświęcony został artykuł opublikowany w numerze
11/2017 „Przeglądu Geodezyjnego”. Autorem
tekstu jest prof. Henryk Bryś.
Szkic biograficzny o Edmundzie Wilczkiewiczu autorstwa prof. Brysia mieliśmy
okazję drukować na łamach „Naszej Politechniki” przed trzema laty (nr 4/2015).

www.nasza.pk.edu.pl

Artykuł w „Przeglądzie Geodezyjnym”
przynosi dodatkowe informacje i rozszerza
niektóre z wątków poruszonych w „Naszej
Politechnice”. Przykładowo, wspominając
o napisanym przez Wilczkiewicza pierwszym w Polsce podręczniku z zakresu fotogrametrii lotniczej, Bryś zauważa, że w pracy
tej autor wprowadził polskie słownictwo
dotyczące fotogrametrii. Interesująca jest
informacja, że już w latach dwudziestych
XX wieku Wilczkiewicz był orędownikiem
założenia jednolitego katastru na obszarze

całej Polski. Idea ta doczekała się realizacji
dopiero w XXI wieku.
Chociaż przedwczesna śmierć spowodowała, że Edmund Wilczkiewicz funkcję dziekana Wydziału Inżynierii w Krakowie pełnił
krócej niż rok, odegrał on znaczącą rolę w historii Politechniki Krakowskiej. Był człowiekiem, który do Krakowa przeniósł tradycje
lwowskiej szkoły geodezyjnej, o czym również na łamach „Przeglądu Geodezyjnego”
pisze Henryk Bryś.

(ps)
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Inwestycja zaowocowała odkryciem

Windą do… historii
czas uroczystości otwarcia windy 6 grudnia 2017 r. prof. Andrzej Kadłuczka.
W trakcie robienia wykopu pod szyb
natknięto się na potężny mur zorientowany w kierunku północ — południe.
Jest to prawdopodobnie pozostałość po
fortalicium Kazimierza Wielkiego z przełomu lat 50. i 60. XIV wieku. Dokładną relację na temat tej budowli pozostawił nam
XV-wieczny historyk Maciej Miechowita.
W domu mieszkalnym, zbudowanym
w obrębie owej fortalicji, miała — według
legendy — zamieszkiwać słynna Esterka.
Pewne fragmenty budowli, na które teraz
natrafiono w wykopie, mogą być pozostałością po pałacu, który na zlecenie Stefana
Batorego przebudował Santi Gucci.
Prof. Kadłuczka zwrócił uwagę, że
w zgodzie z relacją Miechowity pozostaje
panorama Krakowa z 1535 r., odnaleziona
w ostatnich latach w bibliotece uniwersyteckiej w Wittemberdze. Rycina zdaje
się wiernie odtwarzać wygląd miasta.
W tamtym czasie wybuchł na Wawelu
pożar i właśnie na fragmencie przedstawiającym Wawel widoczne są zgliszcza.
W miejscu, w którym topograficznie powinien się znajdować Łobzów, panorama
pokazuje wyraźnie wieżę z bramą oraz
wieżę mieszkalną — tak jak te budowle
opisał Miechowita.
Ze względu na wartość historyczną
odkrytych fragmentów muru i kierując
się zaleceniami konserwatorskimi, podszybie
Budowa windy ujawniła relikty stojącej tu niegdyś rezydencji
windy wykonano z dbałością o zachowanie odnalezionego reliktu, tak
by jak najlepiej go wyeksponować. Zarówno
winda, jak i jej zabudowa, zostały maksymalnie przeszklone. Według
koncepcji opracowanej
przez dr Katarzynę Kołodziejczyk z Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na
Wydziale Architektury
PK powstała kompozycja
złożona z opracowanych
komputerowo wizualiKto by pomyślał, że kolejna inwestycja
Politechniki Krakowskiej przyniesie odkrycie archeologiczne! Stało się tak w efekcie
prac wykonywanych w celu zainstalowania
windy w zabytkowym budynku Wydziału
Architektury przy ul. Podchorążych. Gdy
robiono wykop w miejscu, w którym miało powstać podszybie dźwigu, wyłonił się
fragment starego muru, prawdopodobnie
budowli warownej, postawionej jeszcze
przez Kazimierza Wielkiego.
Budynek, w którym obok Wydziału
Fizyki, Matematyki i Informatyki swoją
siedzibę ma Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, to tzw. „Podchorążówka”. Zbudowano ją w czasach panowania
austriackiego według projektu Feliksa
Księżarskiego, ale wcześniej stała tu siedziba królewska, która przechodziła różne
przemiany. Była pałacem barokowym (po
przebudowie dokonanej w czasach Zygmunta III Wazy), wcześniej rezydencją
renesansową (w wyniku prac zleconych
przez Bonę Sforzę i Zygmunta Augusta
oraz Stefana Batorego), a początkowo miała charakter obiektu obronnego, wzniesionego przez założyciela Łobzowa — Kazimierza Wielkiego.
Relikty tych najwcześniejszych budowli wyłoniły się właśnie podczas prac związanych z wprowadzeniem windy do skrzydła
łobzowskiego pałacu, używanego przez
Wydział Architektury. Mówił o tym pod-
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Historię zabytku poznajemy w trakcie jazdy
między piętrami

zacji, chronologicznie pokazujących poszczególne etapy rozwoju łobzowskiej
budowli. Oglądać je można tylko… z windy. Podczas podróży nią w górę przemieszczamy się ku współczesności, jadąc
w dół — zagłębiamy się w przeszłość, jak
to ujął prof. Kadłuczka.
Podczas uroczystości oddania windy
do użytku rektor PK prof. Jan Kazior nawiązał do daty wydarzenia, mówiąc, że
wydział nie mógł dostać lepszego prezentu w dniu św. Mikołaja. Obecni byli też:
prorektorzy PK dr hab. inż. arch. Andrzej
Białkiewicz, prof. PK i prof. Tadeusza Tatara,
dziekan WA prof. Jacek Gyurkovich, a także
grono pracowników wydziału. Winda powstała dzięki współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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Książka

