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SŁOWO REKTORA

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie 
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Przed nami Święta Wielkanocne, czas odpoczynku i spotkań 
z najbliższymi. Wszystkim nam przyda się ta chwila wytchnie-
nia i refl eksji, także nad dalszym rozwojem naszej uczelni i rolą 
każdego z nas w rzeczywistości odmienionej wprowadzeniem 
nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. 

W ostatnich dniach uczestniczyłem w posiedzeniu Konfe-
rencji Rektorów Uczelni Technicznych w Gliwicach z udziałem 
wicepremiera i ministra szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Go-
wina. Nasza uczelnia była zaś organizatorem posiedzenia Ko-
legium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Podczas obu tych 
wydarzeń wiele uwagi poświęcono rozwiązaniom proponowa-
nym w nowej ustawie. Niewątpliwie wszyscy śledzimy przebieg 
dyskusji nad nią i z niecierpliwością czekamy na ostateczną wer-
sję prawa dla szkół wyższych. Chcielibyśmy, aby panu premie-
rowi udało się przeprowadzić cały proces legislacyjny w prze-
widywanym terminie, tak by ustawa mogła wejść w życie wraz 
z rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Zarówno podczas 
posiedzenia KRPUT, jak i podczas Kolegium Rektorów Szkół 
Wyższych Krakowa, wyraziliśmy nasze poparcie dla głównych 
kierunków zmian prawnych. Projekt ustawy, zmodyfi kowany 
jeszcze po konsultacjach społecznych, uwzględnia bowiem wiele 
propozycji zawartych w licznych raportach Komisji ds. Stra-
tegicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP i uwag 
przekazanych przez konferencje branżowe uczelni oraz przed-
stawicieli środowiska akademickiego. Nie możemy bowiem nadal 
trwać w okresie pobieżnych zmian, które od dawna nie pasują 
do bieżącej rzeczywistości. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, 
że warunkiem efektywnego wdrożenia nowych rozwiązań jest 
znaczące zwiększenie poziomu fi nansowania nauki i szkolnictwa 
wyższego.

Cieszy nas zainteresowanie młodzieży studiami na Poli-
technice Krakowskiej, co znalazło potwierdzenie w ostatniej 
rekrutacji na letni semestr. Przed nami dni otwarte oraz licz-

ne targi edukacyjne, w których uczestniczą 
nasi przedstawiciele. Będziemy starali się 
zachęcić młodzież do podjęcia studiów 
na naszej uczelni. Warto jednak pamię-
tać, że najlepszą formą zadbania o przy-
szłych kandydatów na studia, jest troska 
o aktualnych studentów, o stworzenie im 
możliwie jak najlepszych warunków do 
studiowania, bo to oni będą naszymi amba-
sadorami w swoim środowisku. Dlatego jeszcze 
raz chciałbym wyrazić satysfakcję z faktu, że nasza uczelnia 
uzyskała dofi nansowanie 17,5 mln zł na program podniesie-
nia poziomu doskonałości kształcenia i zarządzania. Efektem 
tego programu będzie z pewnością lepsze dostosowane naszej 
oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy i społeczeństwa, 
podniesienie kompetencji studentów i studentek, zwiększenie 
dostępności programów kształcenia w językach obcych dla stu-
dentów z Polski oraz dla cudzoziemców, podniesienie kompe-
tencji kadr dydaktycznych, administracyjnych i zarządczych 
oraz wsparcie zmian organizacyjnych związanych z dostoso-
waniem PK do ustawy 2.0.  

W najbliższych dniach i tygodniach będziemy z pewnością 
z wielką uwagą śledzić zmagania naszych koszykarek i koszyka-
rzy w barwach AZS Politechniki Krakowskiej, którzy — mamy 
taką nadzieję — będą skutecznie walczyć o awans do ekstraklasy. 
Byłby to ogromy sukces naszej młodzieży, ale zarazem ogromne 
wyzwanie organizacyjne dla nas wszystkich, by sprostać wyma-
ganiom fi nansowym związanym z uczestnictwem w najwyższej 
klasie rozgrywkowej. Liczę, że uda nam się awansować i znaleźć 
sponsorów, którzy wspomogą naszą młodzież w realizacji jej 
sportowych pasji. 

Przed radosnymi Świętami Wielkanocnymi całej społecz-
ności akademickiej składam najszczersze życzenia. 
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Życzę Państwu 
zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych, 
pełnych nadziei i miłości,
pogodnego nastroju, 
oraz najwspanialszych radosnych spotkań wśród 
rodziny i najbliższych przyjaciół 

     Jan Kazior
   Rektor  Politechniki Krakowskiej
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W 2018 roku mija dwadzieścia lat od momentu, gdy Politech-
nika Krakowska zaczęła brać udział w europejskim programie 
wymiany studentów i pracowników — Programie Erasmus. 
Liczba benefi cjentów tej wymiany przekroczyła pięć tysięcy 
osób, a liczba krajów, z którymi PK nawiązała kontakty, sięg-
nęła dwudziestu pięciu.

Czasy wędrujących studentów

Wymiana akademicka ma w Europie długie i niezwykle bogate 
tradycje. Od czasu, gdy w XIV wieku idea kształcenia uniwersy-
teckiego zakorzeniła się na naszym kontynencie na dobre, pere-
grynacje studentów w poszukiwaniu wiedzy stały się zjawiskiem 
powszechnym. Choć nie było wygodnych połączeń lotniczych, 
szybkich kolei, autokarów ani autostrad, u schyłku średniowie-
cza żacy znacznie częściej niż dziś przemieszczali się pomiędzy 
uczelniami w różnych krajach. Wędrowali też profesorowie.

Z obliczeń, które wykonał Krzysztof Broda („Studenci Uni-
wersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu”, Kraków 
2010), wynika, że wśród osób immatrykulowanych w krakow-
skiej wszechnicy w latach 1400–1509, czyli w początkowym 
okresie po odnowieniu uniwersytetu przez króla Władysła-
wa Jagiełłę, z terenów Królestwa Polskiego wywodziło się 
52,7 proc. studentów. Przy czym udział tej grupy malał, bo 
w pierwszych latach wynosił około 70 proc. Przybysze z in-
nych krajów stanowili więc prawie połowę słuchaczy pierw-
szego polskiego uniwersytetu. 

Osobną kartę stanowią wyjazdy polskich studentów na 
zagraniczne uniwersytety. Często pierwszy etap kształcenia, 
przed wyruszeniem w peregrynację po Europie, stanowiło 
odbycie studiów w Krakowie. Kierunkiem preferowanym 
były uniwersytety włoskie, które przyciągały ze względu na 
promieniujący z Italii na cały kontynent humanizm. Wielu Po-
laków, którzy studiowali w tym czasie we Włoszech, stało się 
później luminarzami polskiej kultury.  

14,7 mld euro do podziału

Chcąc nawiązać do tradycji żaków przemierzających Europę 
wzdłuż i wszerz, w czerwcu 1987 roku Komisja Europejska 
powołała do życia program wspierania współpracy uczelni 
wszystkich krajów członkowskich wspólnoty. W szczególności 
chodziło o pobudzenie wymiany studentów, którym umożli-
wiono w ten sposób odbywanie za granicą części studiów. Pro-
gramem objęto kraje kandydujące do Unii Europejskiej. Patro-
nem przedsięwzięcia został holenderski fi lozof i pedagog, jeden 
z czołowych humanistów przełomu XV i XVI wieku — Erazm 
z Rott erdamu. Stąd nazwa przedsięwzięcia: Erasmus. 

W wyniku połączenia różnych edukacyjnych inicjatyw, 
które Komisja Europejska realizowała w latach 2007–2013, od 

2014 roku funkcjonuje program Erasmus+. Uczestniczą w nim 
nie tylko kraje Unii Europejskiej, ale także: Islandia, Liech-
tenstein, Macedonia, Norwegia i Turcja. Zaplanowany do 
2020 roku Erasmus+ dysponuje budżetem 14,7 mld euro. Prze-
widuje się, że w tym czasie z dobrodziejstw programu sko-
rzysta w sumie dwa miliony studentów oraz osiemset tysięcy 
wykładowców i innych przedstawicieli kadry edukacyjnej.

Założenia programu opracowano w ten sposób, aby wspie-
rać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego 
wykorzystywania potencjału kapitału społecznego, a także 
promowania idei uczenia się przez całe życie. Wzięto także pod 
uwagę wyzwania, przed którymi stoi dzisiejsza Europa. 

Jednym z nich jest walka z bezrobociem wśród młodych 
ludzi. W skali Unii Europejskiej wynosi ono około 20 proc., 
ale w niektórych państwach członkowskich przekracza nawet 
50 proc. Wzmacniając i usprawniając systemy edukacji i szko-
leń oraz umożliwiając zdobywanie umiejętności oczekiwa-
nych przez pracodawców, Erasmus+ stara się pomóc przezwy-
ciężyć ten kryzys. 

Korzyści, korzyści…

Polska włączyła się do Programu Erasmus w 1998 roku. Obec-
nie z polskich uczelni w ramach programu wyjeżdża co roku 
na zagraniczne studia ponad szesnaście tysięcy osób. Nato-
miast do naszego kraju przyjeżdża się kształcić około trzyna-
stu tysięcy obcokrajowców. Możliwość nauki poza granicami 
własnego kraju jest równoznaczna z poszerzeniem oferty edu-
kacyjnej. Dla uczelni jest to czynnik sprzyjający modernizacji 
własnych programów nauczania i infrastruktury. 

Z czasu spędzonego na uczelni w innym kraju studenci 
wynoszą nie tylko wiedzę — nieraz zresztą taką, której nie 
mogliby zdobyć w macierzystej Alma Mater — ale także 
inne korzyści. Podnoszą swoją znajomość języka angielskie-
go i zdolność komunikowania się za jego pomocą, nawiązują 
kontakty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, poznają 
kulturę państw uczestniczących w programie, niekiedy też 
zawierają przyjaźnie z kolegami z zagranicy. Pobyt w innym 
kraju niesie z sobą niekiedy trudne sytuacje. Nabycie umiejęt-
ności radzenia sobie z nimi, to również cenne doświadczenie, 
które może przydać się w życiu.

Tendencja wzrostowa

Politechnika Krakowska uczestniczy w Programie Erasmus od 
początku jego obecności w Polsce. Pierwsze lata były skrom-
ne, ale z roku na rok rosło zainteresowanie młodych ludzi po-
szerzeniem studiów na PK o wątek zagraniczny. Wychodząc 
oczekiwaniom naprzeciw, uczelnia zwiększała możliwości 
takiego kształcenia. Pionierem w tej dziedzinie był Wydział 

Europejskie ścieżki kształcenia
Jako uczestnik programu Erasmus+ Politechnika Krakowska jest znaczącym 
partnerem dla wielu uczelni zagranicznych
LESŁAW PETERS
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Architektury. W roku akademickim 1998/1999 na studia w ra-
mach Erasmusa wyjechało dziewięć osób z WA. W kolejnych 
dwóch latach liczba wyjazdów była niewiele większa, ale 
w tym czasie po naukę na zagranicznych uczelniach udały się 
osoby także z innych wydziałów. W roku 1999/2000 byli to stu-
denci Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, a w roku 
następnym także studenci Wydziału Inżynierii Lądowej. 

Rok później do programu dołączył Wydział Inżynierii Elek-
trycznej i Komputerowej. W tym samym roku (2001/2002) z PK 
w ramach Programu Erasmus wyjechało ogółem sześćdziesię-
ciu studentów, a dwa lata później było ich już ponad stu (do-
kładnie: stu siedmiu) i dalej utrzymała się tendencja wzrosto-
wa. W roku akademickim 2004/2005 już wszystkie wydziały 
uczestniczyły w programie i tak jest do dnia dzisiejszego. 

Rekordowy okazał się rok 2012/2013, gdy w programie 
wymiany z naszej uczelni wzięło udział dwustu trzydziestu 
dwóch studentów. Z samego tylko Wydziału Architektury 
wyjechały wtedy sto czterdzieści trzy osoby. I od tego czasu 
na WA liczba ta nie spada poniżej stu. 

Ogółem w latach 1998–2016 z programu skorzystało dwa 
tysiące pięćset sześćdziesięciu pięciu studentów Politechniki 
Krakowskiej. 

Więcej gości niż wyjeżdżających 

Nieco odmienną dynamikę wykazuje statystyka przyjazdów 
studentów zagranicznych. Pierwsi obcokrajowcy w ramach 
Erasmusa pojawili się na PK dopiero w roku akademickim 
2000/2001. Siedem osób podjęło wówczas studia na Wydzia-
le Architektury i Wydziale Inżynierii Lądowej. Liczba gości 
rosła wolniej od liczby studentów wyjeżdżających. Dopiero 
w roku 2009/2010 przyjęliśmy ponad stu studentów zagranicz-
nych (dokładnie: stu trzydziestu pięciu). Największym zainte-
resowaniem cieszyła się — i tak jest nadal — oferta Wydziału 
Architektury. 

W kolejnych latach liczba cudzoziemców cią-
gle rosła. W roku 2011/2012 przekroczyła dwieście 
osób. Po raz pierwszy też wtedy na Politechnikę 
Krakowską przyjechało w ramach Programu Eras-
mus więcej studentów zagranicznych niż naszych 
wybrało się studiować w innych krajach. Rok póź-
niej (2012/2013) liczba jednych i drugich niemal 
się zrównała: gości na PK było o dwóch więcej 
niż naszych studentów na uczelniach zagranicz-
nych (odpowiednio: dwustu trzydziestu czterech 
i dwustu trzydziestu dwóch). Ostatnie lata to dal-
szy szybki wzrost liczby studentów przyjeżdża-
jących. W latach 2015/2016 i 2016/2017 było ich na 
PK już ponad trzystu. Najwięcej wybrało Wydział 
Architektury, ale dużym powodzeniem cieszyły 
się też Wydział Mechaniczny i Wydział Inżynierii 
Lądowej. Świadczy to dobrze o jakości oferty przy-
gotowywanej dla obcokrajowców na PK. 

Ogółem w latach 1998–2016 z programu sko-
rzystało dwa tysiące dwieście sześćdziesięciu sze-
ściu studentów zagranicznych, wizytujących Poli-
technikę Krakowską. 

Dopełnieniem danych na temat wymiany 
studenckiej są wskaźniki dotyczące wyjazdów 

pracowników PK w ramach Programu Erasmus. W tej kate-
gorii kontaktów realizowanych pod egidą Programu Erasmus 
jest znacznie mniej i nie powinno to dziwić. Pracownicy na-
ukowi, często związani umowami z ośrodkami zagraniczny-
mi, uczestniczący w międzynarodowych programach badaw-
czych, mają wiele innych okazji do kontaktów z uczelniami 
w różnych krajach.

Dla porządku więc odnotujmy, że wyjazdy te rozpoczę-
ły się w roku akademickim 1999/2000 od pobytów zagra-
nicznych czterech osób z Wydziału Architektury i czterech 
osób z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Po-
dróży przybywało aż do roku 2007/2008, kiedy z możliwości 
wyjazdu skorzystało łącznie pięćdziesięciu pracowników 
z wszystkich siedmiu wydziałów. W następnych latach licz-
ba ta zmalała. Ogółem w ramach Programu Erasmus pra-
cownicy PK udawali się za granicę czterysta pięćdziesiąt 
dziewięć razy. 

*

W ciągu dwudziestu lat uczestnictwa w Programie Erasmus 
i Erasmus+ Politechnika Krakowska zawarła pięćset pięćdzie-
siąt osiem porozumień dwustronnych. Jesteśmy liczącym się 
partnerem dla wielu uniwersytetów w Europie. Liczba bene-
fi cjentów programu wyniosła w sumie pięć tysięcy dwieście 
dziewięćdziesiąt osób.

Co roku bardzo duża grupa studentów PK, przebywając 
w zagranicznych ośrodkach, nie tylko wzbogaca swoją wie-
dzę, ale styka się z odmiennym stylem prowadzenia zajęć, 
poznaje wielu ciekawych ludzi, poszerza swoje horyzonty. 
Studenci w Krakowie mają okazję poznać kolegów przyjeżdża-
jących z różnych krajów, różnych środowisk i kultur. W obu 
przypadkach są to cenne doświadczenia, ważne z punktu wi-
dzenia przyszłych karier zawodowych.

Uczestnicy zajęć zorganizowanych w obecnym semestrze dla stypendystów Pro-
gramu Erasmus na Wydziale Architektury PK (od lewej): Anastasiya Prydachyna (Li-
twa), Alan Coli (Włochy), dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski, prof. PK (opiekun gru-
py), Feruza Nurzhanova (Kazachstan), Paul Zimmermann (Niemcy). Fot.: Jan Zych.
Zajęcia dotyczące rewitalizacji terenów poprzemysłowych prowadzone są rów-
nolegle w dwóch grupach realizujących tematy: „Liniowy Park Kolejowy w Pod-
górzu” (opracowanie koncepcji funkcjonalnej i projektu zagospodarowania 
dawnego przekopu kolejowego pomiędzy ul. Wielicką a dawnym przystankiem 
Podgórze-Miasto) oraz „Forteczny Park Bronowicki” (opracowanie koncepcji 
funkcjonalnej i projektu zagospodarowania terenu zabytkowego fortu dawnej 
twierdzy Kraków).
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REKTOR I SENAT 

KRONIKA
Luty

1 II    IX Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników 
Biblioteki PK i administracji w Spytkowicach.

3 II    Spotkanie integracyjne pracowników i studentów Wydziału 
Mechanicznego PK „Mechanik 2018”.

5–23 II    Wystawa Międzynarodowego Pleneru Artystycznego 
im. Anny Górskiej „Potok” w Galerii PK „Kotłownia”.

 Wystawa malarstwa „Miroirs et Mémoires — Odbicia i wspomnie-
nia — artystyczna karawana po Maroku” w Galerii PK „Gil”.