O przestrzeni architektonicznej Krakowa
LESŁAW PETERS

Architektura Krakowa — to z jednej strony
przestrzeń historyczna, będąca przedmiotem zainteresowania turystów i pełniąca
rolę salonu życia publicznego, z drugiej
zaś — liczne nowe realizacje, świadczące
o dynamicznym rozwoju miasta. Relacjom
zachodzącym pomiędzy tymi przestrzeniami poświęcona jest praca zbiorowa pracowników Instytutu Projektowania Urbanistycznego Politechniki Krakowskiej „Kraków.
Wybrane problemy ewolucji struktury miejskiej”. Na tom złożyło się dziewięć obszernych artykułów.
O dynamice rozwoju Krakowa najdobitniej mówią liczby. Przywołuje je w pierwszym
artykule prof. Jacek Gyurkovich. W połowie
XIV wieku miasto liczyło około 12 tys. mieszkańców, a wraz z Kazimierzem i Kleparzem
— około 18 tys. Pod koniec wieku XIX Kraków zamieszkiwało około 60 tys. osób, ale już
w 1910 r. ta liczba wzrosła do 136 tys. W 1939 r.
liczba krakowian przekroczyła ćwierć miliona.
Mimo strat spowodowanych II wojną światową
pierwszy powojenny spis ludności w 1946 r.
wykazał dalszy wzrost liczby mieszkańców —
do niemal 300 tys. W 1986 r. było już 740 tys.
ludzi. Jak zaznacza autor, tylko w ciągu stulecia
1887–1986 liczba ta wzrosła przeszło dwunastokrotnie.
Kraków dzisiejszy w granicach administracyjnych ma 761 tys. mieszkańców, ale
po dodaniu osób zamieszkujących gminy
sąsiednie, ciążące ku miastu (około 165 tys.)
oraz studentów zamiejscowych, spędzających w Krakowie w ciągu roku przeszło
10 miesięcy (około 150 tys.), okazuje się,
że mamy do czynienia z metropolią liczącą
ponad milion mieszkańców, zauważa Jacek
Gyurkovich. A przecież nie można zapominać o odwiedzających miasto każdego roku
milionach turystów (którzy korzystają tu
z rozbudowanej bazy noclegowej), co przekłada się na dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy
ludzi przebywających każdego dnia w Krakowie.
Przyrost ludnościowy wiązał się, oczywiście, z ekspansją terytorialną miasta. Miasto średniowieczne — obejmujące obszar
dzisiejszego Starego Miasta — zajmowało
powierzchnię mniejszą niż 1 km2. Obecnie
Kraków zajmuje obszar 327 km2. Długa i bogata historia sprawiła, że w mieście reprezentowanych jest wiele stylów i form zabudowy
mieszkaniowej, charakterystycznych dla poszczególnych okresów. Opis typów zabudowy zawiera artykuł prof. Grażyny Schneider-Skalskiej i dr. hab. inż. arch. Andrzeja Lorka.
Autorzy krytycznie wyrażają się o działaniach
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dzisiejszych deweloperów,
a jako kliniczny przypadek
„choroby
deweloperskiej”
wymieniają rejon osiedla
Ruczaj-Zaborze i ulicę Grota-Roweckiego, gdzie zabrakło
„podstawowej logiki programowej i kompozycyjnej”.
Mimo dyktatu deweloperów w Krakowie w ostatnim
okresie powstało kilka interesujących realizacji służących
kulturze i edukacji. W kolejnym artykule tomu dr hab.
inż. arch. Mateusz Gyurkovich
skupia się na hybrydowych
przestrzeniach kultury Podgórza. Uwagę autora przyciągają przede wszystkim
dwa wyróżniające się obiekty podgórskie —
MOCAK i Cricoteka. Gyurkovich podkreśla, że
w przypadku Muzeum Sztuki Współczesnej
MOCAK doskonale wykorzystano zachowane
budynki pofabryczne, jednocześnie oferując
też sekwencję otwartych przestrzeni publicznych wewnątrz kwartału. Również w przypadku Cricoteki jednym z głównych zamierzeń projektowych była ewolucja zabytkowej
struktury poprzemysłowej.
Z kolei dr inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz zwraca uwagę na miejsce nowych
kościołów w przestrzeni architektonicznej
Krakowa. Z około 140 krakowskich świątyń
najbardziej znane są kościoły historyczne:
Mariacki, św. Andrzeja, Świętych Apostołów
Piotra i Pawła czy katedra na Wawelu.
Ale połowę zbudowano już w II połowie
XX i na początku XXI wieku. Autorka tekstu
podkreśla, że budownictwo sakralne w latach PRL — odróżniając się od monotonnych
osiedli z wielkiej płyty — ożywiało pejzaż
architektoniczny Krakowa.
Zaletą książki jest między innymi podjęcie zagadnień rzadko pojawiających się
w literaturze. Tego typu tekstem jest artykuł dr inż. arch. Agnieszki Matusik na temat
wpływu systemu hydrologicznego Krakowa
na ewolucję przestrzeni publicznych. Autorka opisuje problem od czasów przedlokacyjnych po najnowsze aspekty zagadnienia.
Zaznacza, że Wisła od wieków jest jednym
z najbardziej dynamicznych elementów
strukturotwórczych miasta.
O tym, że najnowsze oblicze architektury
Krakowa tworzą dzieła nie zawsze udane, pisze dr inż. arch. Mariusz Twardowski. Problem
polega na tym, że deweloperzy, kierując się
oczekiwanymi zyskami, odrzucają nieraz in-

teresujące projekty. Autor podaje przykłady
znakomitych rozwiązań, które nie doczekały
się realizacji. Z kolei fenomen „miejsc niedoskonałych”, czyli zainteresowanie obiektami
opuszczonymi i zaniedbanymi, opisuje dr inż.
arch. Wojciech Wicher.
I jeszcze dwa artykuły zamykające książkę. Dr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz
konfrontuje problem ochrony dziedzictwa
kulturowego miasta z pojawianiem się w jego
przestrzeni obiektów czasowych. Autorka
prezentuje zagadnienie w kontekście funkcjonowania w Krakowie Parku Kulturowego
Stare Miasto. Mgr inż. arch. Filip Suchoń omawia zaś wpływ fortyfikacji twierdzy Kraków
na kształtowanie się układu przestrzennego
miasta.
Wspólne dzieło pracowników Instytutu Projektowania Urbanistycznego WA PK
przynosi wiele interesujących informacji
dotyczących rozwoju struktury Krakowa.
Bogato ilustrowana, starannie wydana praca jest dwujęzyczna — tekstowi polskiemu
towarzyszy przekład angielski. Wśród licznych publikacji poświęconych architekturze
i urbanistyce Krakowa ta monografia zasługuje z pewnością na uwagę nie tylko specjalistów, ale także na miejsce w księgozbiorach
miłośników Krakowa.

„Kraków. Wybrane problemy ewolucji struktury miejskiej. Cracow. Selected Problems of
the Urban Structure Evolution”, pod red. Jacka
Gyurkovicha, Agnieszki Matusik i Filipa Suchonia; Wydawnictwo PK, druk: Dział Poligrafii PK,
Kraków 2016.
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Otwarta księga

1958–2018
60 -LECIE SWPK

Wśród bohaterów tej księgi są członkowie zarządów światowych korporacji,
współtwórcy sukcesów znanych firm samochodowych, architekci światowej
sławy, inżynierowie budów na całym świecie, nie mówiąc o działaczach
społecznych i samorządowych oraz artystach
IZABELA PALUCH

Co

roku uzupełniana jest o kolejne
rozdziały. Wciąż
trafiają do niej
nowi bohaterowie. Jej przesłanie nigdy
nie traci na aktualności. To Złota Księga Wychowanków PK, sumiennie dokumentująca osiągnięcia najwybitniejszych absolwentów naszej uczelni.
Księga ma zbiorowego autora — Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej, organizację, która działa
od 6 grudnia 1958 r. Sama księga jest zdecydowanie młodsza. Jej stronice zapełniły się po raz pierwszy w 1998 r. Inicjatorem przedsięwzięcia, zaproponowanego
podczas jednego z zebrań zarządu, był
nieżyjący już inż. Jacek Michalski z Wydziału Mechanicznego (notabene, sam
trafił do księgi 10 lat później).
Jego pomysł polegał na założeniu
księgi wybitnych postaci, które po
opuszczeniu murów Politechniki odniosły sukces zawodowy, naukowy lub
na niwie społecznej. Miało to służyć
uhonorowaniu osób, które niosły dobre
imię uczelni. Zgodnie z założeniami
Michalskiego księga mogłaby również
pomóc w „jednoczeniu wychowanków

Kapituła Złotej Księgi
Wychowanków
Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar —
przewodniczący
prof. dr hab. inż. Wacław Celadyn
mgr inż. Józef Lassota
mgr inż. Jerzy Malec
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
mgr Izabela Paluch,
prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa
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Politechniki ze wszystkich okresów istnienia”, co od zawsze
było przecież nadrzędnym celem
SWPK, sformułowanym jeszcze
przez prof. Władysława Muszyńskiego, twórcę i prezesa stowarzyszenia, a następnie także wieloletniego rektora PK.
Premierowa edycja Złotej Księgi przyniosła rekordową liczbę
wpisów: 42 osoby. Wśród wyróżnionych był poeta Paweł Orkisz
oraz polityk i samorządowiec Józef Lassota. Inicjatywa stowarzyszenia, przeżywającego w tamtym
okresie renesans swojej działalności i świętującego 40-lecie działalności, została życzliwie przyjęta
przez środowisko uczelniane. Od
tamtej pory politechniczną tradycją stała się coroczna ceremonia
wpisów do Złotej Księgi, zawsze
dokonywana w podniosłej atmosferze i z udziałem rektora Politechniki Krakowskiej, przedstawicieli
uczelni, członków SWPK i złotych
wychowanków PK. Uroczystość
zazwyczaj odbywa się w Sali Senackiej PK, gdzie na zebranych
spoglądają z obrazów wszyscy
dotychczasowi rektorzy. W 2008 r.,
w roku jubileuszu SWPK, Zarząd
Stowarzyszenia (dzięki zaangażowaniu Piotra Skalskiego, złotego
wychowanka z 1998 r.) zorganizował ceremonię w przepięknej Sali
Lustrzanej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Podczas uroczystości prezentowane są sylwetki wyróżnionych
osób, a ich znajomi przybliżają
je, dzieląc się swoimi osobistymi
wspomnieniami. Można jedynie
żałować, że do tej pory owe wystąpienia nie były szczegółowo

Rys.: Leszek Wojnar
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dokumentowane. Stanowiłyby cenną pamiątkę i wzbogacałyby historię uczelni.
Jak podkreśla mgr inż. Jerzy Malec, członek Zarządu SWPK i jeden
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z członków obecnej Kapituły Złotej Księgi, ważne jest, aby dzięki księdze utrzymać kontakt ze
wszystkimi wymienionymi w niej
osobistościami. Uczelnia z pewnością może skorzystać z ich doświadczenia czy posiadanych
kontaktów. Ale to nie tylko szansa,
lecz również i wyzwanie, by znaleźć środki na raz już podjętą inicjatywę.
Na potwierdzenie słów Jerzego
Malca o wielkim potencjale księgi można wspomnieć niektórych
wpisanych do niej absolwentów.
Są wśród nich twórcy skorupy
pocisku Patriot, współpracownicy NASA, członkowie zarządów
światowych korporacji, projektanci i współtwórcy sukcesów
znanych firm samochodowych,
architekci światowej sławy, inżynierowie budów na całym świecie
oraz właściciele firm rodzinnych,
napędzających krajową gospodarkę. Nie brakuje działaczy społecznych i samorządowych, zawsze
pamiętających o swojej Alma Mater i życzliwie ją wspierających.
Wśród absolwentów silną grupę
stanowią również artyści: Marek
Grechuta, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Zdzisław Beksiński, Andrzej
Mleczko i Jan Karpiel-Bułecka.
Nadzieja na dalszy rozwój księgi pokładana jest w nowym przewodniczącym Kapituły, prof. Leszku Wojnarze. Dał się on już poznać
jako energiczny i efektywny dziekan. Prof. Wojnar zwraca uwagę,
że Stowarzyszenie Wychowanków
Politechniki Krakowskiej wykonuje żmudną pracę wyszukiwania
rozsianych po świecie wybitnych
absolwentów, zaś na Kapitule ciąży odpowiedzialność za utrzymanie prestiżowego charakteru wpisu do Złotej Księgi.
Profesor dostrzega też konieczność ściślejszej współpracy między uczelnią a SWPK. Jak
twierdzi, jej efektem mogłaby być
promocja uczelni prowadząca do
pozyskania wybitnie uzdolnionych studentów, a firmy absolwentów zyskałyby szansę na zdobycie
dobrych pracowników. Wspólnie
prowadzone badania służyłyby
rozwojowi zarówno uczelni, jak

i przedsiębiorstw. Obserwacja najpotężniejszych światowych uniwersytetów
pokazuje, że ich siłę w dużym stopniu
budują właśnie absolwenci.
Co roku do Złotej Księgi dopisywane są kolejne rozdziały. Kandydatury
absolwentów trafiają w pierwszej połowie każdego roku do Kapituły, która
następnie w trakcie obrad decyduje,
kogo uhonorować tym wyróżnieniem.
Nazwiska złotych absolwentów ogłaszane są z początkiem nowego roku
akademickiego, a cała procedura kończy się formalnym wpisem, dokonywanym podczas wspomnianej na wstępie
uroczystości.
Już od dzisiaj można zgłosić kandydaturę wychowanka, który w naszych
oczach przyczynił się do rozsławienia
dobrego imienia uczelni — zarówno
w kraju, jak i na świecie. Przywilej ten
przysługuje dotychczasowym laureatom Złotej Księgi, członkom Zarządu
Głównego SWPK i Kapituły, a także
uczelnianym władzom: rektorowi,
członkom Senatu oraz dziekanom wydziałów. Zgłoszenia dokonuje się, wypełniając dostępną w siedzibie SWPK
kartę zgłoszenia kandydata.
W tym roku będziemy obchodzić
podwójny jubileusz: 60-lecia Stowarzyszenia oraz 20-lecia Złotej Księgi. Kto
w tym specjalnym czasie trafi do Księgi? Warto śledzić stronę internetową
stowarzyszenia
(www.sw.pk.edu.pl),
jak i jego stronę na Facebooku, pod
adresem: https://www.facebook.com/
StowarzyszenieWychowankowPK/.

Mgr Izabela Paluch jest prezesem Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej.
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Spotkanie z historią ojczystą
Kolejna europejska wyprawa mostowa stała się okazją do odwiedzenia miejsc
związanych z wielkimi polskimi patriotami
LESŁAW PETERS

Po

wielu
latach
węd rowa n ia
szlakami nieraz bardzo oddalonymi od
Polski, uczestnicy XXIII Europejskiej
Wyprawy Mostowej udali się do krajów
naszych sąsiadów. Odwiedzili miejsca,
które należąc niegdyś do Rzeczpospolitej, odegrały niebagatelną rolę w jej
dziejach, a szczególnie w kształtowaniu polskiego etosu. Wyprawa, formalnie służąca poznawaniu mostów,
miała w znacznym stopniu charakter
wędrówki szlakiem polskich tradycji.

Most im. Jana Pawła II na Wiśle w Puławach

przeprawa liczy ponad 1038 metrów długości, a rozpiętość jej głównego przęsła
Wyprawa, zorganizowana w dniach
wynosi 212 metrów. Pewien zawód spra3–12 lipca 2017 r., wiodła przez tereny
wiło przejście graniczne między Polską
Białorusi i Litwy do Kłajpedy, nad Zaa Białorusią, ponieważ zarówno mostu
lewem Kurońskim, a następnie Mierzeją
nad starorzeczem Bugu, mostu na samej
Kurońską do obwodu kaliningradzkierzece, jak i krajobrazu otaczającego przego, czyli na terytorium Federacji Rosyjprawy nie udało się sfotografować.
skiej. Krajowa część trasy pozwoliła też
Wizyta w nadgranicznym Brześciu
zapoznać się z nowoczesnymi obiek(po stronie białoruskiej) stała się okazją
tami mostowymi w Polsce, położonydo przypomnienia, że to właśnie tu król
mi przede wszystkim w jej północnoWładysław Jagiełło wspólnie z wielkim
-wschodniej części.
księciem Witoldem ułożyli plan rozObiektem numer jeden wyprawy
prawy z zakonem krzyżackim, doprobył most na Wiśle w Puławach, noszący
wadzając do bitwy pod Grunwaldem
imię Jana Pawła II. Ta oddana w 2008 r.
w 1410 r. W wieku XVI wydana tu została słynna Biblia, zwana
Ruiny klasztoru Kartuzów w Berezie Kartuskiej
brzeską. Po opuszczeniu
Brześcia na trasie pojawił się świadek znacznie
bliższej historii — Bereza
Kartuska, gdzie w czasach II Rzeczypospolitej
zorganizowano obóz odosobnienia dla przeciwników władzy sanacyjnej i wrogów państwa.
Z dawnego więzienia
pozostały tylko ruiny,
które uczestnicy wyprawy obejrzeli tylko z okien
autokaru.