6 II    IX Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników 
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK w Spytko-
wicach.

8 II    IX Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników 
Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki w Kasinie.

9 II    Spotkanie integracyjne pracowników i studentów Wydziału 
Inżynierii Środowiska PK „Wodnik 2018”.

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

9 II    Koncert karnawałowy Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej 
w Teatrze „Groteska”.

11–15 II    Konferencja Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki 
PK „XI Workshop on Nonstationary Systems and Their Applications” 
w Gródku nad Dunajcem.

24 II    II etap „Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej” 
dla tegorocznych maturzystów wszystkich szkół ponadgimnazjal-
nych z całej Polski, zorganizowany na terenie kampusu PK 
przy ul. Warszawskiej 24.

26 II — 1 III    XXX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Meto-
dy komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotech-
nicznych KORBIELÓW 2018” zorganizowana przez Instytut Geotech-
niki Wydziału Inżynierii Środowiska PK.

27 II    IX Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników 
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK w Kasinie.

Opracowała: Renata Dudek

Posiedzenie Senatu PK

28 lutego 2018 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:

• wniosków o przyznanie nagród ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego;

• zmiany w Senackiej Komisji ds. Dydaktyki;

• zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok 
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, przewi-
dzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/2019;

• ustalenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonar-
nych studiów I i II stopnia, rozpoczynających się w semestrze 
zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019;

• zmian w uchwałach nr 122/i/12/2017 i nr 2/i/01/2018 doty-
czących wieloletniego planu inwestycji Politechniki Kra-
kowskiej w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz 
w planie na 2018 rok;

• zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej 
w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na 
2018 rok;

• realizacji przez Politechnikę Krakowską w 2018 roku inwestycji 
ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym;

• realizacji przez Politechnikę Krakowską w 2019 roku inwestycji 
ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym;

• zasad fi nansowania działalności PK w 2018 roku.

1 marca 2018 roku zmarła Maria Flaga — absolwentka Wydziału Bu-
downictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, przez ponad pół wieku 
towarzyszka życia prof. Kazimierza Flagi. Założycielowi „Naszej Poli-
techniki”, profesorowi Kazimierzowi Fladze, wyrazy głębokiego współ-
czucia składa

Redakcja



5Nasza Politechnika nr 3 (175) marzec 2018www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

PRACOWNICY 
Doktorzy habilitowani

Marcin Trojan
Urodził się 3 września 1981 r. w Bochni. 
W 2000 r. ukończył z wyróżnieniem Liceum 
Techniczne przy Zespole Szkół Mecha-
nicznych w Bochni. W tym samym roku 
rozpoczął międzywydziałowe studia na 
Politechnice Krakowskiej. Zajęcia na kierun-
ku energetyka odbywały się na Wydziale 
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz 
Wydziale Mechanicznym. Po wyborze spe-
cjalności kontynuował studia tylko na Wy-
dziale Mechanicznym. W kwietniu 2005 r. 
zdał egzamin inżynierski, a w czerwcu tego 
roku obronił z wynikiem bardzo dobrym 
pracę magisterską pt. „Pomiary prędkości 
i strumienia masy płynu” (napisana pod 
kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jana Talera). 
W październiku 2006 r. rozpoczął studia 
trzeciego stopnia na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Krakowskiej (specjalność: 
budowa maszyn). Opiekunem naukowym 
jego doktoratu pozostał prof. Jan Taler. Pra-
cę doktorską pt. „Identyfi kacja stopnia za-
nieczyszczenia powierzchni ogrzewalnych 
kotła parowego” obronił 6 stycznia 2010 r. 
Zaprezentowany w niej system monitoro-
wania narastania osadów w paleniskach ko-
tła i przegrzewaczach pary, wykorzystujący 
metodę eksperymentalno-numeryczną, 
został wdrożony do nadzoru eksploatacji 
kotła w jednej z krajowych elektrowni.

Od września 2005 r. do lipca 2007 r. pra-
cował jako asystent projektanta w Biurze 
Projektów Koksoprojekt, następnie — do 
października 2017 r. — w Sądzie Okręgo-
wym w Krakowie na stanowisku admini-
stratora systemów informatycznych (pełnił 
funkcję zastępcy kierownika Oddziału Infor-
matycznego). Przez cały ten okres współpra-
cował z Instytutem Maszyn i Urządzeń Ener-
getycznych Politechniki Krakowskiej. Pracę 

w Instytucie podjął w 2016 r. Jest adiunktem 
Katedry Urządzeń Energetycznych. 

Kontynuuje badania zainicjowane pracą 
doktorską i związane z zanieczyszczeniami 
powierzchni ogrzewalnych kotłów oraz mo-
delowaniem numerycznym przegrzewaczy 
pary o złożonych układach przepływowych. 
Jest współautorem metody numerycznej 
modelowania przegrzewaczy pary kotłów 
w stanach ustalonych i nieustalonych. Opra-
cował numeryczny nieliniowy model ma-
tematyczny kotła parowego, który można 
zastosować m.in. w obliczeniach projekto-
wych i eksploatacyjnych (np. symulacje pra-
cy kotła w zależności od wydajności, paliw, 
współczynników nadmiaru powietrza i pra-
widłowy dobór parametrów). Podstawowy-
mi zagadnieniami w jego publikacjach są 
złożone modele wymiany ciepła i oporów 
przepływu kotła parowego z uwzględnie-
niem degradacji termicznej, wywołanej 
zanieczyszczeniem powierzchni grzejnych, 
a także nierównomierności wymiany ciepła 
w poszczególnych stopniach przegrzewa-
czy pary oraz optymalizacja eksploatacji 
urządzeń energetycznych, czyli utrzyma-
nie ich wysokiej sprawności i elastyczności 
pracy w szerokim zakresie obciążeń. Inte-
resują go również zagadnienia rozruchu 
kotłów oraz zastosowania ciśnieniowych 
zasobników gorącej wody do poprawy 
elastyczności bloków parowych. Uczestni-
czył w tworzeniu komputerowego układu 
do monitorowania parametrów cieplno-
-przepływowych i wytrzymałościowych 
dużych kotłów parowych. Zajmuje się także 
projektowaniem oraz przygotowaniem do-
kumentacji technicznej urządzeń, aparatury 
przemysłowej, wybranych elementów ko-
tłów energetycznych i instalacji rurowych.

Stopień doktora habilitowanego 
w dyscyplinie budowa i eksploatacja ma-
szyn nadała mu 31 stycznia 2018 r. Rada 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Kra-
kowskiej. Podstawę postępowania habili-
tacyjnego stanowiło osiągnięcie naukowe 
złożone z monotematycznego cyklu publi-
kacji, w tym wydanej w 2017 r. monografi i 
„Nonlinear mathematical model of a steam 
boiler with natural circulation” (Wydawnic-
two PK, Kraków) i oryginalnego osiągnięcia 
technicznego. 

W swoim dorobku ma monografi ę 
i 7 oryginalnych prac naukowo-badawczych 

[w tym 2 rozdziały w „Encyclopedia Ther-
mal Stresses” (Springer Verlag, 2014)]. 
Jako współautor opublikował 54 prace 
naukowo-badawcze (m.in. 20 artykułów 
w czasopismach indeksowanych przez 
JCR, również z list A i B MNiSW, 2 monogra-
fi e anglojęzyczne wydane przez zagranicz-
ne wydawnictwa, 9 rozdziałów w takich 
monografi ach, 7 rozdziałów w monogra-
fi ach krajowych). W materiałach konferen-
cyjnych zamieścił 23 artykuły.

Uczestniczył w realizacji 24 projektów 
badawczych i badawczo-rozwojowych zle-
canych przez KBN, NCN, NCBiR oraz realizo-
wał prace dla partnerów przemysłowych, 
m.in. EDF Polska (obecnie PGE Energia Cie-
pła), RAFAKO SA, Forsmark Nuclear Power 
Plant w Szwecji. 

Prowadzi zajęcia dla studentów kierun-
ku energetyka na Wydziale Mechanicznym 
PK. Był opiekunem 6 prac inżynierskich 
i 5  magisterskich. Obecnie pełni funkcję 
promotora pomocniczego jednego z dok-
torantów Wydziału Mechanicznego PK. 

Współinicjował współpracę Instytu-
tu Maszyn i Urządzeń Energetycznych PK 
z takimi ośrodkami naukowymi, jak: Uni-
wersytet Techniczny w Brunszwiku, Aka-
demia Górnicza we Freibergu, Uniwersytet 
Calgary (Kanada), Velammal College of En-
gineering and Technology oraz Narodo-
wy Instytut Technologiczny im. Sardara 
Vallabh bhaia Patela w Surat, w Indiach czy 
uniwersytet w Shizuoce, w Japonii.

Jest członkiem stowarzyszonym Sekcji 
Termodynamiki Komitetu Termodynamiki 
i Spalania PAN w kadencji 2015–2018. 

Doktorzy
Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Mateusz Surma (L-1) — „Nośność 
na ścinanie strunobetonowych płyt ka-
nałowych z uwzględnieniem nadbetonu, 
opartych na podporach podatnych”; pro-
motor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga; 
promotor pomocniczy: dr hab. inż. Wit 
Derkowski; recenzenci: prof. dr inż. An-
drzej Ajdukiewicz (PŚl), dr hab. inż. Tadeusz 
Urban, prof. nadzw. PŁ; 21 II 2018 r. Praca 
wyróżniona.
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Zbigniew Latała
Urodził się w 1955 r. w Krakowie. 
W latach 1976–1981 studiował na Wydziale 
Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii 
Górniczo-Hutniczej. 

Od wczesnej młodości interesowało 
go wszystko, co dzieje się na styku różnych 
dziedzin nauki i sztuki. Ten rodzaj myślenia 
zdeterminował jego późniejsze wybory za-
wodowe. Ogromny wpływ na takie podej-
ście miały skrajnie różne, jak się wydawało, 
profesje rodziców. Mama była lekarzem, 
ojciec natomiast profesorem muzyki, ale i... 
żarliwym propagatorem muzykoterapii — 
nowej naukowej dyscypliny, w której obie 
te dziedziny łączą się ze sobą.

Podczas studiów w AGH uczęszczał 
na dodatkowe wykłady z historii sztuki, 
prowadzone przez prof. Włodzimierza Ho-
dysa. Działał (pełniąc również funkcję pre-
zesa) w Studenckim Klubie Fotografi czno-
-Filmowym „OMAK”, w którym zrealizował 
wiele fi lmów krótkometrażowych. Najważ-
niejsze z nich to: „Foto-Express” (Grand 
Prix na Festiwalu Filmów Studenckich 
w Gliwicach, 1997 r.), „Twarze, które widzę”, 
„W stronę absurdu” czy 30-minutowy fi lm 
naukowy dla Instytutu Mechaniki Góro-
tworu PAN w Krakowie.

Pracę na Politechnice Krakowskiej 
rozpoczął w 1982 r. w Instytucie Materia-
łoznawstwa i Technologii Metali. Prowa-
dził pracownię fotografii dydaktyczno-
-naukowej. Równocześnie pracował 
w wydawnictwie Scandinavien Maga-
zin Group (Kopenhaga), w miesięczniku 
„Fantastyka”, współpracował z Magazy-
nem Literacko-Artystycznym „Kraków”, 
tygodnikiem „Kobieta i Życie” i krakow-
skim „Informatorem Kulturalnym”. Reali-
zował też autorskie projekty artystyczne 
związane przede wszystkim z fotografią. 

Jego debiutancka indywidualna wysta-
wa fotograficzna „Niepokoje”, prezen-
towana w krakowskim Klubie Między-
narodowej Książki i Prasy w listopadzie 
1981 r., niecałe dwa miesiące przed wy-
buchem stanu wojennego, wyrażała 
atmosferę społecznego napięcia tego 
okresu. Wybitny polski pisarz Julian Ka-
walec we wstępie do katalogu wystawy 
napisał: „Umiał Zbigniew Latała przebić 
swoim obiektywem zewnętrzną warstwę 
zdarzeń, potrafił dotrzeć tam, gdzie koń-
czy się pozór, a zaczyna poważna myśl, 
niepokój…”. Było to ważne doświadcze-
nie, które po latach zaowocowało serią 
nagrodzonych plakatów społeczno-
-politycznych.

W 1999 r. Zbigniew Latała podjął na Po-
litechnice Krakowskiej rozszerzone studia 
pedagogiczne, które ukończył w 2001  r. 
Z chwilą pojawienia się i rozpowszechnie-
nia cyfrowych technik akwizycji obrazu 
rozpoczął intensywną pracę naukową, szu-
kając możliwości wykorzystania kompu-
terowego przetwarzania i analizy obrazu 
w medycynie, inżynierii materiałowej oraz 
w sztuce. Tym zagadnieniom poświęcił 
wiele publikacji naukowych oraz swój dok-
torat.

Interdyscyplinarną pracę doktorską 
pt. „Możliwości wykorzystania kompu-
terowej analizy obrazu do badania ser-
ca” obronił w 2002 r. Promotorem był 
prof.  dr  hab. Leszek Wojnar, późniejszy 
dziekan Wydziału Mechanicznego PK. Dy-
sertacja została wyróżniona przez Radę 
Wydziału Mechanicznego i opublikowa-
na w polskich i anglojęzycznych czaso-
pismach naukowych oraz w podręczniku 
akademickim. W 2002 r. objął stanowisko 
adiunkta naukowo-dydaktycznego PK.

W 2006 r. rozpoczął na Wydziale Elek-
trotechniki, Automatyki, Informatyki i Elek-
troniki AGH dodatkowe studia z informa-
tyki i nowoczesnej grafi ki komputerowej. 
Ukończył je z wynikiem bardzo dobrym.

Jest autorem lub współautorem 39 pu-
blikacji naukowych oraz 120 wystaw arty-
stycznych pokazywanych na całym świe-
cie. Jest też laureatem 37 prestiżowych 
konkursów projektowych, krajowych i za-
granicznych. 

Na PK prowadzi wykłady i zajęcia 
dla studentów kierunków: inżynieria 
wzornictwa przemysłowego, informaty-
ka stosowana, inżynieria biomedyczna 
i inżynieria produkcji. Wykładał, prowadził 
warsztaty i seminaria również na uniwer-
sytecie w Hangzhou, w Chinach (2007 r.), 

w Kanadzie — w Ontario College of Art 
(2009  r., 2012 r.) i na uniwersytecie w To-
ronto (2014 r., 2015 r.), w Stanach Zjedno-
czonych — na Indiana University of Penn-
sylvania (2010 r.), także w Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego (2005–2013) i w Małopolskiej Wyż-
szej Szkole Zawodowej. Jest promotorem 
154 prac dyplomowych z zakresu informa-
tyki, multi mediów, inżynierii biomedycz-
nej oraz wzornictwa przemysłowego. 

Na przełomie 2014 r. i 2015 r. odbył 
staż naukowo-dydaktyczny na uniwersy-
tecie w Toronto w ramach programu UE. 
Dzięki dostępowi do nowoczesnych labo-
ratoriów tego uniwersytetu zrealizował 
kilka projektów związanych z rozszerzoną 
rzeczywistością (augmented reality). Prace 
te wykorzystał w swojej rozprawie habili-
tacyjnej.

W 2017 r. z inicjatywy Zbigniewa Latały 
oraz dr. hab. inż. Zbisława Tabora, prof. PK 
z Instytutu Teleinformatyki PK podpisana 
została umowa o współpracy naukowo-
-badawczej pomiędzy Politechniką Kra-
kowską i Instytutem Onkologii w Krako-
wie. Wysiłek interdyscyplinarnego zespo-
łu badawczego, złożonego z naukowców 
obydwu tych instytucji, zaowocował cy-
klem artykułów w czasopismach z listy 
A MNiSW, europejskim patentem na wy-
nalazek (EP 171784405) oraz projektem ba-
dawczym, który uzyskał dofi nansowanie 
z NCBR w kwocie 2,8 mln złotych.

Zbigniew Latała zawsze starał się 
łączyć naukę ze sztuką. Zwieńczeniem 
jego poszukiwań intelektualnych i arty-
stycznych było przygotowanie rozpra-
wy habilitacyjnej, w której wykorzystał 
tradycyjne i nowe media do stworzenia 
serii grafi k, plakatów i multimediów, in-
spirowanych muzyką. Rada Wydziału 
Grafi ki ASP w Krakowie na tej podstawie 
na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2018 r. 
jednogłośnie zdecydowała o nadaniu mu 
stopnia doktora habilitowanego w dzie-
dzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie: 
sztuki piękne. Ma to duże znaczenie, bo-
wiem Zbigniew Latała kieruje na PK Pra-
cownią Inżynierii Wzornictwa Przemysło-
wego. 

Poza działalnością naukową i artystyczną 
prowadzi na uczelni ożywioną działalność 
organizacyjną. Zasiada w Komisji ds. Promo-
cji WM (trzecia kadencja). Z jego inicjatywy 
powstała w 2010 r. Galeria WM. Zorganizował 
w niej wiele wystaw wybitnych polskich ar-
tystów. W 2017 r. wspólnie z dziekanem WM 
PK prof. Jerzym Sładkiem stworzyli drugą 
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na wydziale galerię, w której pokazywane 
są projekty i dyplomy realizowane przez 
studentów inżynierii wzornictwa przemy-
słowego. 

Ponadto brał udział w pracach Komite-
tu ds. Jubileuszu 70-lecia PK, zasiada w Ra-
dzie Programowej Radia „Nowinki” (trzecia 
kadencja), od 2018 r. jest członkiem Rady 
Programowej Galerii „Gil”. W sferze działań 
artystycznych i naukowych od kilkunastu 
lat współpracuje z konsulatami generalny-
mi w Toronto i Nowym Jorku oraz ambasa-
dą RP w Dublinie.