Preludium w Puławach
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Bardziej chata niż dwór
Historia dawała znać o sobie na każdym kroku. Minięty za Berezą Kobryń
był miejscem zamieszkania Romualda
Traugutta. We wsi Worocewicze zwiedzano Muzeum Napoleona Ordy, który
zasłynął licznymi rysunkami przedstawiającymi widoki miast i zabytki
architektury. Wiele polskich pamiątek,
na czele z Kolegium Jezuitów i katedrą,
obejrzano w Pińsku.
I wreszcie Mereczowszczyzna! To tu
w 1746 r. urodził się patron Politechniki Krakowskiej — Tadeusz Kościuszko.
XXIII Europejska Wyprawa Mostowa
dotarła do tego miejsca w okresie obchodów dwusetlecia śmierci Naczelnika.
Przodkowie Tadeusza Kościuszki
posiadali majątek Siechnowicze, jednakże na skutek różnych niesprzyjających okoliczności musieli go opuścić.
Ojciec Tadeusza wziął w dzierżawę od
Sapiehów dworek i folwark uroczysko
Mereczowszczyzna, które następnie
stały się jego własnością z tytułu wynagrodzeń należnych od Sapiehów. Oryginalny dworek spłonął w 1942 r. Po zrekonstruowaniu na podstawie dostępnej
ikonografii został odbudowany na zachowanych fundamentach i otwarty
w 2004 r.
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Mereczowszczyna — zrekonstruowany dworek Kościuszków

Jest skromnym, parterowym budynkiem, przypominającym bardziej
zamożną chłopską chatę niż dwór szlachecki. Zbudowany z drewnianych bali,
posiada niewielki ganek. Zrekonstruowanie obiektu upamiętniono ustawionym przed budynkiem głazem narzutowym i umieszczoną na nim tablicą ku
czci Kościuszki — syna ziemi białoruskiej, jak możemy przeczytać (zdjęcie
tej tablicy drukowaliśmy w poprzednim, styczniowym numerze „Naszej
Politechniki”, w artykule prof. Marcina
Chrzanowskiego podsumowującym obchody Roku Kościuszkowskiego na Politechnice Krakowskiej).

Śladami Mickiewicza
Już następnego dnia wyprawy jej uczestnicy znaleźli się w innym miejscu bliskim sercu każdego Polaka — Zaosiu,
czyli tam, gdzie prawie dwieście dwadzieścia lat temu urodził się Adam Mickiewicz. Niemal jak na kartach naszego
najsłynniejszego poematu — pośród
„pól malowanych zbożem rozmaitem,
Nad jeziorem Świteź
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Uczestnicy wyprawy w Zaosiu, miejscu urodzin Adama Mickiewicza;
w środku grupy, w stroju szlacheckim, prof. Kazimierz Flaga

pozłacanych pszenicą, posrebrzanych
żytem” — ukazał się prosty dworek,
kryty strzechą, studnia z żurawiem,
obok stodoła, obora i spichlerz. Również
i ta budowla uległa zagładzie w czasach
wojny, a dokładnie na początku I wojny
światowej, w 1914 r. Została odtworzona, wraz z sąsiadującymi zabudowaniami, na podstawie XIX-wiecznych rycin
przedstawiających Zaosie. Rekonstrukcja powstała w związku z obchodami
dwusetnej rocznicy urodzin „wybitnego
białoruskiego poety, piszącego po polsku” — jak informują turystów miejscowi przewodnicy.
Będąc gimnazjalistą i studentem,
Mickiewicz przyjeżdżał tu wielokrotnie, szczególnie podczas wakacji. Odwiedzał ciotkę Barbarę i jej męża Wincentego Stypułkowskiego, którzy w tym
czasie byli właścicielami folwarku. Dziś
wewnątrz dworku znajduje się muzeum, w którym zgromadzono pamiątki z czasów wieszcza.
Pozostając nadal w świecie wieszcza, po opuszczeniu Zaosia uczestnicy
wyprawy dotarli nad jezioro Świteź,

położone dwadzieścia kilometrów na południowy wschód od Nowogródka, na
terenie Świteziańskiego Parku Krajobrazowego. Niemal okrągłe, o powierzchni
174 hektarów, powstało w wyniku oberwania ziemi, która wpadła do pustej
przestrzeni podziemnej. Co ciekawe, nie
wpływa do niego żadna rzeka, wypływa
zaś Swarotew, dopływ Mołczadi. Poziom
wody jest praktycznie zawsze ten sam.
I wreszcie sam Nowogródek, miasto, którego początki sięgają X wieku.
Tu, w sąsiedztwie wzgórza zamkowego stoi kościół farny pw. Przemienienia
Pańskiego z XVIII wieku — dla Polaków
symboliczny jako miejsce chrztu Adama Mickiewicza. Poeta w inwokacji do
„Pana Tadeusza” uwiecznił znajdujący
się w świątyni cudowny obraz Matki
Bożej Nowogródzkiej („Ty, co gród zamkowy / Nowogródzki ochraniasz z jego
wiernym ludem!”).
Poniżej fary zaś znajduje się dworek
Mickiewiczów — obiekt wzniesiony
na miejscu spalonego starego dworu,
w którym Adam spędził dzieciństwo
i lata szkolne. W urządzonym wewnątrz

Okulary Adama Mickiewicza w muzeum poety w Nowogródku
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Gotycki zamek w mieście Mir, opisany jako zamek Horeszków w „Panu Tadeuszu”

muzeum zgromadzono liczne przedmioty należące do Mickiewicza. W kolejnych salach znajdują się eksponaty
związane z poszczególnymi etapami
życia poety. Jest też znany portret poety
„Na Ajudahu skale” Walentego Wańkowicza.
Kolejny trop prowadzący na karty
„Pana Tadeusza” członkowie wyprawy
odnaleźli w miasteczku Mir, gdzie znajduje się gotycki, obronny zamek, który
Radziwiłłowie przebudowali na rezydencję. Jednym z jego gospodarzy był słynny
Karol Stanisław Radziwiłł „Panie Kochanku”. Dla Mickiewicza ten obiekt stał
się pierwowzorem zamku Horeszków.
Wielokrotnie niszczony i opuszczony, doczekał się w 1994 r. odbudowy i odnowienia. Został wpisany na listę światowego
dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Zamek Radziwiłłów w Nieświeżu

26

Nasza Politechnika nr 2 (174) luty 2018

Następne spotkanie z polskim dziedzictwem nastąpiło w Nieświeżu. Znajduje się tu otoczony fosą, imponujący
zamek Radziwiłłów. Charakter wielkopańskiej rezydencji nadał mu sprowadzony z Włoch architekt Giovanni Bernardoni. Innym dziełem Bernardoniego
w Nieświeżu jest kościół pojezuicki.
Świątynia ze wszech miar godna uwagi,
bowiem jest to pierwszy wybudowany
w Polsce kościół barokowy.

Kładka w Mostach
A mosty? Pojawiały się od początku podróży po Białorusi — jak np. trójprzęsłowy most belkowy na rzece Pinie czy
kamienny most łukowy, też trójprzęsłowy, który ponad fosą prowadzi do zamku Radziwiłłów w Nieświeżu. Kolejne

mosty obejrzano w stolicy Białorusi,
Mińsku. Rzekę Świsłocz przekraczają tam: ładny żelbetowy most łukowy,
żelbetowy most belkowy (na jazie) i stalowy most belkowy (koło jazu), a także
żelbetowa kładka dla pieszych, oferująca piękną panoramę z widokiem na budynek Biblioteki Narodowej.
Następne mosty oglądano w Witebsku (który prawa miejskie otrzymał
w 1597 r. od Zygmunta III Wazy). Uwagę szczególnie zwrócił piękny łukowy
most żelbetowy Kirowa przez Dźwinę
Zachodnią o długości 236 metrów, łączący centrum miasta z dworcem kolejowym. Wizytę w Witebsku wykorzystano też na zapoznanie się z miejscami
łączącymi się z osobą wybitnego francuskiego malarza i grafika, pochodzącego
z rosyjskiej rodziny żydowskiej Marca
Chagalla.
Trasa wyprawy wiodła dalej przez
Połock, Smorgonie, Krewo, Lidę, Brzozówkę, Szczuczyn, Mosty, Bohatyrowicze do Grodna i Kowna. I znów odezwały się echa polskiej historii i polskiej
tradycji. Miejscowość Krewo przypomniała o zawartej w 1385 r. unii miedzy
Polską i Litwą. Znajdują się tu ruiny
zamku Olgierda. W wieży zamkowej,
zwanej wieżą Kiejstuta, wielki książę
Jagiełło więził swego brata stryjecznego
Kiejstuta i jego syna Witołda, konkurentów do władzy na Litwie. Dziś Krewo to
mała mieścina licząca zaledwie ośmiuset mieszkańców.
Z kolei Bohatyrowicze przywodzą na
myśl powieść Elizy Orzeszkowej „Nad
Niemnem”. W pobliżu miejscowości,
Ratusz zwany „Białym Łabędziem” w Kownie
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ARTYKUŁY
w szczerym polu stoi wyrzeźbiony
w drewnie grób-pomnik bohaterów powieści, Jana i Cecylii. Na szczycie owego pomnika znajduje się figura Jezusa
dźwigającego krzyż, niżej zaś jest postać
Chrystusa ukrzyżowanego.
Jeszcze przed Bohatyrowiczami
mostowcy odwiedzili… Mosty. Miasto
Mosty. Nazwa nie sprawiła zawodu.
Natrafiono tu na jeden z najciekawszych
obiektów mostowych na całej trasie. Jest
to stalowa, jednoprzęsłowa kładka dla
pieszych o nietypowym schemacie statycznym. Zastosowano w niej podwójny
układ lin, będący kombinacją konstrukcji wiszącej i podwieszonej. Każda połowa przęsła jest zawieszona na własnym
układzie lin, przy czym lina, na której
jest zawieszona dana połowa przęsła,
biegnie do pylonu na przeciwległym
brzegu, podobnie jak kabel podwieszenia. Kładkę o rozpiętości około 120 metrów dodatkowo usztywniają cztery
liny biegnące poziomo pod kątem około
45 stopni do osi kładki. Liny usztywniające są zamocowane do pomostu kładki
w odległości około 1/3 rozpiętości kładki od każdego brzegu oraz zakotwione
na obu brzegach rzeki na oddzielnych
fundamentach.

Grodno — świadek kresu
I Rzeczypospolitej
Ostatnim celem wyprawy na Białorusi było Grodno. W czasach I Rzeczypospolitej było to królewskie miasto
powiatowe w województwie trockim.
W 1793 r. w Grodnie odbył się ostatni sejm Rzeczpospolitej Szlacheckiej,
zwołany na żądanie zaborców w celu
zatwierdzenia II rozbioru Polski. Dwa
lata później także w Grodnie Stanisław
August Poniatowski zrzekł się korony
króla Polski. Ze świadomością tych
wydarzeń historycznych uczestnicy
wyprawy zwiedzili to piękne, żyjące
polskością miasto.
8 lipca grupa polskich mostowców
przekroczyła granicę między Białorusią
i Litwą, by udać się do Kowna, przedwojennej stolicy Litwy. Bogactwo zabytków i spora liczba obiektów mostowych
zmusiły uczestników wyprawy do dość
pobieżnego zapoznania się z tym miastem. Nie ominięto jednak bazyliki archikatedralnej Apostołów Piotra i Pawła w narożniku Rynku Ratuszowego
(największego obiektu sakralnego na
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Fragment mostu kolejowego w Grudziądzu

Litwie), wspaniałego ratusza zwanego „Białym Łabędziem”, a także Domu
Perkuna, wyjątkowo pięknej gotyckiej
kamienicy, w której w czasach pobytu
Mickiewicza w Kownie mieścił się Teatr
Dramatyczny.
Odwiedzono też ulicę Dowgirda.
Z ulicy tej wieżę ratusza z zegarem
widać od strony, z której spoglądał na
nią młody Adam, znużony ćwiczeniami z łacińskiej retoryki. Na tejże ulicy
Dowgirda zakończył się szlak mickiewiczowski wyprawy mostowej, zapoczątkowany wizytą w Zaosiu. Kontynuowano jednak cykl spotkań z historią.
Tak było w Kłajpedzie, dziś głównym
porcie Litwy, w przeszłości mieście
przez dwieście lat znajdującym się pod
panowaniem polskim.
Z Kłajpedy udano się Mierzeją Kurońską ku granicy z Federacją Rosyjską, by
dotrzeć do Kaliningradu, stolicy obwodu
kaliningradzkiego. Tu uwagę uczestników wyprawy zwróciły nie tylko mosty,
których Kaliningrad (niegdyś Królewiec)
ma siedem, ale także związki z miastem
Immanuela Kanta. Wielki filozof całe życie spędził tylko w tym jednym mieście.
Jedną z atrakcji miasta jest też Muzeum
Bursztynu, które na grupie polskich mostowców wywarło duże wrażenie.

*
W drodze powrotnej do Krakowa skorzystano z okazji, by przyjrzeć się ciekawym obiektom mostowym na terenie Polski. Na początek zapoznano się
z obiektami tego typu realizowanymi
na obwodnicy Ostródy, gdzie znajdują

się dwa mosty nad misą Jeziora Pauzeńskiego. Pod Kwidzynem uwagę przyciągnął most typu extradosed na Wiśle.
W tej kategorii mostów jest to jedna
z najdłuższych konstrukcji na świecie
(ponad 800 metrów), o najdłuższym
przęśle w Europie (204 metry).
W Grudziądzu warto było obejrzeć piękny jedenastoprzęsłowy most
kolejowy na Wiśle, a także wykonany
niedawno most, który zbudowano metodą nawisową z betonu sprężonego.
W Toruniu z kolei oglądano najdłuższy
w Polsce dwuprzęsłowy most łukowy
z jazdą dołem, o rozpiętości obu przęseł po 270 metrów. Ostatnim akcentem
wyprawy było odwiedzenie najnowszego krakowskiego MD-7, mostu, który w roku ubiegłym połączył Nową
Hutę z Rybitwami.
W sumie wyprawa zorganizowana
wspólnie przez Stowarzyszenie „Wyprawy Mostowe” przy współudziale Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej oraz Biura Turystycznego
„Anitour” z Czechowic-Dziedzic odwiedziła 73 obiekty mostowe. W wyprawie uczestniczyło 25 osób z Krakowa,
Warszawy, Wrocławia, Poznania, Kielc,
Starachowic, Ostródy, Gdyni, Płocka
i Skawiny. 17 osób z tego grona było
inżynierami o specjalności drogowo-mostowej.