Był wielokrotnie nagradzany — 
w 2005  r. otrzymał nagrodę ministra 
spraw zagranicznych, trzykrotnie został 
laureatem nagrody rektora PK (indywidu-
alna za osiągnięcia naukowe i dwukrotnie 
zespołowa za działalność organizacyjną). 
Uhonorowany Medalem Zasłużony Kultu-
rze „Gloria Artis” (2016 r.), odznaką „Hono-
ris Gratia”, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz 
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. 

Jest członkiem Polskiego Towarzy-
stwa Stereologicznego (członek zarządu), 
Międzynarodowego Towarzystwa Nauko-

wego ESPERE, Związku Polskich Artystów 
Fotografi ków, Stowarzyszenia Dzienni-
karzy RP, Stowarzyszenia Artystycznego 
POLART oraz Stowarzyszenia „Ogrody 
Sztuki” (wiceprezes), China International 
Design Educator Assiociation i paryskiego 
Les Arts Decoraifs.

Pozostaje w związku z lekarką okulist-
ką. Ma syna Piotra, który mimo że ukończył 
Uniwersytet Ekonomiczny, również zajmu-
je się projektowaniem grafi cznym. Lubi 
muzykę, podróże, jazdę na rowerze i nar-
tach oraz pływanie i tenis.

Prof. Aleksander Böhm został laureatem 
lutowej edycji nagrody Krakowska Książka 
Miesiąca. Tytułem tym została uhonorowa-
na jego publikacja „O czynniku kompozycji 
w planowaniu przestrzeni”. Wręczenie na-
grody odbyło się 22 lutego podczas wie-
czoru autorskiego w Klubie Dziennikarzy 
„Pod Gruszką”. 

Dzieło Aleksandra Böhma ukazało 
się jeszcze w 2016 r., ale ostatnio książkę 
przypomniało wydanie przekładu na język 
angielski „On the factor of composition in 
the planning of space”. Tłumaczenia doko-
nał Krzysztof Barnaś. Edytorem obu wersji, 
polskiej i angielskiej, jest Wydawnictwo 
Politechniki Krakowskiej.

Wydarzenie jest o tyle wyjątkowe, że 
tytułem Krakowskiej Książki Miesiąca zwy-
kle honorowane są utwory literackie, zaś 
publikacja Aleksandra Böhma, długolet-
niego naukowca i dydaktyka Politechniki 
Krakowskiej, jest dziełem poświęconym 
szeroko pojętej urbanistyce. Na podkre-
ślenie zasługuje jednak fakt, że praca 
wybitnego krakowskiego architekta jest 
świadectwem nie tylko olbrzymiej eru-
dycji autora, ale także jego talentu, w tym 
również umiejętności posługiwania się 
słowem. Zwracano na to uwagę w trakcie 
wieczoru autorskiego prof. Böhma. 

Gospodarzem spotkania był prof. Jacek 
Wojciechowski, który na początku wieczoru 
podzielił się z zebranymi garścią uwag in-
spirowanych wyróżnioną książką. Zabraw-
szy głos, Aleksander Böhm powiedział, 
że zawarte w tytule jego pracy wyrażenie 

Praca prof. Aleksandra Böhma — Krakowską 
Książką Miesiąca

„czynnik kompozycji” jest 
koncepcją Tadeusza Toł-
wińskiego — człowieka 
zwanego ojcem urbani-
styki polskiej, architekta, 
który uznał, że czynnik 
kompozycji jest jednym 
z kilku czynników tworzą-
cych miasto. Patrząc na 
estetyczny kryzys współ-
czesnych miast, można 
stwierdzić, że czynnik 
kompozycji został zdegra-
dowany. Z ust prof. Böhma 
padło wiele gorzkich słów 
pod adresem ludzi odpo-
wiedzialnych dziś za pla-
nowanie przestrzeni miej-
skich. Profesor wskazywał, 
że z dyskursu publicznego 
zniknęło pojęcie piękna.

Uczestnicy spotkania podkreślali 
w swych wypowiedziach zalety nagro-
dzonej publikacji. Prof. Wojciech Kosiń-
ski nazwał ją wielką książką, z której się 
można bardzo dużo nauczyć. Dr hab. inż. 
arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK mówił 
o walorach literackich książki, które wyni-
kają z faktu, że autor jest przede wszystkim 
humanistą.

Tytuł Krakowskiej Książki Lutego 
2018  r. przyznało jury w składzie: Jan 
Pieszczachowicz (przewodniczący), Sta-
nisław Burkot, Stanisław Dziedzic, Zofi a 
Gołubiew, Karolina Grodziska, Wacław 
Krupiński, Janusz Paluch, Stanisław Sta-

bro, Marcin Wilk, Jacek Wojciechowski, 
Elżbieta Zechenter-Spławińska. W imieniu 
Biblioteki Kraków, patronującej Krakow-
skiej Książce Miesiąca, nagrodę wręczył 
kierownik Działu Wydawnictw i Animacji 
Kultury Janusz Paluch. 

W spotkaniu, które toczyło się w za-
bytkowej Sali Fontany, uczestniczyło licz-
ne grono osób związanych z Politechniką 
Krakowską, z prorektorem dr hab. inż. 
arch. Andrzejem Białkiewiczem, prof. PK. 
Obecni byli też byli przedstawiciele Wy-
dawnictwa PK. 

(ps)

Gratulacje Aleksandrowi Böhmowi składają Zofi a Gołubiew 
i Janusz Paluch
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Politechnika Krakowska znalazła się wśród 
benefi cjentów konkursu Zintegrowane 
Programy Uczelni, zorganizowanego przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. Symboliczny czek na sumę 17,5 mln 
złotych z rąk wicepremiera, ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina 
rektor PK prof. Jan Kazior odebrał podczas 
spotkania, które odbyło się 26 lutego na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Do konkursu nasza uczelnia zgłosi-
ła projekt zatytułowany: „Programowa-
nie doskonałości — PK XXI w. Program 
rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 
2018–2022”. Projekt obejmuje bardzo sze-
roki wachlarz działań dotyczących rozwoju 
kształcenia studentów, doskonalenia kadr, 
rozwoju kompetencji a także zarządza-
nia uczelnią, co ma znaczenie z punktu 
widzenia reformy szkolnictwa wyższego, 
zapowiedzianej w projekcie nowej ustawy, 
zwanej ustawą 2.0. Całkowity koszt realiza-
cji projektu przygotowanego przez PK to 
18 048 774,96 złotych. Przyznane dofi nan-
sowanie wynosi 17 507 311,71 złotych. 

Uzyskane pieniądze pozwolą naszej 
uczelni doskonalić programy kształcenia 
we współpracy z praktykami z otoczenia 
gospodarczego, pozwolą na prowadzenie 
zmodyfi kowanych i nowych specjalno-
ści na kilkunastu kierunkach studiów we 
współpracy z partnerami przemysłowymi, 
otwarcie nowych specjalności zarówno 
w języku polskim (np. cyberbezpieczeń-
stwo, eksploatacja dróg wodnych), jak 
i w języku angielskim (m.in. w ramach kie-
runków: informatyka, fi zyka techniczna, 
architektura, inżynieria środowiska, ener-
getyka). Przewiduje się też wprowadzenie 
do polskojęzycznych programów studiów 
zajęć w języku angielskim, realizowanych 
przez wykładowców zagranicznych.

Ponadto dla studentów PK przygotowa-
no, w partnerstwie z uczelniami europejski-
mi i amerykańskimi, programy szkół letnich. 
Przedstawiona zostanie szeroka oferta cer-
tyfi kowanych szkoleń, warsztatów i kursów 
podnoszących kompetencje zawodowe 
i językowe. Wizyty studyjne w fi rmach, 
instytucjach i samorządach współpracu-

jących z uczelnią przy realizacji projektów 
badawczo-rozwojowych zapewnią studen-
tom dodatkowe okazje do bezpośredniego 
kontaktowania się z praktyką inżynierską. 
Temu celowi służyć będzie także powo-
łanie międzywydziałowego laboratorium 
„Future Lab PK 4.0”, w którym — w ramach 
zespołów projektowych — studenci róż-
nych kierunków, przy wsparciu opiekunów 
z PK i mentorów z fi rm, będą rozwiązywać 
problemy inżynierskie i realizować konkret-
ne zadania zlecone przez pracodawców. 
(Szczegółowy opis planowanych działań 
zawiera artykuł Anny Nowak, który publiku-
jemy na s. 18–19). 

Podczas wizyty w Krakowie wicepremier 
Jarosław Gowin poinformował, że rozstrzyg-
nięte zostały dwie z trzech ścieżek konkursu 
ogłoszonego w ramach Programu Opera-
cyjnego „Wiedza — Edukacja — Rozwój”. 
Do rozdysponowania było ponad 750  mln 
złotych. Z tej sumy 121 mln złotych zdobyły 
uczelnie krakowskie. Jarosław Gowin wyraził 
przekonanie, że środki te pomogą szkołom 
wyższym dobrze przygotować się do funk-
cjonowania pod rządami ustawy 2.0. 

Wśród krakowskich szkół wyższych 
najwięcej otrzymały dwie uczelnie startu-
jące w ramach ścieżki dla uczelni najwięk-
szych — Uniwersytet Jagielloński (38,6 mln 
złotych) i Akademia Górniczo-Hutnicza 

(38  mln złotych). W ramach ścieżki dla 
uczelni średnich dofi nansowanie progra-
mów rozwojowych, oprócz Politechniki 
Krakowskiej, uzyskały także: Uniwersytet 
Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy, Aka-
demia Sztuk Pięknych i Akademia Wycho-
wania Fizycznego. Przedstawiciele wszyst-
kich siedmiu szkół wyższych symboliczne 
czeki odebrali podczas uroczystości, która 
odbyła się w Sali Senackiej UJ z udziałem 
przedstawicieli mediów. 

*

Obszerną informację o zwycięskim pro-
jekcie Politechniki Krakowskiej rektor Jan 
Kazior przedstawił 28 lutego podczas po-
siedzenia Senatu PK. Rektor podziękował 
wielu osobom, które przyczyniły się do 
osiągnięcia sukcesu: dr. inż. Otmarowi Vog-
towi, który koordynował wszystkie dzia-
łania, zespołowi Biura Projektów Struktu-
ralnych i Programów Międzynarodowych, 
dziekanom i osobom wyznaczonym przez 
nich do przygotowania propozycji wydzia-
łów, a także biorącym udział w przedsię-
wzięciu pracownikom administracji. Rek-
tor podkreślił ogromne zaangażowanie 
wszystkich osób biorących udział w pra-
cach nad projektem.

(ps)

Poprawi się wydatnie jakość kształcenia 

Politechnika Krakowska zdobyła fundusze 
na rozwój

Symboliczne czeki dla krakowskich uczelni. Fot.: Jan Zych
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Receptę na oszustwa podatkowe, które 
znacząco uszczuplają wpływy do budże-
tu państwa, znaleźli studenci Politechniki 
Krakowskiej. Łukasz Maj i Paweł Muszyński 
przedstawili projekt komputerowej ana-
lizy danych fi rm, pozwalającej wykrywać 
przedsiębiorców, którzy unikają odprowa-
dzania podatku VAT lub domagają się jego 
zwrotu, chociaż go nie zapłacili. 

W roku ubiegłym Ministerstwo Fi-
nansów postanowiło poszukać sposobu 
na oszustów podatkowych, rozpisując 
konkurs „MinFinTech”. Pierwsza jego faza 
odbyła się 28–29 października 2017 roku, 
podczas hackathonu (maratonu progra-
mowania) HackYeah w krakowskiej Tauron 
Arenie. W wydarzeniu tym wzięło udział 
prawie 2000 uczestników, którzy mogli 
wybrać zadanie przygotowane przez Mi-
nisterstwo Finansów, polegające na szuka-
niu oszustów podatkowych na portalach 
aukcyjnych.

Najlepszych informatyków zaproszono 
do Warszawy, gdzie odbył się drugi etap 
konkursu „MinFinTech”. Tu należało rozwią-
zać dwa zadania. Merytoryczne pozwalało 
ocenić kompetencje w obszarze fi nansów 

i podatków, nato-
miast techniczne 
służyło zweryfi -
kowaniu umie-
jętności czysto 
informatycznych. 
W tym drugim 
przypadku na-
leżało stworzyć 
samouczący się 
algorytm, który 
będzie w stanie 
zestawiać ze sobą 
faktury sprzeda-
żowe i zakupowe, 
aby wyławiać pu-
ste faktury i iden-
tyfi kować fałszy-
we transakcje. 
Zespoły biorące 
udział w konkursie mogły skorzystać m.in. 
z wiedzy dyrektorów czterech departa-
mentów Ministerstwa Finansów i dyrekto-
ra Biura Informacji Wewnętrznej MF.

W tej fazie konkursu tylko niektóre 
z siedmiu startujących zespołów zdołały 
rozwiązać postawione im zadania. Naj-

lepiej poradził sobie 
zespół Testowa Dru-
żyna, do którego nale-
żeli Łukasz Maj i Paweł 
Muszyński, studenci 
kierunku informatyka 
na Wydziale Fizyki, Ma-
tematyki i Informatyki 
PK. Zespół ten zdobył 
pierwsze miejsce w kate-
gorii biznesowej i trzecie 
miejsce w kategorii tech-
nicznej. 

Koordynująca pro-
jekt Ministerstwa Fi-
nansów Justyna Orłow-
ska uznała rozwiązanie 
zaproponowane przez 
krakowskich studen-
tów za nowatorskie 
na skalę europejską. 
Pozwala ono wyszuki-
wać oszustów dzięki 
wykorzystaniu baz da-
nych z Polski, Słowacji 

i Czech. Na podstawie tzw. shame list, 
czyli zbioru nierzetelnych podatników 
z innych krajów typowane są podejrzane 
podmioty, mogące zakładać firmy w Pol-
sce w celu ich wykorzystania do nadużyć 
podatkowych. Stworzona w ramach za-
dania konkursowego aplikacja umożliwia 
wspomożenie procesu analizy zdarzeń 
gospodarczych. Innymi słowy, to co do 
tej pory urzędnicy ścigający wyłudzaczy 
podatku VAT robili „na piechotę”, teraz 
będzie mógł wykonać znacznie szybciej 
komputer. 

W celu wyposażenia skarbówki w na-
rzędzia informatyczne, pozwalające przy-
spieszyć analizę danych podatkowych, 
pochodzących od przedsiębiorców, Mi-
nisterstwo Finansów powołało spółkę 
Aplikacje Krytyczne. Jej zadaniem jest 
przygotowanie dla Krajowej Administracji 
Skarbowej informatycznego rozwiązania, 
które umożliwi wyłapywanie oszustów po-
datkowych, zanim tzw. słup zniknie z rada-
rów fi skusa. Łukasz Maj i Paweł Muszyński 
zostali już zatrudnieni przez spółkę i będą 
pracować nad rozbudowaniem swego 
projektu, aby pozwalał on analizować in-
formacje co najmniej ze wszystkich krajów 
Unii Europejskiej.

(ps)

Sukces studentów Politechniki Krakowskiej

Znaleźli sposób na oszustów podatkowych

Łukaszowi Majowi (z lewej) i Pawłowi Muszyńskiemu gratulował suk-
cesu rektor PK Jan Kazior. Fot.: Jan Zych
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W Krakowie w lutym temperatura spadła 
do minus 50 stopni Celsjusza. Na szczęście 
nie w centrum miasta czy nawet na jego 
peryferiach, lecz jedynie w Laboratorium 
Badań Technoklimatycznych i Maszyn 
Roboczych na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Krakowskiej. To tu odbył się 
niezwykły eksperyment: w dniach od 6 do 
10 lutego uczestnicy projektu „Oswajamy 
mróz” sprawdzali funkcjonowanie organi-
zmu ludzkiego i różnych sprzętów w eks-
tremalnie niskich temperaturach. 

Eksperyment miał miejsce w komorze 
termoklimatycznej PK w Czyżynach. Przez 
100 godzin przebywały w niej osoby wybie-
rające się na wyprawy w wyjątkowo zimne 
rejony Ziemi — na Syberię i w Himalaje. Eks-
peryment, prowadzony za drzwiami opa-
trzonymi ostrzegawczym napisem: „ZAKAZ 
WSTĘPU. WEJŚCIE GROZI ŚMIERCIĄ”, od-
bywał się pod kontrolą grupy specjalistów 
z Politechniki Krakowskiej i Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Krakowie.

Oddana do użytku w 2016 roku komora 
termoklimatyczna służy do badań prowa-
dzonych przez Laboratorium Badań Tech-
noklimatycznych i Maszyn Roboczych. 
Kieruje nim dr inż. Janusz Pobędza. Na co 
dzień testuje się tu różnego rodzaju ma-
szyny, pojazdy i inne obiekty techniczne 
w warunkach zarówno bardzo niskich, jak 
i bardzo wysokich temperatur. Komora jest 
jedynym takim obiektem w naszej części 
Europy. Czasem testom poddają się w niej 
też ludzie. W niskich temperaturach pro-
wadzone są np. szkolenia medycznych ra-
towników, którzy trenują procedury postę-
powania z pacjentami w stanie hipotermii.

*

Walerian Romanowski, kolarz jeżdżący na 
długich dystansach w warunkach ekstre-
malnych, jest łowcą rekordów Guinnessa. 
Już raz, przed rokiem, badał swoje możli-
wości w czyżyńskiej komorze. To właśnie 
tamta próba pozwoliła mu zweryfi kować 
wcześniejsze wyobrażenia o wpływie na 
organizm ludzki głębokiego mrozu i oba-
lić różne mity, zanim wyruszył na Syberię.

Teraz Walerian Romanowski postano-
wił wrócić na Syberię i pokonać na rowerze 
trasę z Jakucka przez Góry Wierchojań-
skie do Ojmiakonu, który ze względu na 
rekordowo niskie temperatury (spadające 
w tamtym rejonie nawet do minus 70 stop-
ni Celsjusza) zyskał przydomek „bieguna 
zimna”. Trasa liczy 1000 kilometrów. Roma-
nowskiemu towarzyszyć będzie Wawrzy-
niec Kuc, który kierował eksperymentem 
„Oswajamy mróz”. Do Jakucji wybierają się 
w lutym przyszłego roku. 