Zdjęcia: Jan Zych

Tekst powstał na podstawie materiałów udostępnionych przez prof. Kazimierza Flagę.
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Uroczystość z udziałem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego

Lekarz laureatem Nagrody
im. Jerzego Ciesielskiego
Był jednym z założycieli związku
zawodowego „Solidarność” w służbie
zdrowia w Terespolu, Małaszewiczach
i Białej Podlaskiej. W stanie wojennym
uczestniczył w działalności podziemnej
związku. Współorganizował msze św. za
ojczyznę oraz Dni Kultury Chrześcijańskiej. W schyłkowym okresie PRL z powodu swojej działalności został na pięć
miesięcy pozbawiony pracy. Jest ojcem
pięciorga dzieci i piętnaściorga wnucząt.
Na uroczystość wręczenia Nagrody im.
Jerzego Ciesielskiego przybył — witany po
raz pierwszy w murach Politechniki Krakowskiej — metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. W swym wystąpieniu
odwołał się on do pierwszej adhortacji
papieża Franciszka „Evangelii Gaudium”
(Radość Ewangelii). Ojciec
święty pisze w niej m.in., że
podejmując różne działania, nie do końca zdajemy
sobie sprawę, jakie przyniesie to efekty. Ale realizując
działania dobre i mając ufność w Opatrzności, możemy się spodziewać, że owoce będą wspaniałe.
Ten fragment adhoratacji, stwierdził Marek
Jędraszewski, wspaniale
odnosi się zarówno do
Gratulacje laureatowi nagrody składają Danuta Ciesielska sługi Bożego Jerzego Ciei Adam Kisiel
sielskiego, jak i tegorocznego laureata nagrody
Laureatowi nagrody za dokonania dziękował metropolita kra- — Czesława Sudewicza.
kowski abp Marek Jędraszewski. Na zdjęciu obok: rektor Jan
krakowski
Kazior (na pierwszym planie), Danuta Ciesielska i Antoni Zięba Metropolita
złożył mu podziękowania
za prowadzoną działalność
i podkreślił, że zwycięża
powszechne zrozumienie
wartości ludzkiego życia.
Dziękując za przyznaną
nagrodę, Czesław Sudewicz
powiedział, że ten laur jest
dla niego cenniejszy niż
wszystkie otrzymane dotąd odznaczenia państwowe. Zadeklarował, że chce
zawsze postępować drogą
Przyznawana co roku Nagroda im. Jerzego Ciesielskiego tym razem trafiła do rąk
Czesława Sudewicza — cenionego przez
pacjentów lekarza z Białej Podlaskiej. Wręczenie nagrody odbyło się 19 stycznia na
Politechnice Krakowskiej. W ceremonii
uczestniczył metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski.
Czesław Sudewicz urodził się
w 1946 r. w Olsztynie. Dyplom lekarza
uzyskał w Akademii Medycznej w Lublinie, a całe swoje zawodowe życie związał z Białą Podlaską. Jest specjalistą
w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii. Mimo formalnego przejścia
na emeryturę nadal pracuje. Od początku działalności zawodowej jest obrońcą
życia poczętego.
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najlepszego lekarza,
którym jest Jezus
Chrystus.
Na uroczystość,
zorganizowaną w Sali
Senackiej PK, podobnie jak w latach poCzesław Sudewicz
przednich przybyła
żona patrona nagrody Danuta Ciesielska.
W ceremonii uczestniczył rektor PK prof. Jan
Kazior. Proboszcza parafii św. Floriana reprezentował wikariusz ks. dr Andrzej Scąber. Licznie reprezentowana była redakcja
Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”,
którego środowisko ustanowiło nagrodę.
Redaktor naczelny pisma dr Adam Kisiel
wręczył laureatowi dyplom, a dr inż. Antoni
Zięba obdarował go ikoną z wizerunkiem
Świętej Rodziny.
Spotkanie prowadził i sylwetkę laureata
przedstawił prof. Janusz Kawecki. Po spotkaniu na PK mszę św. w kościele św. Floriana odprawił ks. Andrzej Nowobilski.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Politechnika
dla maturzystów
Podczas najbliższych targów edukacyjnych w marcu pracownicy Działu Kształcenia oraz Działu Promocji PK będą udzielać
informacji na temat oferty dydaktycznej
PK oraz warunków rekrutacji na studia
w roku akademickim 2018/2019. Spotkania odbędą się:
• 7 marca w Wieliczce (Powiatowe
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, ul. Piłsudskiego 105)
— Szkolny Dzień Kariery;
• 21 marca w Nowym Sączu (Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Nadbrzeżna 34) — XX Sądeckie Targi
Uczelni Wyższych;
• 27–28
marca
w
Katowicach
(„Spodek”) — XX Ogólnopolskie
Targi „Edukacja 2018”.
Wiele cennych informacji znajduje się również pod adresem: maturzysta.pk.edu.pl.
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Odwiedzili historyczne ziemie Rzeczpospolitej i Sri Lankę

Mostowcy na wyprawach
Uczestnicy dwu ubiegłorocznych wypraw
mostowych spotkali się 13 stycznia na Politechnice Krakowskiej, aby podsumować
efekty tych podróży. Podobnie jak w latach
poprzednich, preludium spotkania stanowiło otwarcie w Galerii „Gil” wystawy fotografii
Jana Zycha, który wziął udział w XXIII Europejskiej Wyprawie Mostowej, wiodącej
przez Białoruś, Litwę i Kaliningrad. Celem
wyprawy światowej była Sri Lanka. Podróże
współorganizowała Katedra Budowy Mostów i Tuneli PK.

Mariusz Maślak — Euromostowiec 2017
w towarzystwie Kazimierza Flagi (z prawej)
i Kazimierza Furtaka (z lewej)

Na trasie wyprawy europejskiej jej
uczestnicy zapoznali się z 73 mostami
(w tym też znajdującymi się na trasie polskiej części wyprawy), ale wyjątkowy charakter odwiedzonych terenów spowodował,

że była to także podróż sentymentalna. Odwiedzono wszak ziemie, które przed wiekami silnie wpisały się w polską historię. Dość
powiedzieć, że grupa mostowców zobaczyła miejsca urodzin Tadeusza Kościuszki
w Mereczowszczyźnie i Adama Mickiewicza
w Zaosiu oraz ponad 200 różnych zabytków
związanych z polską kulturą. Obiektem,
który wywarł szczególnie duże wrażenie,
był pałac Radziwiłłów w Nieświeżu — rezydencja porównywalna z Wawelem. W tymże
Nieświeżu podziwiano też najstarszy polski
kościół barokowy.
Podczas styczniowego spotkania informację o obu wyprawach — letniej europejskiej i jesiennej światowej — przedstawili prof. Kazimierz Flaga i Franciszek
Brodzki. Nadano też tytuły Euromostowca
i Mostowca Świata. Ubiegający się o miano
Euromostowca dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK przedstawił referat „Zanim
przyszli Rzymianie, czyli o pierwszych mostach wybudowanych przez człowieka”.
Pretendujący do tytułu Mostowca Świata
dr inż. Andrzej Stańczyk wygłosił referat
„O przewadze »chudych Wojtków« nad
»grubą Kaśką«, czyli starania człowieka
w pozyskiwaniu i przesyłaniu wody oraz
polskie osiągnięcia w tym zakresie”. Oba
wystąpienia przyjęto z uznaniem.
W dalszej części spotkania mostowcy
przedyskutowali plany na rok obecny. W Europie celem wyprawy będą kraje sąsiednie
— Czechy i Słowacja (z krótkim wypadem do
Györ, na Węgrzech). Jako cel wyprawy światowej brana jest pod uwagę Japonia.
W spotkaniu uczestniczył prof. Kazimierz
Furtak — były rektor PK, obecnie przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
a przy tym specjalista w zakresie mostownictwa. Obecny był też prorektor PK prof. Ta-

Andrzej Stańczyk został Mostowcem Świata

deusza Tatara. Spotkanie prowadził inicjator
i główny organizator wypraw mostowych
prof. Kazimierz Flaga.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
Po wystawie oprowadzał Kazimierz Flaga

Grand Prix w narciarstwie na PK ma już dziewięć lat
JACEK MAJKA

Od dziewięciu lat, zimą na horyzoncie cyklicznych imprez sportowych naszej uczelni pojawia
się cenna inicjatywa. W 2010 r. dziekan Wydziału Mechanicznego Leszek Wojnar i dziekan Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Marek
Stanuszek zorganizowali zawody w narciarstwie
alpejskim dla pracowników swoich wydziałów.
W następnym roku dołączyły kolejne cztery
wydziały, w 2012 r. rywalizacja narciarska na
stokach w Spytkowicach, Lubomierzu i Kasinie
objęła wszystkie siedem wydziałów, z czasem
także pracowników Biblioteki PK i administra-
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cji centralnej. Pieczę nad zawodami sprawuje
Centrum Sportu i Rekreacji PK.
W tym roku zawody odbyły się już siedmiokrotnie. Ostatni, ósmy raz zostaną rozegrane 2 marca w Spytkowicach. Wtedy
nastąpi również uroczyste ich zakończenie.
Do tej pory rywalizacja w slalomie, gigancie
oraz w klasyfikacji Grand Prix 2018 zgromadziła rekordową liczbę uczestników, co
szczególnie cieszy organizatorów. Wyniki
i relacje fotograficzne można znaleźć pod
adresem: www.csir.pk.edu.pl.

Wszystkich miłośników sportów zimowych zapraszamy do udziału w kolejnej edycji, w X Grand Prix w 2019 r., a w nieco bliższej
perspektywie — w dniach 21–24 marca na Kasprową Górę, gdzie odbędą się 65. Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej w Narciarstwie
Alpejskim i Snowboardzie. Warto też pamiętać,
że zgodnie z tradycją PK organizuje 26 marca
42. Bieg Kościuszkowski.

Mgr Jacek Majka jest zastępcą dyrektora CSiR PK.
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Kolędy, opłatek i jasełka
Jak co roku na spotkaniu opłatkowo-kolędowym zebrali się 11 stycznia słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politech-

niki Krakowskiej i zaproszeni goście. W śpiewaniu kolęd wsparły ich dwa chóry — Chór
UTW, kierowany przez Annę Korczakowską

i Chór Akademicki „Cantata”, prowadzony
przez Martę Stós. Część artystyczną wzbogaciły dzieci z Samorządowego Przedszkola
im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,
odgrywając jasełka.
Wśród zaproszonych gości byli: rektor
PK prof. Jan Kazior, rektorzy poprzednich
kadencji prof. Kazimierz Flaga i prof. Kazimierz Furtak oraz dyrektor administracyjny uczelni Lidia Ponanta. Obecni też byli
dr Marian Piekarski, dyrektor sprawującego opiekę nad UTW Centrum Pedagogiki
i Psychologii PK, oraz koordynująca działalność UTW Małgorzata Rakoczy. Uczestnicy
spotkania złożyli sobie życzenia, dzieląc
się opłatkiem, który pobłogosławił ks. prałat Grzegorz Szewczyk, proboszcz parafii
św. Floriana w Krakowie.

(ps)

Kolędują chórzyści UTW. Fot.: Jan Zych

„4 łapy proszą o pomoc”
W 2017 roku Politechnika Krakowska dołączyła do akcji charytatywnej „SOS — uczelnie schroniskom”, której celem jest zbieranie darów dla zwierząt w schroniskach.
Zbiórkę na PK zapoczątkowano happeningiem, który odbył się 20 listopada na dziedzińcu uczelni przy ul. Warszawskiej.
Początki akcji sięgają 2006 roku, gdy
Łukasz Binkowski — dziś pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego —
zorganizował zbiórkę pod hasłem „Akcja
SOS”. W następnych latach do akcji, obok

UP, włączyły się różne jednostki: UJ, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie,
UR, AGH, ASP. Akcja trwała od 20 listopada
do 17 grudnia ubiegłego roku. Prowadzono ją na rzecz schronisk w Krakowie, Harbutowicach i Racławicach.
Na PK koordynacją akcji zajęła się Beata Szostak z Wydziału Inżynierii Lądowej,
od lat zaangażowana w niesienie pomocy
bezdomnym zwierzętom. Na wydziałach,
w domach studenckich i winnych budynkach uczelni rozstawione były specjalne

kosze na dary (karmę, legowiska, lekarstwa, zabawki), a grupa wolontariuszy
przyjmowała do puszek datki pieniężne.
Ideę wsparcia schronisk, które borykają
się z brakiem środków, rozpropagowano
podczas happeningu, zorganizowanego
na dziedzińcu uczelni pod hasłem „4 łapy
proszą o pomoc”. Uczestnicy wydarzenia
mieli okazję wziąć udział w konkursach
z nagrodami. Akcję objął patronatem rektor PK prof. Jan Kazior.

(R.)

MCK PK zaprasza do udziału w nowym projekcie

Tandemy (nie tylko) językowe
Studenci Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK oferują bezpłatne warsztaty językowe — jako native speakerzy
takich języków, jak: hiszpański, angielski, portugalski, chiński,
niemiecki, rosyjski, białoruski czy ukraiński. Dodatkowo mogą
podzielić się swymi umiejętnościami w zakresie jogi, siatkówki czy tańca towarzyskiego — w zamian za lekcje języka polskiego, włoskiego lub innych przedmiotów — matematyki,
informatyki, fizyki, gry na fortepianie, gitarze lub innym instrumencie.
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Kreatywność nie zna granic. W zamian za naukę języka można
zaproponować inną formę spędzenia wolnego czasu; taką, która nie została jeszcze ujęta w programie. Częstotliwość spotkań,
długość ich trwania oraz miejsce ustalane są indywidualnie. Miła
atmosfera, nowe znajomości, świetna zabawa — gwarantowane!
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy:
mckzerowka@gmail.com. W temacie wiadomości należy wpisać: „Tandem”.

(M.Sz.)

www.nasza.pk.edu.pl
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Politechnika Krakowska w mediach
Radio Kraków
15 grudnia 2017 r.
Debata o przyszłości
motoryzacji. Rozważamy różne
scenariusze
Jakie będą samochody przyszłości — spalinowe, elektryczne, hybrydowe, a może pneumatyczne? Czy władze Krakowa są gotowe na
przestawienie myślenia o nowoczesnych samochodach z niską emisją spalin? Może warto poszerzyć zakres ulg dla użytkowników
takich pojazdów?
Co możemy wykorzystać zamiast silników spalinowych? Najczęściej mówi się o hybrydach i autach elektrycznych. Prof. Marek
Brzeżański z Politechniki Krakowskiej jest
sceptyczny względem tej drugiej opcji: —
Elektryfikacja transportu jak najbardziej, ale
raczej nie w tej postaci, którą sobie wyobrażają nasi słuchacze. Nie samochody zasilane
wyłącznie z baterii ładowanej za pomocą sieci.
Do tego potrzeba infrastruktury do ładowania,
a nie każdy mieszka w domu jednorodzinnym,
gdzie może podłączyć na noc samochód do sieci energetycznej. (...) Najbardziej wydajne w tej
chwili baterie elektryczne, litowo-jonowe, są
obarczone problemem geopolitycznym. Chińczycy kontrolują większość złóż tego pierwiastka, czyli litu. Trzecia sprawa. Potrzeba ogromnej ilości energii do zasilania takich pojazdów,
a czasu ładowania jest zbyt długi.