Wraz z nimi w eksperymencie na PK 
wziął udział Piotr Śliwiński — podróżnik 
i alpinista, który zdobył siedem szczytów 
należących do Korony Ziemi. Jest absol-
wentem naszej uczelni i zapalonym po-
dróżnikiem, który podczas swych wojaży 
10 razy okrążył Ziemię. Od kilku lat wę-
drówki po świecie łączy ze zdobywaniem 
najwyższych szczytów poszczególnych 
kontynentów. Chce zdobyć Koronę Ziemi. 
Obecnie planuje wejście na Mount Eve-
rest. (Szerzej o Piotrze Śliwińskim piszemy 
na s. 25–26). 

Na krótszy czas do komory wchodzi-
ły również inne osoby. Członkowie grupy 

Survivaltech (która zajmuje się m.in. szko-
leniem funkcjonariuszy służb specjalnych) 
byli zainteresowani testowaniem sprzętów 
i ludzkiego działania w sytuacjach, gdy 
przy 50-stopniowym mrozie zdarzają się 
różne zagrożenia. Szef zespołu Paweł Su-
pernat wyjaśniał, że w takich momentach 
może się przydać wiedza, jak zachowa 
się zapięcie kurtki, a nawet tak zwyczajne 
przedmioty jak widelec czy kubek. Należą-
cy do grupy Survivaltech Piotr Marczewski 
pobyt w komorze urozmaicił, próbując 
zapasów z Walerianem Romanowskim. 
Z kolei Dariusz Malinowski, dziennikarz ra-
diowy z Wilna, który, podobnie jak Roma-
nowski, pasjonuje się kolarstwem, chciał 
spędzić w komorze całą dobę, ale musiał 
wyjść po 9 godzinach. Powód? Nieodpo-
wiednie obuwie. 

Celem eksperymentu „Oswajamy 
mróz” było zbadanie funkcjonowania or-
ganizmów trzech śmiałków w warunkach 

Tej zimy w Krakowie było… minus 50 stopni Celsjusza

Wytrzymali 100 godzin w takim mrozie!

Co kryje wnętrze komory termoklimatycznej...

Walerian Romanowski
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bardzo niskich temperatur, aby mogli do-
brze przygotować się do czekających ich 
wyzwań. Badano przede wszystkim, jak 
organizm ludzki funkcjonuje w ekstremal-
nych warunkach klimatycznych, a w szcze-
gólności, jak warunki takie wpływają na 
zachowanie, odczucia i tok myślenia. Eks-
peryment toczył się pod kontrolą grupy 
specjalistów z zakresu medycyny, fi zjologii, 
biochemii, dietetyki, psychologii, treningu 
przygotowania fi zycznego, a także inży-
nierii. Była to też okazja do przetestowania 
ekwipunku i ubrań, które zostaną zabrane 
na planowane wyprawy. 

Uczestnikom próby stworzono warunki 
maksymalnie zbliżone do tych, jakie panują 
na dalekiej północy lub w wysokich partiach 
Himalajów. W komorze położono warstwę 
śniegu, przywiezionego z Białki Tatrzań-
skiej. Włączone wentylatory wywoływały 
przepływ powietrza, imitujący silny wiatr, 

co sprawiało, że odczuwana temperatu-
ra była nawet niższa niż minus 60 stopni 
Celsjusza. Osoby biorące udział w eks-
perymencie musiały same rozbić sobie 
obozowiska i przygotować miejsca służą-
ce do spożywania posiłków, odpoczynku 
i spania. Ponieważ komora nie ma okien, 
efekt pór dnia i nocy uzyskiwano, regulu-
jąc sztuczne oświetlenie. 

Podczas pobytu w komorze znajdu-
jące się w niej osoby na przemian dopro-
wadzały organizm do wyziębienia, a na-
stępnie do stanu komfortu termicznego. 
Była to ciągła walka o to, by nie utracić 
zbyt wiele ciepła. Pomagał ruch: spacery, 
bieganie czy jazda na rowerze. To ostat-
nie było oczywiście domeną Waleriana 
Romanowskiego, który zabrał do komo-
ry pięć rowerów, w tym dwa stacjonarne. 
Ważną częścią eksperymentu były testy 
matematyczne, które wykonywano co 
pewien czas. W normalnych warunkach 
taki test zajmuje cztery minuty. Tymczasem 
w ekstremalnym mrozie samo zmuszenie się 
do związanego z tym wysiłku pochłaniało 
nawet pół godziny.

Nawet najprostsze czynności sprawia-
ły wiele kłopotu. Zamarzniętych kawałków 
mięsa nie można było bezpośrednio wkła-
dać do ust, bo groziło to przymarznięciem 
do języka. Trzeba było najpierw ścisnąć 
taki kawałek zębami, ogrzać go oddechem 
i dopiero później zacząć żuć i rozpuszczać 
w ustach. Specjalną dietę przygotowali spe-
cjaliści z AWF, a Romanowski korzystał też 
z porad osobistego dietetyka, który dobierał 
odpowiednie produkty spożywcze, znając 
właściwości organizmu kolarza. Czas po-
bytu w komorze termoklimatycznej zbiegł 
się z tłustym czwartkiem, więc nie mogło 
zabraknąć tradycyjnego pączka. Trzeba go 
było jednak podzielić na kawałki… tasakiem. 

Przez cały czas osoby znajdujące się 
w komorze były monitorowane. Zgroma-
dzono w ten sposób wiele cennych infor-
macji, które przydadzą się podczas wypraw 
Romanowskiego i Kuca do Jakucji oraz Śli-
wińskiego w Himalaje. Badano np. którę-
dy przez ubrania ucieka najwięcej ciepła. 
Kontrola organizmów uczestników ekspe-
rymentu pozwoliła opracować szczegó-
łowe zalecenia dotyczące odżywiania się 
w skrajnie niskich temperaturach. 

*

Eksperyment „Oswajamy mróz” wzbudził 
olbrzymie zainteresowanie mediów. Tłum 
dziennikarzy przybył na briefi ng prasowy, 

zorganizowany 6 lutego, bezpośrednio 
przed wejściem uczestników projektu do 
komory termoklimatycznej. Media obszer-
nie relacjonowały to wydarzenie. Ekspery-
ment w czyżyńskiej komorze szczególnie 
przyciągnął uwagę redakcji kieleckich, 
wszak Piotr Marczewski z grupy Survivaltech 
jest kielczaninem, a Walerian Romanowski 
i Wawrzyniec Kuc są związani z Buskiem.

Przedstawiciele mediów mieli okazję 
sami przez chwilę poczuć na własnej skórze 
warunki panujące wewnątrz komory. Jedna 
z dziennikarek tak relacjonowała później 
swoje wrażenia: „Po przebywaniu w tej ko-
morze przez 10 minut trzęsłam się z zimna 
cały wieczór. Pisząc ten tekst, popijam kolej-
ną aspirynę. A wcale nie było tak źle: »tylko« 
30 stopni na minusie, zero wiatru”. 

W organizację projektu „Oswajamy 
mróz” zaangażowanych było kilka jedno-
stek Politechniki Krakowskiej oraz Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 
Były to: Wydział Mechaniczny PK, Laborato-
rium Badań Technoklimatycznych i Maszyn 
Roboczych PK, Zakład Fizjologii i Bioche-
mii na Wydziale Wychowania Fizycznego 
i Sportu AWF, Katedra Rehabilitacji Klinicz-
nej na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej 
AWF oraz Zakład Medycyny Sportowej 
i Żywienia Człowieka na Wydziale Wycho-
wania Fizycznego i Sportu AWF. 

Patronat naukowy nad przedsięwzię-
ciem objęli rektorzy PK i AWF w Krakowie 
— prof. Jan Kazior i prof. Aleksander Tyka, 
a także dziekan Wydziału Mechanicznego 
PK prof. Jerzy Sładek.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Piotr Śliwiński

Trening wytrzymałości w mrozie

Eksperyment poprzedziła konferencja prasowa, 
w której wzięli udział (od lewej): Piotr Śliwiński, 
Paweł Supernat, Walerian Romanowski, Anna 
Marchewka, Jerzy Sładek, Warzyniec Kuc i Ja-
nusz Pobędza
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Finał studenckiego konkursu architektonicz-
nego „Wieliczka Infobox” zgromadził przede 
wszystkim młodą publiczność. Uroczyste 
ogłoszenie wyników odbyło się 1  lutego 
w Centrum Rekreacyjno-Edukacyjnym „Sol-
ne Miasto” w Wieliczce — w miejscu, w któ-
rym w styczniu prezentowana była wystawa 
wszystkich przygotowanych na konkurs prac. 

Zadanie konkursowe dotyczyło zapro-
jektowania obiektu, który służyłby obsłudze 
ruchu turystycznego i pasażerskiego przy 
końcowej stacji PKP „Wieliczka — Kopalnia”. 
Prace projektowe wykonali studenci III roku 
Wydziału Architektury Politechniki Krakow-
skiej podczas zajęć w Zakładzie Architektury 
Społeczno-Usługowej (A24) pod kierunkiem 
dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak, 
dr. inż. arch. Pawła Żuka i piszącego te słowa. 
Ogłoszenie wyników konkursu poprzedziły 
obrony projektów. Przysłuchiwali się im bur-
mistrz Wieliczki Artur Kozioł, który podkre-
ślał, że miasto, stając się bardziej atrakcyjne 
dla coraz większej liczby osób, troszczy się 
o nowe inwestycje związane z obsługą tu-
rystyczną, oraz jego zastępca ds. inwestycji 
Piotr Krupa i pełnomocnik ds. komunalnych 
Piotr Ptak. Mimo że konkurs miał charakter 
studialny, kontakt z władzami miasta poka-
zał studentom, jak ważne w projektowaniu 
architektury są aspekty funkcjonalny i reali-
zacyjny. 

Przygotowując projekty, studenci 
przeprowadzili analizy aktualnie obowią-
zujących planów, jak i wizję lokalną. Pro-
jektowany obiekt miał stanąć w miejscu 
istniejącego parkingu, w centrum miasta, 
na styku z przystankiem kolejowymi „Wie-
liczka — Kopalnia”. Oprócz standardowych 
funkcji, jakie spełnia obiekt użyteczności 
publicznej (w tym przypadku: punkt obsłu-
gi turystycznej, usługi komercyjne, strefa 

gastronomiczna i administracyjna), nale-
żało też uwzględnić poczekalnię dla przy-
jezdnych i zadaszenia dla autobusów oraz 
wydzielić strefę parkingową. Ze względu na 
wzrastającą popularność wielickiej kopalni 
soli rezygnacja z miejsc parkingowych nie 
była odpowiednim rozwiązaniem dla mia-
sta, z kolei atrakcyjna działka wymagała za-
gospodarowania — przeobrażenia w prze-
strzeń przyjazną dla człowieka.

Spośród 22 zgłoszonych konceptów jury 
wybrało trzy. Za najlepszy uznany został 
projekt Joanny Kłyś. Walorem są prostota 
i elegancja założenia, które w jasny i czy-
telny sposób oddziela strefę autobusów od 
placu publicznego, a sama bryła budynku 

zyskuje formę lewitującej nad placem bel-
ki. Pasażerów, turystów kieruje się do strefy 
wejściowej na parterze, skąd można się do-
stać na piętro, które stanowi główną, eks-
ponowaną część obsługowo-komercyjną 
budynku i z którego rozciąga się atrakcyjny 
widok na Wieliczkę. 

Drugie miejsce zajęła Wiktoria 
Stępczyńska-Motyl, której koncepcja w zu-
pełnie inny sposób odnosiła się do programu 
funkcjonalnego, minimalizując powierzch-
nię zabudowy. Autorka, zauważając różnice 
w terenie działki, wykorzystała jego zagłę-
bienie do pozostawienia parkingu zewnętrz-
nego i ukryła go w gęstwinie wysokiej zie-
leni. Budynek projektowany jest jako trzy 

Prace studentów WA służą mieszkańcom Wieliczki i turystom

Konkurs i plebiscyt na najlepszy projekt
MARCIN GIERBIENIS

Laureaci (od lewej): Joanna Kłyś, Konstantin Vocklinger, Wiktoria Stępczyńska-Motyl. 
Fot.: Jan Zych

Praca Joanny Kłyś — I nagroda Praca Wiktorii Stępczyńskiej-Motyl — II nagroda
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przesunięte względem siebie bryły. Pierwsza 
obsługuje parking, druga — dostępna dzię-
ki kładce wiodącej ponad zielenią i układem 
drogowym — obsługuje turystę, a w trzeciej 
pozostaje miejsce na dodatkowe funkcje kul-
turalne.

Trzecią nagrodę otrzymał Kontatnin 
Vocklinger, który na Politechnice studiuje 
w ramach Programu Erasmus (dzięki pro-
gramowi studenci poznają, jak na podejście 
do projektowania mogą wpływać wzglę-
dy kulturowe). Projekt został doceniony 
przez władze miasta jako dopracowany pod 
względem technicznym i funkcjonalnym. 
Autor w jasny sposób zdefi niował strefę 

parkingową, pozostawioną w parterze, oraz 
obsługowo-komercyjną, zorganizowaną na 
platformie, która łączy przystanek kolejowy 
z dojściem od strony miasta. W tej pracy ar-
chitektura pozostaje powściągliwa w wyra-
zie i nie dominuje nad istniejącymi, najważ-
niejszymi punktami pejzażu.

Konkursowi głównemu towarzyszył ple-
biscyt dla internautów, zorganizowany na 
portalu „Solnego Miasta”, i promowany przez 
Zakład Architektury Społeczno-Usługowej 
oraz Urząd Miasta i Gminy Wieliczka. Wzbu-
dził on spore zainteresowanie lokalnych me-
diów oraz mieszkańców. W ciągu kilku dni 
prace konkursowe obejrzało tysiące inter-

nautów, aby w ostatecznym 
głosowaniu wyłonić trzy 
najpopularniejsze projek-
ty. Grand Prix w plebiscycie 
internautów zdobył Konrad 
Matusik, osiągając imponu-
jący wynik — 302 głosy. Na 
drugim miejscu uplasowała 
się Gabriela Guzik z 202 gło-
sami, a trzecie miejsce zdo-
była Aleksandra Kędra z licz-
bą 140 głosów. 

Projekt Konrada Matu-
sika dzieli działkę na dwie 
części — przeznaczoną dla 

pieszych oraz stanowiącą parking samocho-
dowy wraz ze stanowiskami dla autobusów. 
Obie strefy rozdzielone są zielonym zało-
żeniem parkowym. Projekt zwraca uwagę 
atrakcyjnie rozwiązaną przestrzenią publicz-
ną, powiązaną technologicznie z budynkiem. 
Nad autobusami oraz budynkiem obsługi 
turystycznej rozpięty jest strop, który przy 
placu zmienia się w amfi teatr — miejsce spo-
tkań mieszkańców i letnią scenę wydarzeń 
kulturalnych miasta. 

Jurorzy i internauci podkreślali wysoki 
poziom złożonych prac, docenili również wi-
zjonerski charakter projektów. Burmistrz Wie-
liczki Artur Kozioł objął konkurs honorowym 
patronatem oraz ufundował trzy nagrody 
główne. Konkurs stanowił kolejny przykład 
udanej współpracy Wydziału Architektury 
z władzami miasta i gminy Wieliczka, warto 
bowiem przypomnieć, że rok wcześniej stu-
denci projektowali salę widowiskową dla lo-
kalnej społeczności. 

Mgr inż. arch. Marcin Gierbienis jest asy-
stentem w Zakładzie Architektury Społeczno-
-Usługowej (A-24) w Instytucie Projektowania 
Architektonicznego PK.

15 lutego podpisany został list intencyjny, 
określający ramy współpracy pomiędzy Wy-
działem Architektury Politechniki Krakow-
skiej i władzami gminy Wieliczka. Uczelnię 
reprezentowali — dziekan WA prof. Jacek 
Gyurkovich oraz dr hab. inż. arch. Magdale-
na Kozień-Woźniak z Zakładu Architektury 
Społeczno-Usługowej, a stronę samorządo-
wą — burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wraz ze 
swoim zastępcą ds. inwestycji, Piotrem Krupą. 
Spotkanie odbyło się w siedzibie WA PK przy 
ul. Podchorążych w Krakowie.

Podpisanie listu intencyjnego stanowi wy-
raz zadowolenia z wyników dotychczasowych 
prozumień. Jak dotąd studenci wykonali dla 

Współpraca Wydziału Architektury z władzami Wieliczki
gminy projekty sali koncertowej — pod opie-
ką zespołu dr. hab. inż. arch. Kazimierza Butel-
skiego oraz Infoboxu — pod opieką zespołu 
dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak . 
[O konkursie „Wieliczka Infobox” piszemy po-
wyżej — przyp. red.]. Wszystkie opracowa-
nia powstały podczas zajęć z projektowania 
architektoniczno-urbanistycznego prowadzo-
nych przez Zakład Architektury Społeczno-
-Usługowej w Instytucie Projektowania Archi-
tektonicznego WA PK.

Celem współpracy jest pogłębienie świa-
domości projektowej w teorii oraz w prak-
tyce. Pozwoli to zbliżyć proces dydaktyczny, 
realizowany na uczelni, do realnej sytuacji 

i problemów, z jakimi styka się projektant 
w konkretnych warunkach przestrzennych, 
społecznych i gospodarczych. Z drugiej stro-
ny, możliwa staje się wymiana poglądów po-
między studentami i pracownikami Wydziału 
Architektury PK oraz władzami i mieszkań-
cami miasta na temat lokalnych problemów 
przestrzennych. Rezultatem współdziałania 
mają być koncepcje zagospodarowania ob-
szarów wskazanych przez władze Wieliczki. 
Zaplanowano również współpracę w ramach 
krajowych i międzynarodowych programów 
badawczych.