„Gazeta Wyborcza”
21 grudnia 2018 r.
Codzienna inwazja na Kraków
Nie 120, a aż 246 tys. samochodów wjeżdża
codziennie na teren Krakowa. Największa
brama prowadząca do miasta to most nad
stopniem wodnym Kościuszko. Czy urzędnicy
znajdą sposób, by zatrzymać tę inwazję? Zdaniem dra Marka Bauera z Katedry Systemów
Transportowych Politechniki Krakowskiej
priorytetem miasta powinno być dążenie do
zatrzymania procesu ucieczki mieszkańców
do gmin ościennych. (...) Sugeruje on dwa
rozwiązania, z których trzeba skorzystać równolegle: — Z jednej strony potrzebna jest oferta transportu zbiorowego, zachęcająca do bezpośredniego dojazdu do miasta i funkcjonalny
system przesiadkowy P&R, który pozwoli pokonać choć „miejską” część drogi komunikacją publiczną — uważa naukowiec. (...) Gdyby istniał
zintegrowany bilet, można byłoby zaplanować
dobrze skomunikowaną siatkę połączeń i pokazać, że transport publiczny może być atrakcyjniejszy niż samochód — podkreśla dr Bauer.

www.nasza.pk.edu.pl

„Gazeta Krakowska”,
DziennikPolski24.pl,
Tarnow.naszemiasto.pl
30 grudnia 2017 r.
Młodzi architekci stworzyli
wizje Tarnowa przyszłości
Tarnów może być nowoczesny! Takie hasło
przyświecało studentom Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, którzy przedstawili
propozycje rozwiązań architektonicznych dla
wybranych obszarów Tarnowa. Z efektami ich
pracy (powstało w sumie blisko 250 projektów)
można zapoznać się właśnie w budynku Ergo
Hestii przy ul. Bema 20 — nowego miejsca wystawienniczego, które powstało w centrum Tarnowa. (...) Na wystawie prezentowane są m. in.
plany mediateki, która mogłaby stanąć na niezabudowanej działce przy ul. Bernardyńskiej —
między resztkami murów obronnych, Małymi
Schodami a kościołem Bernardynów. Spod ręki
studentów architektury wyszły także inne ambitne projekty: muzeum powozów konnych na
zapleczu pałacu Sanguszków oraz pawilonu-rotundy obok Parku Strzeleckiego i mauzoleum gen. Józefa Bema, w której mogłaby być
prezentowana multimedialna wersja „Panoramy siedmiogrodzkiej” wraz z autentycznymi,
odnalezionymi fragmentami dzieła pędzla Jana
Styki. Dziełem żaków są również wizje dużej
biblioteki obok PWSZ przy ul. M. B. Fatimskiej,
muzeum szkła przy ul. Ujejskiego oraz budynku
usługowo-biurowego przy ul. Brodzińskiego,
który mógłby stanąć na działce obok III LO, która zwolniła się po wyburzeniu stojących tam
przez lata garaży wątpliwej urody. Wreszcie,
w trzeciej edycji konkursu, przeprowadzonego
przez Zakład Architektury Użyteczności Publicznej Wydziału Architektury krakowskiej politechniki we współpracy z tarnowskim magistratem, powstały projekty: Centrum Dialogu,
muzeum Szczepanika oraz Akademii Trzeciego
Wieku. Ze strony Wydziału Architektury PK projekt prowadził prof. Piotr Gajewski, kierownik
Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej, który był jednocześnie członkiem jury we
wszystkich odsłonach konkursu. Oprócz niego
prace oceniali m.in. tarnowski malarz Wilhelm
Sasnal, wywodzący się z Tarnowa architekt Wiesław Michałek i Bartłomiej Bałut, dyrektor Instytutu Sztuki PWSZ w Tarnowie.

In-Krakow.pl
8 stycznia 2018 r.
Stworzyli skuteczny bat
na oszustów podatkowych.
Uszczelnią VAT

rzyli bowiem tak dobry system wyłapujący
oszustów podatkowych, że wykorzysta go
polskie państwo. Studenci z Politechniki
Krakowskiej pokonali informatyków z dobrze prosperujących firm i start-upów z całego kraju. Łukasz Maj i Paweł Muszyński na co
dzień studiują informatykę. Nigdy wcześniej
nie byli związani z branżą finansową, a zwycięski zespół skompletowali spontanicznie,
już w trakcie trwania HackYeah — największego hackathonu w tej części Europy, który
stanowił pierwszy etap konkursu Ministerstwa Finansów. Prawie dwa tysiące uczestników rozwiązywało zadanie, polegające
na poszukiwaniu oszustów VAT-owskich na
portalach aukcyjnych. (...) Najlepszych informatyków zaproszono do Warszawy, gdzie
rywalizowali w drugim etapie MinFinTech.
Zespoły informatyków otrzymały dwa zadania. Choć na ich rozwiązanie mieli nie dobę,
a trzy tygodnie, musieli codziennie pracować do późnej nocy. (...) Stworzone przez
nich rozwiązanie (jako jedyne) jest już wdrażanie do systemów państwowych, a wszyscy uczestnicy konkursu mają szansę pracy
w spółce Aplikacje Krytyczne, która w ministerstwie zajmuje się tworzeniem tego typu
oprogramowania.

„Echo Dnia”,
„Gazeta Wyborcza”,
„Dziennik Polski”,
„Gazeta Krakowska”
11 stycznia 2018 r.
Politechnika Krakowska
i gmina Sandomierz będą
współpracować
Politechnika Krakowska i gmina Sandomierz rozpoczynają współpracę. W środę
10 stycznia porozumienie w tej sprawie
podpisali w Krakowie burmistrz miasta
Marek Bronkowski i rektor Politechniki Krakowskiej profesor Jan Kazior. W planach są
wspólne działania badawcze, projektowe
i dydaktyczne w zakresie rewitalizacji miasta, ochrony zabytków i krajobrazu, inżynierii środowiska, planów zagospodarowania
przestrzennego, polityki transportowej,
gospodarki komunalnej i energooszczędnych technologii. Sandomierz dołączył do
grona kilkudziesięciu miast, gmin i powiatów w Polsce, które korzystają już z eksperckiego wsparcia pracowników i studentów
Politechniki Krakowskiej.

Niektórzy śmiali się, że więcej kasy mogliby
zgarnąć za to, że ten projekt skasują. Stwo-
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XXIII Europejska Wyprawa Mostowa
Białoruś — Litwa — Obwód Kaliningradzki — Polska
12 stycznia — 1 lutego 2018 r.
Od wielu lat styczeń w galerii „Gil” przeznaczony jest na wystawę „mostową”.
W tym roku zagościły wybrane przez autora — Jana Zycha — fotografie obrazujące marszrutę XXIII Europejskiej Wyprawy Mostowej, która odbyła się w dniach
3–12 lipca 2017 r. Trasa wiodła przez
Białoruś, Litwę i obwód kaliningradzki.
Wśród fotografii znalazły się m.in. miej-

sca i obiekty związane z polską historią
i kulturą, dwór Mickiewicza w Zaosiu,
miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki
w Mereczowszczyźnie, pałac Radziwiłłów w Nieświeżu. Współorganizatorem
wyprawy była Katedra Budowy Mostów
i Tuneli PK. W tym roku planowana jest
kolejna wyprawa, tym razem do południowych sąsiadów.

Zamek w Lidzie

Jezioro Świteź

Trzy jamniki w Witebsku

udział, to: Wilga Badowska (Gdańsk), Aleksandra Banek (Częstochowa), Joanna Banek (Kraków), Wiktoria Dubovik (Lwów,
Ukraina), Antonina Janus-Szybist (Kraków), Iwa Kruczkowska-Król (Zabrze),
Barbara Lawenda (Katowice), Ivo Nikić
(Warszawa), Edyta Purzycka (Wrocław),
Czesław Romanowski (Katowice), Anna

Szumacher (Zakopane), Wojciech Szybist
(Kraków) oraz goście: Tomasz Awdziejczyk
(Warszawa), Jeremiasz Picz (Opole). Kuratorem pleneru i wystawy posympozjalnej
była Joanna Banek. Prace inspirowane
dolnośląskimi klimatami, to głównie oleje
i akryle na płótnie, rysunki i grafiki oraz
batik na jedwabiu.

Sympozjum
plenerowe
„Książ 2017”
12–31 stycznia 2018 r.
Sympozjum plenerowe „Książ 2017” odbywało się w dniach 6–16 listopada ubiegłego roku. Artyści, którzy wzięli w nim
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Zima na Politechnice
Do celebrytki
Nie wystarczy modna kiecka,
Co ma zaszokować gmin,
Zachowanie jak u dziecka
I strojenie różnych min.
Ale kiedy się coś powie,
To potrzebny olej przecie:
Olej w głowie!
A nie w diecie.
Krzysztof Konstanty Stypuła

w obiektywie Jana Zycha