(M.G.)

Projekt Konstantina Vocklingera — III nagroda

Grand Prix w plebiscycie internautów otrzymał projekt 
Konrada Matusika
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Politechnika Krakowska uzyskała w ubiegłym 
roku wsparcie MNiSW na dofi nansowanie 
przedsięwzięć zmierzających do komercjali-
zacji wyników badań naukowych swoich pra-
cowników i zespołów badawczych. „Inkuba-
tor Innowacyjności +” — projekt, w ramach 
którego są prowadzone działania — pomógł 
wyłonić na PK autorów prac cechujących się 
dużym potencjałem wdrożeniowym.

W tym gronie znalazła się również 
dr  inż.  Jolanta Pulit-Prociak z Wydziału inży-
nierii i Technologii Chemicznej Politechniki 
Krakowskiej, adiunkt naukowo-dydaktyczny 
Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicz-
nej. Badaczka kieruje na PK projektem, które-
go celem jest nadanie trwałych właściwości 
antymikrobiologicznych materiałom tekstyl-
nym poprzez wybarwienie ich modyfi kowa-
nym barwnikiem indygo.

Jolanta Pulit-Prociak prowadzi prace 
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nano-
technologii, szczególnie — otrzymywa-
nia nanomateriałów, charakterystyki ich 
właściwości fi zykochemicznych, ale także 
zastosowania w wytwarzaniu produktów 
użytkowych. W 2014 r. obroniła doktorat po-
święcony uzyskiwaniu nanocząstek srebra 
metodą redukcji chemicznej.

Wiedzę i doświadczenie zdobywała pod-
czas staży naukowych. Jako doktorantka 
WIiTCh otrzymała w ramach realizowanego 
przez uczelnię projektu „Politechnika XXI wie-
ku — Program rozwojowy Politechniki Kra-
kowskiej — najwyższej jakości dydaktyka dla 
przyszłych polskich inżynierów” stypendium 
na uniwersytecie w Umeå, w Szwecji. Została 
wówczas zaangażowana w prace badawcze 
dotyczące oceny zanieczyszczenia wód rzecz-
nych przez metabolity leków przeciwwiru-
sowych lub ich macierzystą postać. Wspólna 
praca zaowocowała naukowym artykułem, 
który został opublikowany w czasopiśmie 
z dziedziny chemii czystej i stosowanej „Talan-
ta”, wydawanym przez Elsevier. Odbyła rów-
nież staż w Instytucie Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krako-
wie, gdzie realizowała zadania badawcze, wpi-
sujące się w tematykę jej pracy doktorskiej.

Docenia doświadczenia zdobyte we 
współpracy z sektorem przemysłowym. 
Udział w wielu projektach zlecanych przez 
fi rmy związane z branżą chemiczną pozwolił 
jej na poszerzenie wiedzy praktycznej oraz 
wypracowanie konstruktywnego podejścia 

do problemów towarzyszących wytwarzaniu 
materiałów konsumenckich. 

Jest współautorem 39 publikacji nauko-
wych, jednego rozdziału w książce („Fabrica-
tion and Self-Assembly of Nanobiomaterials” 
[w:] „Applications of Nanobiomaterials”, Else-
vier Inc.), 7 patentów, 27 zgłoszeń patento-
wych i 3 wdrożeń. 

W kwietniu 2013 r. dr inż. Jolanta Pulit-
-Prociak i dr hab. inż. Marcin Banach zostali 
laureatami Konkursu „Młody Naukowiec  II 
— Kreator Rzeczywistości Gospodarczej”. 
Uznanie wzbudziło ich wspólne opracowanie 
dotyczące sposobu otrzymywania nanozłota 
i nanosrebra z wykorzystaniem ekstraktów 
roślinnych oraz suspensji nanozłota i nanosre-
bra. W maju 2014 r. — jako najmłodszy autor 
publikacji naukowej w czasopiśmie zagranicz-
nym w 2013 r. — Jolanta Pulit-Prociak otrzyma-
ła nagrodę rektora Politechniki Krakowskiej, 
a w 2016 r. Kapituła Fundacji Rodziny Engelów 
przyznała jej za rezultaty pracy naukowej Na-
grodę im. Profesora Zbigniewa Engela.

Pełniła funkcję wykonawcy w czterech 
projektach badawczych, a od września 2017 r. 
kieruje projektem, którego tematem jest bada-
nie innowacyjnych nanokompozytów o właści-
wościach biobójczych. Prace są dofi nansowane 
przez NCN w ramach konkurs „Sonata”. 

Celem prowadzonych obecnie prac 
przedwdrożeniowych jest komercjalizacja 
metody trwałego związania czynnika antymi-
krobiologicznego z powierzchnią materiałów 
tekstylnych. Takim biobójczym czynnikiem 

jest srebro nanocząstkowe lub nanometrycz-
ny tlenek cynku. Obydwa związki dzięki swo-
im unikatowym właściwościom uznawane są 
za lidera w walce z patogennym działaniem 
drobnoustrojów. Odznaczają się silnym dzia-
łaniem spowalniającym ich funkcjonowanie. 
Jednak powszechne stosowanie nanocząstek 
srebra wbudowanych w strukturę produktów 
handlowych, zwłaszcza tkanin, może prowa-
dzić do niekontrolowanego ich uwalniania 
do środowiska. I tak nanocząstki metali lub 
tlenków metali, wbudowane w materiały 
tekstylne, w trakcie prania przedostają się do 
ekosystemów wodnych i oddziałując na or-
ganizmy żywe, stanowią dla nich zagrożenie. 
Intensywność przedostawania się nanoczą-
stek do otoczenia uzależniona jest od spo-
sobu ich związania z materiałem tekstylnym. 
Mechaniczne naniesienie nanocząstek na 
powierzchnię włókna skutkuje zwiększoną 
podatnością na ich wymywanie. Rozwiąza-
niem tego problemu może być zapropono-
wane w realizowanym projekcie związanie 
czynnika aktywnego z substancją barwiącą, 
a następnie zabarwienie tkaniny otrzyma-
nym preparatem. I na te właśnie działania 
przeznaczone są środki z budżetu projektu 
„Inkubator Innowacyjności +”.

(R.)

„Inkubator Innowacyjności +” fi nansuje prace przedwdrożeniowe

Antymikrobiologiczne materiały tekstylne 
Jolanty Pulit-Prociak

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. złotych. 
Z tych środków są fi nansowane prace 
dostosowujące opracowywane na PK 
technologie do zapotrzebowania rynko-
wego poprzez podniesienie TRL (Tech-
nology Readiness Level — poziom goto-
wości 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 prowa-
dzonych na wydziałach PK.

Jolanta Pulit-Prociak. 
Fot.: Ze zbiorów prywatnych
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Podczas zorganizowanego 2 marca przez 
INTECH PK Dnia Wynalazków swoje inno-
wacyjne pomysły prezentowali studenci, 
doktoranci i pracownicy Politechniki, stojący 
na progu kariery naukowej. Hasło tej edycji 
brzmiało „#młodzi — patent na start”. Jasno 
dawało do zrozumienia, kto tym razem znaj-
duje się w centrum zainteresowania: młodzi 
innowatorzy, którzy dostrzegają niedostat-
ki otaczającego ich świata, a zdobywaną na 
uczelni wiedzę chcą wykorzystać w celu jego 
poprawy.

Są pełni energii, doskonale orientują się 
w możliwościach oferowanych przez nowe 
technologie, sprawnie korzystają z rozlicz-
nych internetowych i mobilnych aplikacji. 
A jednocześnie stanowią grupę, która bo-
ryka się z największymi wyzwaniami, jeśli 
chodzi o wypromowanie swoich pomysłów 
i dotarcie do osób czy fi rm, które byłyby nimi 
zainteresowane. I w tym właśnie postanowił 
im pomóc zespół INTECH PK, spółki celowej 
Politechniki Krakowskiej. 

— Jako przedstawiciele Politechniki Kra-
kowskiej jesteśmy szczególnie przekonani 
o pozytywnej roli tych utalentowanych ludzi. 
Spotykamy się z nimi na co dzień, pomagamy 
im w rozwijaniu pomysłów oraz oklaskujemy 
ich sukcesy, gdy uda się im wdrożyć je na rynek. 
Całkiem niedawno, ledwie kilka tygodni temu 
gratulowaliśmy twórcom spółki Spektronik, bę-
dącej kolejną spółką typu spin-off  Politechniki 
Krakowskiej — mówi Izabela Paluch, prezes 
INTECH PK.

Młodzi wynalazcy docenili postawioną 
przed nimi szansę. Zrobili, co w ich mocy, 
by jak najlepiej zaprezentować swoje pomy-
sły. Uczestniczyli w warsztatach przygoto-
wawczych, prowadzonych przez INTECH PK, 
konsultowali swoje prezentacje i do końca 
szlifowali wystąpienia. Mieli świadomość, 
o jaką stawkę idzie gra. Na widowni zasiedli 
bowiem przedstawiciele funduszy inwesty-
cyjnych oraz małopolskiego biznesu. Przyje-
chali na Politechnikę Krakowską w poszuki-
waniu nieoszlifowanych jeszcze diamentów, 
z którymi warto byłoby nawiązać współ-
pracę. Partnerami strategicznymi wydarze-
nia byli — wrocławski fundusz Kvarko oraz 
poznański fundusz YouNick Mint. — Dzień 
Wynalazków ma pomóc także młodym wyna-
lazcom w zweryfi kowaniu swoich pomysłów 

pod kątem rynkowym, aby zobaczyli, na ile to, 
co robią, wpisuje się w zapotrzebowanie bizne-
su — tłumaczy Krzysztof Oleksy, wiceprezes 
INTECH PK. 

— Dla mnie szczególnie ważne jest to, że 
INTECH PK stwarza naszym badaczom i in-
nowatorom przestrzeń do pokazania swoich 
pomysłów przed szerszą publicznością. Taka 
platforma do kontaktu świata nauki ze świa-
tem przedsiębiorczości, jaką niewątpliwie jest 
Dzień Wynalazków, zwiększa prawdopodo-
bieństwo wspólnych przedsięwzięć badaw-
czych, transferu wiedzy i technologii oraz ko-
mercjalizacji wyników badań — powiedział 
prorektor ds. nauki PK prof. Tadeusz Tatara. 

Ponad 200 osób zgromadzonych w „Ko-
tłowni” obejrzało kilkadziesiąt nowatorskich 
rozwiązań. Był lewitator akustyczny do zasto-
sowań przemysłowych, prezentowano roz-
wiązanie służące do przewidywania zagrożeń 
pogodowych, wyjaśniano, jak można zopty-
malizować proces odwilżania powietrza do 
modernizacji historycznych budynków. Silnie 
reprezentowany był sektor life science: nowa, 
znacznie krótsza metoda syntezy substancji 
aktywnych do produkcji leków, udoskona-
lenie bronchoskopu do wizualizacji stanu 
narządów wewnętrznych czy biohybrydowe 
opatrunki hydrożelowe zaopatrzone w sub-
stancje lecznicze. 

Wynalazcy o swoich pomysłach mogli 
opowiedzieć bardziej szczegółowo podczas 
indywidualnych rozmów z inwestorami. Słu-
żyła temu sesja networkingowa, podczas 
której każdy miał okazję osobiście przekonać 
przedstawicieli funduszy do opracowanego 
przez siebie rozwiązania. 

Zawarte w haśle wydarzenia słowo 
„młodzi” miało jeszcze jeden wymiar: do 
uczestnictwa w Dniu Wynalazków zapro-
szono uczniów ostatnich klas małopolskich 
szkół średnich. Lada chwila staną oni przed 
dylematem, jaką uczelnię wybrać, na jaki 
kierunek się zdecydować. — Uznaliśmy, że 
nasze wydarzenie to znakomita okazja, by 
młodzi ludzie osobiście przekonali się, jak 
kreatywna atmosfera panuje na Politechni-
ce Krakowskiej — wyjaśnia Izabela Paluch. 
— Wrażeń wyniesionych po tych kilku godzi-
nach spędzonych na oglądaniu wynalazków 
czy rozmowach ze starszymi kolegami nie za-
stąpi choćby najintensywniejsze przegląda-

nie oferty w Internecie — przekonuje prezes 
INTECH PK. Na zaproszenie odpowiedziały 
placówki m.in. z Jordanowa, Tarnowa i No-
wego Sącza. 

Podczas Dnia Wynalazków można było 
też dowiedzieć się o nowej inicjatywie Sto-
warzyszenia Wychowanków Politechniki 
Krakowskiej i INTECH PK pod honorowym pa-
tronatem rektora PK, czyli o programie men-
torskim „Don’t Stop. Go Top! Mentors Acade-
my for PK STEM Students”. Studenci uczelni 
we współpracy z autorytetami ze świata biz-
nesu będą rozwijać swoje pomysły z obszaru 
akademickiej przedsiębiorczości.

Kolejny Dzień Wynalazków — za rok. 

Przemysław Zieliński jest specjalistą ds. marke-
tingu i promocji / brokerem innowacji.
Artykuł został zrealizowany w ramach projektu 
„Inkubator Innowacyjności+” współfi nansowa-
nego ze środków MNiSW. 

Dzień Wynalazków pokazał, jak wielki potencjał tkwi w młodych twórcach

Idzie młode
PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI

Fot.: Jan Zych



16 Nasza Politechnika nr 3 (175) marzec 2018 www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Dużym zainteresowaniem cieszy się nie-
ustannie oferta Centrum Szkolenia i Organi-
zacji Systemów Jakości PK w zakresie studiów 
podyplomowych. 17 lutego w siedzibie cen-
trum odbyła się inauguracja kolejnych edy-
cji tego typu studiów. Kształcenie rozpoczę-
ło 62 słuchaczy. W uroczystości uczestniczył 
prorektor ds.  kształcenia dr  hab. inż. Jerzy 
Zając, prof. PK. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że już 
po raz 93. centrum zorganizowało studia 
podyplomowe w zakresie zarządzania bez-
pieczeństwem i higieną pracy. Kierunek 
ten od lat cieszy się największym powo-
dzeniem. W bieżącym roku akademickim 
w studiach podyplomowych z tego zakresu 
uczestniczy w sumie 157 słuchaczy. CSiOSJ 
realizuje równolegle aż 5 edycji tego kierun-
ku: 4 grupy uczestniczą w zajęciach w Kra-
kowie, a jedna kształci się w Płocku, gdzie 
program realizowany jest we współpracy 
z Centrum Edukacji Grupy Orlen. 

Studia podyplomowe z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy mają na celu wy-
kształcenie wysoko wykwalifi kowanej ka-
dry specjalistów, spełniających wymagania 
zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów 
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny 
pracy (DzU z 1997 r., nr 109, poz. 704, z późn. 

Po raz 93. ruszył najpopularniejszy kierunek CSiOSJ

Inauguracja kolejnych edycji studiów 
podyplomowych

zm.). Kierunek wpisuje się w zapo-
trzebowanie rynku pracy na kre-
owanie bezpiecznych i higienicz-
nych warunków świadczenia 
pracy oraz zwiększanie świado-
mości pracowników i pracodaw-
ców w tym zakresie. Ma to na celu 
m.in. obniżanie kosztów pracy 
i dostosowanie warunków pracy 
do standardów europejskich.

Absolwent po ukończeniu 
takich studiów zdobywa kwali-
fi kacje starszego inspektora do 
spraw bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ale także kwalifi kacje audytora we-
wnętrznego systemu zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy.

W przypadku drugiego kierunku — logi-
styka i transport drogowy — jest to 16. edyc-
ja. W ostatnich kilku latach dał się zaobserwo-
wać wyraźny wzrost zainteresowania tymi 
studiami. Świadczy o tym chociażby fakt, iż 
w jednym roku akademickim realizowane 
są równolegle 2 lub 3 edycje tego kierunku. 
Problematyka organizacji i funkcjonowania 
systemów logistycznych jest bardzo istot-
na zarówno w aspekcie teoretycznym, jak 
i praktycznym. Rozwój gospodarczy wyma-
ga nie tylko inwestycji i zmian w infrastruk-

turze, ale również determinuje zapotrzebo-
wanie na osoby posiadające odpowiednią 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w celu 
zapewnienia sprawnego przepływu towa-
rów i osób w drogowym transporcie krajo-
wym i międzynarodowym. 

Absolwenci logistyki i transportu dro-
gowego uzyskują kwalifi kacje umożliwia-
jące ubieganie się o wydanie przez Instytut 
Transportu Samochodowego certyfi katu 
kompetencji zawodowych w drogowym 
transporcie osób oraz certyfi katu kompe-
tencji zawodowych w drogowym trans-
porcie rzeczy.

(R.)

W marcu Centrum Szkolenia i Organizacji 
Systemów Jakości uruchomiło pierwszą 
edycję studiów podyplomowych w zakresie 
zarządzania energią. Kierunek ten wpisuje 
się w potrzeby rynkowe w zakresie obni-
żania wyniku energetycznego przedsię-
biorstw oraz zwiększania świadomości pra-
cowników i pracodawców w tym zakresie.

Wzrastające koszty pozyskiwania ener-
gii i eksploatacji urządzeń, a także prawo-
dawstwo krajowe i unijne skłaniają przed-
siębiorstwa do podejmowania działań, 
które mają na celu oszczędzanie energii. 
Celowość uruchomienia studiów pody-
plomowych w zakresie zarządzania ener-
gią wynikała przede wszystkim z potrzeb 

Zarządzanie energią — nowy kierunek CSiOSJ
rynku pracy w tym zakresie. Istotny jest 
też fakt, że studia realizowane w Centrum 
Szkolenia i Organizacji Systemów Jako-
ści wpisują się w misję i strategię rozwoju 
Politechniki Krakowskiej, według których: 
„uczelnia ma kształcić wysoko kwalifi ko-
wane kadry inżynierskie, mogące sprostać 
wyzwaniom gospodarki krajowej i świato-
wej”, jak również dążyć do „rozszerzenia 
i uatrakcyjniania oferty kształcenia oraz 
ciągłego podnoszenia jego jakości i uży-
teczności na rynku pracy z uwzględnie-
niem kształcenia ustawicznego w różnych 
formach i stopniach”.

Uruchomione w marcu studia mają na 
celu wykształcenie wysoko wykwalifi ko-

wanej kadry specjalistów z zakresu zarzą-
dzania energią. Słuchacz zdobywa wiedzę, 
umiejętności i kompetencje społeczne nie-
zbędne do wykonywania zawodu zarząd-
cy energią (według Krajowego Standardu 
Kwalifi kacji Zawodowych), a także uzysku-
je kwalifi kacje audytora wewnętrznego 
systemu zarządzania energią według nor-
my ISO 50001.

Centrum Szkolenia i Organizacji Syste-
mów Jakości ma w swojej ofercie 12 kierun-
ków studiów podyplomowych. Szczegóło-
we informacje można znaleźć na stronie 
internetowej: www.cj.pk.edu.pl.

(R.)

Fot.: Jan Zych



17Nasza Politechnika nr 3 (175) marzec 2018www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Gościem Politechniki Krakowskiej był Gil 
Peñalosa — światowej sławy specjalista 
w dziedzinie planowania przyjaznych miast. 
W pawilonie konferencyjno-wystawowym 
„Kotłownia” wygłosił 14 listopada 2017 r. 
wykład na temat tworzenia miast dyna-
micznych i zdrowych dla wszystkich.

W wystąpieniu Gila Peñalosy znalazły 
się zagadnienia dotyczące zrównoważo-
nej mobilności, zagospodarowania prze-
strzeni miejskich, a także dostosowania 
miast do potrzeb najmłodszych miesz-
kańców, jak i seniorów. Mówca zwrócił 
uwagę na konieczność uwzględnienia po-
trzeb osób poruszających się w przestrze-
ni miejskiej wyłącznie pieszo.

Peñalosa dzielił się doświadczeniami 
z przekształcania swego rodzinnego mia-
sta, Bogoty w Kolumbii, gdzie jako dyrektor 
Wydziału Parków, Sportu i Rekreacji kładł 
nacisk na rozwój przestrzeni dla ruchu 

pieszego i rowerowego oraz transportu pu-
blicznego. W ramach tych działań dokonał 
transformacji ponad 200 parków Bogoty, 
w tym terenu Simón Bolívar o powierzchni 
113 hektarów, położonego w samym sercu 
miasta. Zainicjował święta ulic, podczas któ-
rych główne arterie zamykane są dla ruchu 
samochodowego i całkowicie oddawane 
pieszym na potrzeby rekreacyjne. 

Gil Peñalosa na Politechnice Krakowskiej

Twórzmy miasta przyjazne ludziom

Gil Peñalosa. Fot.: Jan Zych

Gość Politechniki mówił również o re-
wolucyjnych zmianach dokonanych w Ko-
penhadze i innych miastach świata. Wska-
zywał, na co powinniśmy zwrócić uwagę, 
chcąc tego typu zmiany wprowadzić 
w Krakowie.

Gil Peñalosa był doradcą władz lokalnych 
w ponad 200 miastach świata. Jest założy-
cielem i prezesem organizacji pozarządowej 
„8–80 Cities”, służącej pomocą w projekto-
waniu miast przyjaznych osobom w każdym 
wieku — umownie od 8 do 80 lat. Do Krako-
wa przybył na kongres Open Eyes Economy. 
I to właśnie Open Eyes Economy był głów-
nym organizatorem spotkania na PK, przy 
współudziale Katedry Systemów Transporto-
wych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK oraz 
Koła Naukowego Systemów Komunikacyj-
nych WIL PK.

(ps)

W semestrze letnim ukaże się nowa książka 
do nauki języka angielskiego pt. „Environ-
mental Engineering: an engineer’s guide to 
professional communication in English”. Au-
torkami są wykładowczynie Studium Prak-
tycznej Nauki Języków Obcych PK — Anna 
Żuk, Ewa Watt i Magdalena Cora. Skrypt po-
wstał w odpowiedzi na potrzeby studentów 
Wydziału Inżynierii Środowiska — wszyst-
kich kierunków, poza budownictwem, tak-
że nowego kierunku: odnawialne źródła 
energii i infrastruktura komunalna. Podręcz-
nik adresowany jest do studentów, których 
poziom znajomości języka ocenia się jako 
średniozaawansowany i zaawansowany. 
Jego głównym celem nie jest nauczanie 

przedmiotu, ale 
wyposażenie stu-
dentów w facho-
we słownictwo, 
które może być 
przydatne w toku 
dalszej edukacji 
oraz kariery zawo-
dowej.

Książka za-
wiera zbiór za-

Nowość wydawnicza SPNJO PK:

„Environmental Engineering”

dań, które są oparte na autentycznych 
materiałach, starannie wybranych z wia-
rygodnych naukowych źródeł i stanowią 
dobry punkt wyjścia do ćwiczeń języ-
kowych. Podręcznik składa się z dwóch 

Na Politechnice Krakowskiej kształce-
niem umiejętności językowych studen-
tów zajmuje się Studium Praktycznej 
Nauki Języków Obcych. Jednostka działa 
od 1953 r. Poza lektoratami angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego i francuskie-
go prowadzi kursy przygotowujące do 
egzaminów międzynarodowych. Dzięki 
licencji WBT (Weiterbildung TestSyste-
me) we Frankfurcie nad Menem orga-
nizuje i przeprowadza egzaminy TELC 
B1, B2 z języka angielskiego, rosyjskiego 
i niemieckiego oraz TELC Technical in 
English. Nauczyciele SPNJO wydali wiele 
specjalistycznych podręczników i facho-
wych opracowań do nauki języków ob-
cych nie tylko dla studentów, ale również 
dla nauczycieli, inżynierów i specjalistów 
z innych dziedzin. Wychodząc naprzeciw 
nowym trendom, uzupełniają istniejące 
już podręczniki o część audiowizualną. 

części, podzielonych na 17 rozdziałów. 
Pierwsza część skupia się na ogólnych za-
gadnieniach języka technicznego, druga 
natomiast dostarcza studentom specja-
listycznego słownictwa. Każdy z rozdzia-
łów zawiera różnorodne zadania ukierun-
kowane na wprowadzenie, zrozumienie, 
przećwiczenie i utrwalenie słownictwa 
technicznego. Liczne ćwiczenia mogą być 
dobierane przez nauczyciela wedle po-
trzeb danej grupy studentów. Skrypt może 
również służyć do samodzielnej nauki, po-
nieważ jest wyposażony w słownik obej-
mujący fachową terminologię oraz klucz 
dostępny on-line. 

Sprostowanie
W informacji „Dwadzieścia lat łączenia 
nauki z biznesem” („Nasza Politechnika”, 
nr 2/2018) błędnie podaliśmy nazwisko 
Doroty Wilamskiej-Opido. Za zaistniałą 
pomyłkę panią Dorotę Wilamską-Opido 
oraz Czytelników serdecznie przepra-
szamy. 

 Redakcja
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 Miliony na zmiany

Fundusze zostaną przeznaczone na umię-
dzynarodowienie oraz dostosowanie 
oferty dydaktycznej uczelni do potrzeb 
współczesnego rynku pracy, także — na 
zwiększenie potencjału kadrowego, po-
prawę funkcjonowania uczelni m.in. przez 
informatyzację oraz na wsparcie zmian re-
strukturyzacyjnych, związanych ze zbliża-
jącą się reformą szkolnictwa wyższego.

Środki pochodzą z Programu Opera-
cyjnego „Wiedza — Edukacja — Rozwój” 
(PO WER). Politechnika Krakowska wraz 
z 35 innymi uczelniami przystąpiła w maju 
2017 r. do ogłoszonego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju konkursu na 
tz w. Zintegrowane Programy Uczelni. Prace 
nad przygotowaniem wniosku o dofi nan-
sowanie trwały od czerwca ubiegłego roku, 
a w lutym tego roku zakończyły się negocja-
cje i NCBR skierowało projekt do fi nansowa-
nia. Całkowita wartość projektu to 18 mln 
49 tys. złotych: 3 proc. tej kwoty (niewiele 
ponad pół mln złotych) — to tz w. wkład 
własny Politechniki Krakowskiej, pozostałe 
97 proc., czyli 17,5 mln złotych stanowi zaś 
właściwą dotację. Ten wynik fi nansowy 
— to zasługa ogromnego zaangażowania 
władz uczelni, pracowników naukowo-
-dydaktycznych oraz administracyjnych.

Projekt, którego pełna nazwa brzmi: 
„Programowanie doskonałości — 
PK XXI 2.0. Program rozwojowy PK na 
lata 2018–2022” rozpocznie się 1 paździer-
nika tego roku i potrwa cztery lata, do 
30 wrześ nia 2022 r. Do pięciu głównych 
obszarów, które będzie wspierać, należą:
• kształcenie,
• kompetencje,
• kadra,
• zarządzanie,
• organizacja.

Celem nadrzędnym jest doskonale-
nie poziomu kształcenia oraz zarządzania 
uczelnią. W dziedzinie kształcenia poprawę 
będzie można osiągnąć m.in. poprzez do-
stosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb 
rynku pracy i społeczeństwa, rozwijanie 
i wzbogacanie kompetencji studentów, tak-
że zwiększenie dostępności programów 
kształcenia w językach obcych dla stu-
dentów z Polski oraz dla cudzoziemców. 
Przewidziane zostały również działania, 

za pomocą których będą doskonalone kom-
petencje nie tylko kadry dydaktycznej, 
ale i pracowników administracyjnych czy 
służb zarządczych. Wsparcia wymagają 
również procesy inicjowane w związku 
ze zmianami organizacyjnymi, wynikają-
cymi z dostosowania funkcjonowania PK 
do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym 
i nauce. Cel główny oraz cele szczegółowe 
projektu są zbieżne z tymi, które wyznaczył 
uczelni obecny rektor prof. Jan Kazior: „Po-
litechnika Krakowska jako czołowa uczel-
nia techniczna, odgrywająca znaczącą rolę 
w krajowej i międzynarodowej przestrzeni 
badawczej i edukacyjnej, wspomagająca 
rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Polski”.

Programy na zmiany
Projekt zakłada realizację zadań w ujęciu 
programowym. Każdy z kilkunastu za-
planowanych przez uczelnię programów 
będzie wspierał inną dziedzinę i jest ad-
resowany do innej grupy odbiorców. Prze-
widuje się, że: 
• 1500 osób rozwinie swoje kompetencje 

w ramach działań uczelni wspartych 
z EFS;

• 60 osób ukończy międzynarodowe 
programy kształcenia uruchomione 
dzięki wsparciu z EFS;

• 200 pracowników uczelni wzbogaci 
swoje kompetencje dydaktyczne;

• 600 pracowników uczelni udoskonali 
swoje kompetencje zarządcze.
W realizację programów zaangażowa-

ne będą wszystkie wydziały Politechniki 
Krakowskiej oraz administracja centralna. 

Doskonałe kształcenie
Uczelnia przygotowała 7 programów, które 
mają pomóc dostosować ofertę dydaktycz-
ną do potrzeb społeczno-gospodarczych. 
Są to: „PK 4 Gospo”, „Excellence in Educa-
tion”, „Power To Change”, „PK Go Global”, 
„VIP PK”, „PK Summer School”, „OZE PK”.

W programie „PK 4 Gospo” zapla-
nowano, by do programów studiów co 
najmniej 10 kierunków lub specjalności 
(I lub lI stopień studiów stacjonarnych) 
włączyć przedmioty, których nauczać 
będą osoby z otoczenia społeczno-
-gospodarczego lub pracownicy jednostek 

PK zajmujących się transferem techno-
logii, innowacjami i przedsiębiorczością 
(np. CTT, AIP, INTECH PK itp.).

Program „Excellence in Education” za-
kłada modyfi kację 17 programów kształ-
cenia (3 na Wydziale Architektury, 3 na 
Wydziale Fizyki, Matematyki i Informaty-
ki, 1 na Wydziale Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej, 2 na Wydziale Inżynierii 
i Technologii Chemicznej, 3 na Wydziale 
Inżynierii Środowiska oraz 5 na Wydziale 
Mechanicznym).

W „Power To Change” najważniej-
szym zadaniem z kolei jest uruchomienie 

Programowanie doskonałości
17,5 mln złotych zasili budżet Politechniki Krakowskiej. Uczelnia postawiła 
na wszechstronny rozwój i w rozstrzygniętym dopiero co konkursie NCBR 
uzyskała w tej kwocie dofi nansowanie swojego projektu
ANNA NOWAK

PROGRAM ROZWOJU PK
w latach 2018–2022
1. Program rozwoju kształcenia 
 (Doskonałe Kształcenie) 
 1.1. Modyfi kacja programów kształce-
  nia — Program „PK 4 Gospo”
 1.2. Modyfi kacja programów kształce-
  nia — Program „Excellence in 
  Education”
 1.3. Nowa oferta dydaktyczna — 
  Program „Power To Change”
 1.4. Kształcenie międzynarodowe 
  1.4.1. Program „PK Go Global”
  1.4.2. Program „VIP PK” 
  1.4.3. Program „PK Summer School”
 1.5. Otwarte Zasoby Edukacyjne PK — 
  Program „OZE PK”
2. Program rozwoju kompetencji „Skills up 
 PK” (Doskonałe Kompetencje) 
 2.1. Program szkoleń certyfi kowanych 
 2.2. Program warsztatów kompeten-
  cyjnych 
 2.3. Program „PK Go Out”
 2.4. Program „Future Lab PK 4.0”
3. Program rozwoju kadry 
 (Doskonała Kadra) 
 3.1. Program MinT — Mastery in Teaching
 3.2. Program MinA — Mastery in Admi-
  nistration 
 3.3. Program MiM — Mastery in Mana-
  gement
4. Program doskonalenia zarządzania 
 (Doskonałe Zarządzanie)
 4.1. Zarządzanie procesem informaty-
  zacji uczelni
 4.2. Zarządzanie kapitałem fi nansowym
5. Program restrukturyzacji PK 
 (Doskonała Organizacja)
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nowego programu kształcenia, objętego 
nazwą „Heritage in Progress” (HIP). Jako 
jedyny w Polsce pozwoli on studentom 
zdobyć w trakcie studiów uprawnienia do 
wykonywania badań architektonicznych 
zgodnie z zasadami określonymi w rozpo-
rządzeniu ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego z 27 lipca 2011 r. (DzU nr 165, 
poz. 987). Wprowadza ponadto 4 nowe spe-
cjalności, takie jak: eksploatacja dróg wod-
nych, technologie prośrodowiskowe i BHP 
w przemyśle, cyberbezpieczeństwo, proce-
sy i zarządzanie produkcją. 

Kolejne 3 programy związane z roz-
wojem kształcenia mają na celu umiędzy-
narodowienie uczelni. Przede wszystkim 
sprzyjać temu powinno włączanie do gro-
na prowadzących zajęcia na PK także wy-
kładowców z zagranicy („VIP PK”). Dzięki 
programowi wsparcie zyskają też między-
narodowe szkoły letnie, organizowane na 
PK („PK Summer School”). 

Aby zwiększyć dostępność studiów na 
PK w gronie obcokrajowców, zaplanowa-
no wdrożenie programu „PK Go Global”. 
Uczelnia uruchomi w związku z jego re-
alizacją na studiach II stopnia aż 5 pro-
gramów kształcenia w języku angielskim. 
I tak: na studiach II stopnia na kierunku 
fi zyka techniczna; na kierunku informa-
tyka — specjalność cyberbezpieczeństwo, 
na studiach II stopnia na kierunku energe-
tyka — specjalność Computational Ener-
gy Engineering / Power Engineering, na 
studiach II stopnia na kierunku Environ-
mental Engineering — specjalność Envi-
ronmental and Land Engineering. Poza 
tym działać będzie Chińsko-Polska Szkoła 
Inżynierii (kierunek architektura oraz ar-
chitektura krajobrazu).

Doskonaląc kształcenie, nie można po-
minąć wykorzystania nowoczesnych tech-
nologii w edukacji, dlatego ponad milion 
złotych uczelnia zamierza przeznaczyć na 
rozwój metod kształcenia na odległość oraz 
popularyzację wiedzy za pomocą tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych, 
tz w. TIK. W ramach programu OZE PK 
(Otwarte Zasoby Edukacyjne PK) zostanie 
powołane Centrum E-Edukacji. Pod adre-
sem: www.POLIteka.pk.edu.pl powstanie 
internetowa platforma, która będzie stano-
wić bazę materiałów dydaktycznych skie-
rowanych do szerokiego kręgu odbiorców: 
studentów, uczniów, pracowników, pasjo-
natów, przedsiębiorców, profesjonalistów 
i amatorów, słowem — entuzjastów kształ-
cenia przez całe życie.

Doskonałe kompetencje
Rozwój oraz bogacenie kompetencji zawo-
dowych, informatycznych, analitycznych, 
językowych, komunikacyjnych, w połą-
czeniu z nauką przedsiębiorczości — to 
założenia 4 programów: programu szkoleń 
certyfi kowanych, programu warsztatów 

kompetencyjnych, programu „PK Go Out” 
oraz programu „Future Lab PK 4.0”. Opra-
cowano je z myślą o studentach czterech 
ostatnich semestrów studiów pierwszego 
i drugiego stopnia na PK. Podczas szkoleń 
będą oni mogli zdobyć certyfi kat m.in. au-
dytora wewnętrznego systemu zarządza-
nia jakością, BIM Autodesk Revit, Design 
Builder, Autocad itp. W cyklu warsztatów 
zaplanowano z kolei zajęcia dotyczące za-
gadnień takich, jak: negocjacje, wystąpie-
nia publiczne, zakładanie fi rmy, kreatywne 
myślenie, komunikacja bez barier itp. 

Program „PK Go Out” zapewni środ-
ki fi nansowe na zorganizowanie 60 krajo-
wych wizyt studyjnych (30 jednodniowych 
i 30 dwudniowych), przede wszystkim 
studentom z kierunków i specjalności ob-
jętych modyfi kacją w programie „PK 4 Go-
spo” oraz w programie „Excellence in Edu-
cation”. Pod względem merytorycznym 
każda wizyta studyjna będzie wynikać 
z programu kształcenia na danym kierun-
ku, a gospodarzami będą fi rmy, instytucje, 
samorządy itp., z którymi PK prowadzi od 
lat współpracę, np. CERN, Grupa Azoty, 
Avon (Garwolin), Lotos (Gdańsk), Orlen 
(Płock), Police (Szczecin).

Program „Future Lab PK 4.0” zakłada 
utworzenie międzywydziałowego i inter-
dyscyplinarnego laboratorium, w którym 
w ciągu trzech lat co najmniej 168 osób 
będzie realizować zadania zlecone przez 
pracodawców, tz n. fi rmy lub współpracu-
jące z PK jednostki samorządowe. Zespoły 
projektowe złożone ze studentów różnych 
kierunków będą, pod opieką ekspertów, 
rozwiązywać problemy odnoszące się do 
współczesnych miast i przedsiębiorstw, 
integracji systemów i tworzenia sieci. 
Odbywać się tu będą także interdyscy-
plinarne zajęcia i szkolenia poświęcone 
problemom smart city, smart grids, IT, prze-
mysł 4.0. Promowana będzie idea pro-
jektowania zintegrowanego, łączącego 
współpracę specjalistów różnych branż 
oraz nowoczesne metody przekazywania 
wiedzy. W celu pobudzenia kreatywności 
studentów będzie stosowana także meto-
dologia Design Thinking.

Doskonała kadra
Doskonalenie umiejętności, kompetencji 
kadry dydaktycznej, administracyjnej i za-
rządczej będzie się odbywać poprzez wdro-
żenie 3 programów: Mastery in Teaching 
(MinT), Mastery in Administration (MinA), 
Mastery in Management (MiM).

I tak dzięki programowi MinT co naj-
mniej 200 pracowników uczelni rozwinie 
swoje kompetencje dydaktyczne, biorąc 
udział w szkoleniach i warsztatach po-
święconych nowoczesnym metodom dy-
daktycznym. Możliwość udziału w pro-
gramie „Lider in Education” i szansę na 
miesięczny zagraniczny staż dydaktyczny 

na prestiżowej uczelni zyska 10 najlep-
szych dydaktyków PK.

W program MinA co najmniej 600 pra-
cowników administracji, zatrudnionych 
w różnych działach PK, weźmie udział 
w kursach języka angielskiego, specjali-
stycznych szkoleniach z zakresu dosto-
sowania do zmian strukturalnych oraz 
szkoleniach i studiach podyplomowych, 
wspierających funkcjonowanie PK (m.in.: 
rachunkowość i fi nanse, audyt, prawo i do-
radztwo podatkowe, zarządzanie zasobami 
i komunikacja, obsługa klienta, autoprezen-
tacja, negocjacje, wystąpienia publiczne).

W programie MiM kadra zarządzają-
ca PK, najwyższego i średniego szczebla, 
zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwa-
lające na dostosowanie uczelni do zmian 
wynikających z nowej ustawy o szkolnic-
twie wyższym i nauce.

Doskonałe zarządzanie
W dążeniu do poprawy zarządzania 
uczelnią określono priorytetowe dzia-
łania — usprawnienie informatycznych 
narzędzi do zarządzania uczelnią oraz 
kapitałem fi nansowym. Przewidziano 
m.in. zakup i wdrożenie Elektronicznego 
Obiegu Dokumentów (EOD), rozbudowę 
infrastruktury informatycznej do obsługi 
OZE i kształcenia na odległość.

Doskonała organizacja
Program restrukturyzacji PK obejmuje 
wdrożenie działań zapewniających efek-
tywne wykorzystanie zasobów uczel-
ni, skuteczność sprawowanego nadzoru, 
efektywną realizację celów strategicznych 
i rozwój kompetencji kadr zarządczych i ad-
ministracyjnych. Niezwykle istotne w tym 
kontekście będzie powołanie nowych jedno-
stek organizacyjnych oraz zespołów — np. 
Zespołu ds. Statutu oraz Zespołu ds. Re-
strukturyzacji — które zajmą się wprowa-
dzeniem zmian wynikających z ustawy 2.0 
oraz wdrażaniem konkretnych działań.

*
Oczekując na rozpoczęcie projektu „Pro-
gramowanie doskonałości — PK XXI 2.0. 
Program rozwojowy PK na lata 2018–2022”, 
warto pamiętać o możliwości rozszerza-
nia skali działań. Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju zapowiedziało bowiem, że 
w maju tego roku rusza kolejny konkurs dla 
polskich uczelni. Przewidziano w nim nowe 
środki na rozwój szkół wyższych i ich do-
stosowanie do ustawy 2.0. Jest o co walczyć.

Mgr Anna Nowak jest głównym specjalistą, 
pracuje w Zespole ds. Funduszy Strukturalnych 
UE i Programów Międzynarodowych Centrum 
Transferu Technologii PK.
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Po co człowiek nauczył 
się budować mosty? 
Odpowiedź wydaje 
się całkiem oczywi-
sta. Po to, aby prze-

kraczać rzeki, które stanowiły dla niego 
przeszkodę. Najpierw te mniejsze, w tym 
sztucznie wykopane kanały nawadnia-
jące pola, a znacznie później również te 
naprawdę duże, nad którymi wyrastały 
i rozwijały się wielkie cywilizacje.

Ten sam wniosek można jednak sfor-
mułować inaczej. Mosty budowano po 
to, aby łączyć — sąsiada z sąsiadem, lud 
z ludem, a w końcu także i królestwo 
z królestwem. Bardzo wcześnie zauważo-
no, że tego rodzaju kontakty są nie tylko 
ekonomicznie, ale i kulturowo opłacalne. 
Ubogacają bowiem niewątpliwie wymia-
nę towarową.

W końcu jednak podstawową deter-
minantą w rozwoju sztuki budowania 
mostów stała się potrzeba przeprowa-
dzania przez napotkane rzeki wielkich 
armii. Podbój słabszych przez silniejszych 
od samego początku okazał się najprost-
szym sposobem zdobywania kontroli 
nad bogactwem, którego nie wytworzy-
ło się u siebie. To w tym celu wzmacnia-
no i utwardzano wytyczone znacznie 
wcześniej tradycyjne szlaki handlowe. 
Utrzymanie władzy nad coraz bardziej ro-
snącym obszarem wymagało bowiem za-
pewnienia co najmniej w jego kluczowych 
miastach stałego militarnego nadzoru. 
Zbudowanie dostępnych w każdej chwili 
i niesprawiających problemów technicz-
nych przepraw przez rzeki, przecinające 
takie strategiczne dla władcy szlaki, stało 
się zatem, w sposób naturalny, podstawo-
wym zadaniem inżynierskim.

Najstarszy — odnotowany 
pismem klinowym

Opis pierwszych historycznie udokumen-
towanych doświadczeń człowieka z budo-
wą mostów wypada zacząć od Sumeru. 
Ta nizinna kraina, położona w dolnym 
biegu dwóch wielkich rzek, Eufratu i Ty-
grysu, na przełomie drugiego i trzeciego 
tysiąclecia przed Chrystusem stawała się 
coraz bardziej sucha. Poziom wody w tych 
rzekach był na tyle mało przewidywalny, 
że konieczna stała się budowa śluz, umoż-
liwiających w miarę regularne nawad-
nianie upraw. Ślady takich konstrukcji 

z wypalanej cegły mułowej, uszczelnionej 
bitumem poświadczono już dla okresu 
Uruk / Dżamdat Nasr, datowanego na lata 
3200 p.n.e. — 2900 p.n.e.1 

Bardziej złożone regulatory przepły-
wu wody budowali w Lagasz Eanatum 
(około 2400 p.n.e.) i Uruinimgina (oko-
ło 2350 p.n.e.). Słynna jest stosunkowo 
dobrze zachowana konstrukcja tego 
rodzaju śluzy zwana „mostem z Girsu”. 
Jej miniaturowy model wystawiany jest 
dziś w muzeum w Luwrze. Budowla ta 
pochodzi mniej więcej z roku 2150 p.n.e. 
Nie był to jednak typowy most przez ka-
nał nawadniający, jakkolwiek można było 
po nim przechodzić w poprzek tego kana-
łu, przy wlocie i wylocie śluzy, po koronie 
jednego z dwóch wymienialnych zam-
knięć wykonanych z bali drewnianych, 
przegradzających przepływ wody.

Wydaje się, że klasycznym mostem 
była już stała przeprawa przez rzekę Kar-
che, zbudowana w elamickim mieście 
Suza. Jedyna informacja o tym moście po-
chodzi z odnalezionej przez archeologów 
pojedynczej wypalanej cegły mułowej. 
Odczytano na niej zapisane pismem klino-
wym nazwisko fundatora. Był nim Adda-
pakszu, pan Suzy. Jego lokalne panowanie 
łączy się zwykle z władztwem założyciela 
monarchii starobabilońskiej Sumuabuma 
(1894–1881 p.n.e.)2. W takim ujęciu byłby to 
zatem najstarszy most wspominany w li-
teraturze zapisanej pismem klinowym. Ze 
względu na materiał, z którego została 
wykonana odnaleziona cegła, uważa się, 
że obiekt ten był wybudowany w całości 
z tego rodzaju budulca.

Kolejne wiadomości o mostach mezo-
potamskich pochodzą już z czasów upad-
ku pierwszego państwa babilońskiego 
i początków dominacji asyryjskiej. Sta-
rożytna Asyria była krainą górzystą, a to 
wymuszało zupełnie nowe rozwiązania 
w konstruowaniu mostów. Prowadzono 
przy tym podboje na znacznie szerszą 
skalę, podporządkowując sobie tereny 
o rozmaitej, często niesprzyjającej budo-
wie mostów topografi i. 

1 Zob.: R.J.W. Dight, „The construction and 
use of canal regulators in Ancient Sumer”, Aula 
Orientalis, 2002, vol. 20, s. 115–122.

2 Zob.: L. W. King, „A history of Sumer and 
Akkad. An account of the early races of Babylo-
nia from prehistoric times to the foundation of 
the Babylonian monarchy”, Chatto & Windus, 
London 1923, s. 307.

Jak przeprawić rydwan?
Gaston Maspero w jednej ze swoich prac 
opisuje odczytaną z glinianych tabliczek 
technikę przeprawiania się przez rzeki, 
stosowaną w armii króla asyryjskiego 
Tiglatpile sara I (1114–1076 p.n.e.). Pisze: 
„Każdy żołnierz nosił ze sobą skórę, która 
po napompowaniu jej siłą własnych płuc 
i zamknięciu otworu oraz owinięciu wokół 
ramion pomagała utrzymać się na wodzie. 
Częściowo przez unoszenie się w ten spo-
sób, a częściowo przez zwykłe pływanie 
cały oddział docierał na drugą stronę rzeki. 
Niestety nie można było w ten sposób 
przeprawiać rydwanów. Jeśli dno rzeki 
nie było zbyt szerokie, a prąd nie był zbyt 
gwałtowny, budowano wąski most, a raczej 
improwizowaną groblę z dużych kamieni 
i grubych gabionów wypełnionych gliną, 
nad którą rozkładano warstwę gałęzi i zie-
mi. W ten sposób uzyskiwano wystarczająco 
szerokie przejście dla pojedynczego rydwa-
nu, którego konie były prowadzone w tem-
pie marszu. Ale kiedy odległość między 
brzegami była zbyt duża, a prąd zbyt gwał-
towny, by pozwolić na ten sposób postępo-
wania, rekwirowano łodzie z sąsiedztwa, 
którymi wyruszali mężczyźni i rydwany, 
podczas gdy konie, które prowadzili 
stajenni lub które były przywiązane uzdami 
do flotylli, przepływały wpław przez 
rzekę”3. Taki sposób przekraczania Eufratu 
przedstawiono na dobrze zachowanym re-
liefi e pochodzącym z dekoracji ściennej sali 
tronowej pałacu w Kalchu, wybudowanego 
przez króla asyryjskiego Aszurnasirpala II 
(883–859 p.n.e.).

Król Asyrii Salmanasar III (858–
824 p.n.e.) wspomina w swoich inskryp-
cjach, że podczas prowadzonych przez 
siebie kampanii, aby budować mosty, 
wycinał drzewa. Pisze przy tym: „popra-
wiłem mosty na przechodzenie moich od-
działów”. Chodzi zatem raczej o naprawę 
mostów już istniejących. Ważne jest jed-
nak poświadczenie, że w tym czasie budo-
wano już mosty z drewna.

Szczególnie istotne dla historii mo-
stownictwa są odkopane w ruinach wy-
budowanego przez tego króla pałacu 
w Imgurenlil (obecnie Balawat) monu-
mentalne wrota, a właściwie same ich 

3 G. Maspero, „History of Egypt, Chaldea, Sy-
ria, Babylonia, and Assyria”, vol. VI, part B, „The 
rise of the Assyrian Empire”, The Grolier Society 
Publishers, London 1887, s. 188–190.

Trzysta batów wymierzone Hellespontowi
O pierwszych mostach wybudowanych przez człowieka
MARIUSZ MAŚLAK
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brązowe okucia. Stanowią one dziś jedną 
z głównych atrakcji londyńskiego British 
Museum. Na zachowanych fragmentach, 
pośród wielu przedstawień obrazujących 
dokonania władcy, można zidentyfi kować 
dwa obrazy zbudowanego przez niego 
mostu pontonowego (rys. 1).

O budowanych przez siebie mostach 
z bali drewnianych wspomina również 
inny król asyryjski Tiglatpilesar III (744–
727 p.n.e.). Natomiast nieco tylko młodszy 
od niego władca Sargon II (722–705 p.n.e.) 
o żadnych budowanych przez siebie mo-
stach nie pisze. Nie musi tego czynić, bo-
wiem jak sam twierdzi, wszelkie przeszko-
dy były przez jego wojska pokonywane 
w cudowny sposób. Jego wojownicy „prze-
latują przez nie jak ptaki”. Sargon II wspo-
mina jednak, że niejaki Merodak Baladan 
(Mardukaplaiddina II), który wcześniej 
ufortyfi kował swój obóz wypełnionym 
wodą rowem o szerokości 99 metrów, „ze-
rwał mosty”, gdy Sargon się zbliżył. Mosty 
te musiały mieć zatem znaczną długość 
i prawdopodobnie były mostami budowa-
nymi na łodziach. Istotne jest również to, 
że Sargon II w roku 706 p.n.e. przeniósł się 
wraz z dworem do nowej stolicy zwanej 
Dur-Szarrukin, co znaczy „twierdza Sar-
gona” (dzisiejszy Chorsabad). 

Ponad wodami innej rzeki
Przełomowym dla techniki budowania 
mostów okazał się akwedukt wzniesiony 
przez asyryjskiego króla Sennacheryba 
(704–681 p.n.e.). Wybudowany przez jego 
ojca Sargona II pałac w Dur-Szarrukin 
w tym czasie coraz bardziej podupadał. 
Postawiono go bowiem na bardzo grzą-
skim gruncie. Nowy król postanowił 
przenieść swoją stolicę do pobliskiej Nini-
wy. Problemem było jednak zaopatrzenie 
miasta w wodę. 

W tym celu podjęto wielkie prace in-
żynieryjne. Trzy sztuczne kanały dopro-
wadzały wodę z rzek Gomel i Bawian, 
stanowiących dopływy Tygrysu. Na ich 
końcu wprowadzano wodę do sztucznego 
zbiornika utworzonego przez przegrodze-
nie zaporą wąwozu rzeki Atrusz, około 
55 kilometrów od Niniwy. Z tego zbiornika 
kolejne kanały prowadziły wodę najpierw 
do rzeki Chosr, a następnie bezpośrednio 
do miasta. Król pisał: „Rozkazałem prze-
kopać kanał do łąk Niniwy. Sprawiłem, że 
woda popłynęła mostem z bloków wapien-
nych, przerzuconych nad głębokim wadi”4. 
Trasa bowiem tak wytyczonych kanałów 
w pobliżu współczesnej miejscowości Jer-
wan wymagała przejścia ponad wodami 
innej rzeki. Zbudowano więc z kamienia 
most — akwedukt o szerokości 24 metrów 
i długości około 300 metrów (rys. 2). 

Szczegółowe rozważania na temat tego 
mostu oraz próbę jego rekonstrukcji przed-
stawili w swej pracy T. Jacobsen i S. Lloyd5  

4 Zob.: H. W. F. Saggs, „Wielkość i upadek Ba-
bilonii”, PIW, Warszawa, 1973, s. 115.

5 Zob.: T. Jacobsen, S. Lloyd, „Sennacherib’s 
aqueduct at Jerwan”, The University of Chicago 
Oriental Institute Publications, vol. XXIV, The 
University of Chicago Press, Chicago, Illinois, 
USA 1935. 

(rys. 3). Najbardziej istotne jest to, że był to 
najstarszy historycznie potwierdzony most 
z łukami pozornymi typu kroksztynowe-
go6. Rysunek tej budowli zachował się na 
starożytnym reliefi e odnalezionym przez 
archeologów w ruinach Pałacu Północne-
go w Niniwie, rozbudowanego przez króla 
Asurbanipala (669–627 p.n.e.), wnuka Sen-
nacheryba (rys. 4). Przedstawienie na nim 
opisywanego mostu w otoczeniu ogrodów 
Niniwy pozwoliło współczesnym history-
kom przypisać mu rolę rzeczywistego pier-
wowzoru mitycznych „wiszących ogro-
dów Babilonu”7. 

Gdy czas imperium asyryjskiego 
przeminął, król Nabuchodonozor II 

6 Zob.: M. Maślak, D. Partov, „Selected an-
cient stone bridges with corbelled false-arch 
structure”, Civil Engineering and Environmental 
Reports, in review. Także: N. Tuleshkov, „Late 
Roman stone bridges with needlepoint vaults 
— origin and area of spreading of the construc-
tional typology”, Proceedings of the Internatio-
nal Conference „Preservation of Cultural Heritage 
BASA’2016”, Sofi a, Bulgaria, November 23–25, 
2016, s. 175–190.

7 Zob.: S. Dalley, „The mystery of the Hanging 
Garden of Babylon: an elusive world wonder tra-
ced”, Oxford University Press, Oxford, UK, 2013.

Rys. 1. Reliefy na brązowych okuciach wrót z Balawat, przedstawiające most pontonowy skonstruowany przez inżynierów Salmanasara III 
(British Museum w Londynie). Źródło: G. Maspero, „History of Egypt, Chaldea, Syria, Babylonia, and Assyria”, vol. VI, part B, „The rise of the 
Assyrian Empire”, The Grolier Society Publishers, London, 1887, s. 159, 180

Rys. 2. Wizualizacja mostu — akweduktu wzniesionego staraniem Sennacheryba w celu 
doprowadzenia wody do Niniwy. Źródło: T. Jacobsen, S. Lloyd, „Sennacherib’s aqueduct at 
Jerwan”, The University of Chicago Oriental Institute Publications, vol. XXIV, The University 
of Chicago Press, Chicago, Illinois, USA, 1935, s. 17
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(604–562 p.n.e.) na powrót odbudował 
potęgę Babilonu. Grecki historyk Herodot 
(490–425 p.n.e.) w swoich „Dziejach” wspo-
mina o moście przez Eufrat, wzniesionym 
w tym mieście z ciosanych kamieni przez 
królową Nitokris,  matkę ostatniego króla 
Babilonu Labynetusa. Pisze przy tym: „Tak 
blisko centrum miasta jak to tylko było 
możliwe, wybudowała przez rzekę most 
z bloków kamiennych, przygotowanych 
z użyciem żelaza, łącząc je razem. Pomię-
dzy podporami mostu umieściła drewnia-
ne belki, aby mieszkańcy mogli swobodnie 
przechodzić — ale tylko za dnia, ponieważ 
każdej nocy elementy drewniane były 
zdejmo wane”8.

Prawdopodobnie w czasie budowy 
mostu skierowano rzekę do sztucznego 
basenu, umożliwiając w ten sposób pro-
wadzenie prac na suchym gruncie, bo-
wiem: „W końcu, gdy basen wypełnił się 
wodą, a most był skończony, rzekę skiero-
wano z powrotem do jej dawnego kory-
ta”9. Nitokris jest jednak postacią fi kcyjną. 
Zapewne w opisie historyka chodzi więc 
o inny most, poświadczony w materiale 
wykopaliskowym, składający się z 7 przę-
seł o łącznej długości około 123 metrów. 

Jego fi lary o grubości 9 metrów były 
wykonane z cegieł o wymiarach 31 centy-
metrów na 31 centymetrów, co wskazywa-
łoby, że pochodziły z czasów Nabopolasa-
ra (625–605 p.n.e.) albo też z pierwszych 
lat panowania Nabuchodonozora II, który 

8 Zob.: Herodot, „Dzieje”, z jęz. grec. przeł. 
i oprac. Seweryn Hammer, Czytelnik, Warszawa, 
2008, s. 58–59.

9 Tamże.

był jego synem. Filary 
mostu zwężały się ku 
dołowi, aby woda nie 
wywierała na nie zbyt 
dużego nacisku i były 
obłożone kamieniami 
ciosanymi, łączonymi 
na żelazne klamry. 
Pomost prawdopo-
dobnie wykonano 
z drewna. Do mostu 

prowadziła droga z wypalanych cegieł za-
lanych zaprawą asfaltową.

Budowniczy obdarowany 
„wszystkimi możliwymi 
skarbami”
Z czasem swojego pogromcę znaleźli tak-
że Babilończycy. Okazał się nim władca 
Persów Cyrus II Wielki (590–529 p.n.e.). 
W ogrodzie swojej stolicy, w Pasargadach 
wybudował on most przekraczający kanał 
o głębokości około 2 metrów. Z zachowa-
nych pozostałości wynika, że trzy rzędy 
po pięć kamiennych kolumn w każdym 
rzędzie przenosiły pomost wykonany 
prawdopodobnie z drewna. Każde przęsło 
miało około 3,9 metrów rozpiętości. Całko-
wita długość mostu wynosiła 15,65 metra, 
natomiast szerokość około 16 metrów.

Swoistym fatum władców perskich 
były wielkie wyprawy wojenne przez 
cieśniny Hellespont (dzisiejsze Dardane-
le) i Bosfor w celu podboju sąsiadujących 
z nimi ziem greckich i scytyjskich. Pierw-
szą z takich wypraw była ta przedsięwzięta 
przez Bosfor przez króla Dariusza w roku 
514 p.n.e. przeciwko Scytom, zamieszkują-
cym wtedy równiny naddunajskie.

Herodot pisze, że: „Skoro Dariusz, wy-
ruszywszy z Suzy, przybył na terytorium 
Chalcedonu nad Bosporem, gdzie rozbity 
był most łyżwowy, wsiadł na okręt i po-
płynął do tak zwanych Skał Kyanejskich, 
które dawniej, jak utrzymują Helleno-
wie, błąkały się po morzu. Tam, siedząc 
na przylądku, obserwował Pont, który 

istotnie godny jest widzenia. (...) Gdy Da-
riusz obejrzał Pont, popłynął z powrotem 
ku mostowi, którego budowniczym był 
Mandrokles z Samos. Oglądnąwszy też 
Bospor, kazał przy nim wznieść dwa słupy 
z białego kamienia i wyryć na obu napis, 
po jednej stronie w asyryjskim, po drugiej 
w helleńskim piśmie, z nazwami wszyst-
kich ludów, które z sobą wiódł. A wiódł 
wszystkie, nad którymi panował. Te obli-
czano, prócz załogi okrętowej, na siedem-
set tysięcy ludzi wraz z jazdą. A okrętów 
było zebranych sześćset. Byzantiowie 
przenieśli później te słupy do swego mia-
sta i użyli ich do ołtarza Ortosyjskiej Ar-
temidy, oprócz jednego kamienia, który 
pozostawiono przy świątyni Dionizosa 
w Byzantion. Był on pokryty pismem asy-
ryjskim. Miejsce zaś Bosporu, gdzie król 
Dariusz kazał przerzucić most, znajduje 
się wedle mojego przypuszczenia w środ-
ku między Byzantion a świątynią leżącą 
przy ujściu. Następnie Dariusz, urado-
wany mostem, obdarował budowniczego 
Mandroklesa z Samos wszystkimi możli-
wymi skarbami. Z pierwocin tych darów 
kazał Mandrokles sporządzić obraz, który 
przedstawiał całe rzucanie pomostu na 
Bosporze, króla Dariusza siedzącego na 
tronie i pochód jego wojska przez most. 
I obraz ten ofi arował do świątyni Hery, 
dodawszy następujący napis: »Bospor 
od ryb się rojący, gdy mostem połączył 
Mandrokles, Herze poświęcił on w dań 
taką pamiątkę tych dni. Sobie samemu 
pozyskał on wieniec, Samijcom zaś sławę, 
bowiem wypełnił tak myśl króla Dariu-
sza, jak chciał«. To więc był pomnik tego 
męża, który przerzucił most. A Dariusz, 
obdarowawszy Mandroklesa, przeszedł 
do Europy i rozkazał Jonom popłynąć 
ku Pontowi aż do rzeki Ister. Po przyby-
ciu nad Ister mieli rzekę połączyć mostem 
i jego tam oczekiwać”10. Biorąc pod uwa-
gę warunki geografi czne, długość mostu 
wzniesionego przez Mandroklesa musiała 
przekraczać 900 metrów.

10 Tamże, s. 189–190.

Rys. 3. Próba rekonstrukcji pozornych łuków kroksztynowych 
w moście Sennacheryba. Źródło: T. Jacobsen, S. Lloyd, „Sen-
nacherib’s aqueduct at Jerwan”, The University of Chicago Orien-
tal Institute Publications, vol. XXIV, The University of Chicago 
Press, Chicago, Illinois, USA, 1935, s. 11

Rys. 4. Most Sennacheryba na reliefi e z Pałacu Północnego w Niniwie, 
rozbudowanego przez króla Asurbanipala. Źródło: http://kurdistanira-
qtours.com/sites/default/fi les/image9.jpeg. Dostęp: styczeń 2018 r.
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Cieśnina ukarana
Kolejną militarną wyprawą organizowa-
ną przez perskiego króla była ta z roku 
480 p.n.e., skierowana przeciwko Gre-
kom i dowodzona przez Kserksesa. Tym 
razem wojska perskie wraz z sojuszni-
kami przekraczały Hellespont, co ozna-
cza „most Hellenów”. W tym przypad-
ku Herodot rozpoczyna swą relację od 
opisu dwóch mostów wznoszonych dla 
armii, do jej przemarszu. Pisze bowiem: 
„Następnie szykował się do pochodu na 
Abydos. Tymczasem Egipcjanie i Fenicja-
nie rzucili przez Hellespont mosty z Azji 
do Europy. Z Chersonezu nad Hellespon-
tem, między miastem Sestos i Madytos, 
wybiega ku morzu skaliste wybrzeże 
naprzeciw Abydos. (...) Na to więc wy-
brzeże zdążając z Abydos ci, którym to 
poruczono, budowali mosty, jeden Feni-
cjanie za pomocą lin z białego lnu, drugi 
Egipcjanie z lin papirusowych. A jest sie-
dem stadiów z Abydos do przeciwległego 
wybrzeża”11.

Niestety, zaszły nieprzewidziane oko-
liczności. Zgodnie ze słowami kroniki: 
„Kiedy już rzucono most przez cieśninę 
morską, nadeszła wielka burza, która 
wszystko rozbiła i rozerwała. Kserkses był 
głęboko dotknięty tą wiadomością i rozka-
zał wymierzyć Hellespontowi trzysta ba-
tów oraz spuścić do morza parę kajdan. Co 
więcej, słyszałem, że równocześnie wy-
słał katów, aby Hellespont napiętnowali. 
W każdym razie przykazał chłoszczącym 
wypowiedzieć te barbarzyńskie i zuchwa-
łe słowa: »Gorzka wodo, nasz pan wymie-
rza ci tę karę, boś go skrzywdziła, nie do-
znawszy od niego żadnej krzywdy. I król 
Kserkses przejdzie cię, czy chcesz, czy nie 
chcesz. Tobie zaś słusznie żaden człowiek 
nie składa ofi ar, boś jest zamuloną i słoną 
rzeką«. W ten sposób polecił ukarać mo-
rze, a tym, którzy mieli nadzór nad budo-
wą mostów na Hellesponcie, uciąć głowy. 
Rozkazy te wykonali ci, którym przypadł 
w udziale ten niemiły obowiązek”12. 

Mosty jednak w końcu zostały po-
stawione. Zgodnie ze słowami Herodo-
ta: „Mosty zaś przerzucili inni architekci 
w taki sposób: ustawili razem pięćdziesię-
ciowiosłowce i trójrzędowce. Pod mostem 
w stronę Pontu Euksyńskiego trzysta sześć-
dziesiąt, pod drugim — trzysta czterna-
ście, ku Pontowi w kierunku ukośnym, ku 
Hellespontowi w kierunku pełnego prądu, 
aby w ten sposób naprężenie lin utrzy-
mać. Następnie wyrzucili bardzo długie 
kotwice. Na moście zwróconym ku Pon-
towi z powodu wiatrów, które wieją z jego 
wnętrza, na drugim zaś, zwróconym ku za-
chodowi i Morzu Egejskiemu — z powodu 
południowo-wschodniego i południowe-
go wiatru. Dla przejazdu jednak zostawili 

11 Tamże, s. 392–394.
12 Tamże.

odstęp między poszczególnymi pięćdzie-
sięciowiosłowcami i trójrzędowcami, aby 
można było według upodobania małymi 
statkami wjeżdżać do Pontu i z niego 
wyjeżdżać. Następnie napięli z lądu liny, 
naciągając je za pomocą drewnianych 
kołowrotów. Nie stosowali już jednak obu 
rodzajów lin osobno, tylko przydzielili obu 
mostom po dwie z białego lnu i po czte-
ry z papirusu. Co do grubości i pięknego 
wyglądu były one równe, lecz lniane były 
stosunkowo cięższe, bo jeden ich łokieć 
ważył jeden talent. Po przerzuceniu mostu 
przez cieśninę morską, kłody drewniane, 
porżnięte piłą i zrównane co do szerokości 
z mostem, ułożyli w dobrym porządku na 
rozpiętych linach i, ułożone w nieprzerwa-
nym szeregu, znowu mocno z sobą powią-
zali. Potem nanieśli na to chrustu, ten także 
porządnie ułożyli, a z wierzchu nasypali 
ziemi, którą dobrze ubili. Wreszcie wznieśli 
barierę po obu stronach mostów, aby juczne 
bydlęta [i konie] nie płoszyły się na widok 
morza”13. Projektantem i budowniczym tego 
mostu był Harpales. 

Niedługo po tych wydarzeniach z Eu-
ropy wyszło uderzenie kontrujące, prowa-
dzone prez macedońskiego króla Aleksan-
dra Wielkiego (356–323 p.n.e.). W efekcie 
achemenidzkie państwo perskie przestało 
istnieć. Wyprawę tę, tym razem dzięki świa-
dectwu Ksenofonta, również kojarzy się 
z interesującymi mostami. Nie chodzi przy 
tym jedynie o groblę usypaną przy zdoby-
waniu Tyru. Kronikarz bowiem wspomina 
również o moście pontonowym, wystawio-
nym z siedmiu łodzi na rzece Meander. In-
nym historycznym mostem pontonowym, 
opisywanym w tej wyprawie, jest most na 
rzece Oksus (obecnie Amu-daria), pomię-
dzy Baktrią i Sogdianą, jednakże jego do-
kładne położenie nie jest dziś znane.

Długo przed Aleksandrem
Przeglądu mostów, których konstrukcja 
wykorzystuje osiągnięcia starożytnych 
Greków, nie można jednak rozpoczynać od 
obiektów wybudowanych w epoce Alek-
sandra. Sztukę ich wznoszenia opanowały 
już bowiem znacznie starsze ludy epoki 
minojskiej14. Świadczą o tym pozostałości 
kamiennego mostu odkryte w południowej 
części pałacu w Knossos, na Krecie. Most 
ten przekraczał rzekę Elysian. Był zbudo-
wany najpewniej w XIX wieku p.n.e. i miał 
trzy przęsła o długościach odpowiednio 

13 Tamże.
14 Zob.: M. Maślak, D. Partov, „Selected an-

cient stone bridges...”, dz. cyt. Także: D. Partov, 
M. Maślak, R. Ivanov, M. Petkov, D. Sergeev, 
A.  Dimitrova, „The development of wooden 
bridges through the ages — a review of selec-
ted examples of heritage objects”. Part 1, „The 
milestones”, Czasopismo Techniczne, seria „Bu-
downictwo”, nr 2/2016, s. 93–105. 

3,1 metra, 3,25 metra i 2,3 metra. Wysokość 
wolnej przestrzeni pod mostem wynosiła 
od 5 metrów do 5,5 metra. 

Dużo więcej pozostało do dziś z mo-
stów wznoszonych w epoce mykeńskiej. 
Niektóre z takich obiektów zachowały się 
nawet w całości, choć ze względu na roz-
miar często zalicza się je raczej do prze-
pustów. Są to głównie budowle wykonane 
z muru cyklopowego, z zastosowaniem 
pozornego łuku typu kroksztynowego, 
zlokalizowane na półwyspie Peloponez, 
w regionie Argolida15. Cztery z nich tworzą 
część tak zwanej drogi mykeńskiej, prowa-
dzącej z Tirynsu do Epidauros. Wznoszono 
je w latach 1300–1190 p.n.e. Trzy z tych mo-
stów znajdują się w bezpośrednim sąsiedz-
twie dzisiejszego miasta Arkadiko. 

Najbardziej znany jest most w Kazarma 
(rys. 5). Ma on 22 metry długości i 4 metry 
wysokości. Jego szerokość wynosi 5,6 metra 
w poziomie fundamentów oraz 2,5 metra 
w koronie pomostu. Od zachodu towarzy-
szy mu most w Petrogephyri (rys. 5), o zbli-
żonych rozmiarach i konstrukcji. Trzeci 
z mostów tej grupy nie ma odrębnej na-
zwy i stanowi jedynie ruinę. Czwarty most 
mykeński zlokalizowany jest w pobliskim 
regionie Lykotroupi. Jego długość wynosi 
około 15 metrów, wysokość 2 metry, sze-
rokość u podstawy 5,2 metra, natomiast ta 
mierzona w koronie pomostu — 2,4 metra. 
Światło otworu przepustu w poziomie 
podstawy łuku wynosi prawie jeden metr. 
Piątym mostem tego typu jest most w Dra-
gonera o długości 15 metrów, szerokości 
4 metrów i wysokości jedynie 1,5 metra. 

Kolejnym mostem, wzorowanym na 
mostach mykeńskich, jest zachowany do 
dziś most w Eleutherna, wzniesiony na Kre-
cie w IV w p.n.e. (rys. 6). Długość tego mostu 
wynosi 9,35 metra, natomiast jego szerokość 
odpowiednio: 5,05 metra — w osi pionowej 
budowli i 5,20 metra — przy jej brzegach. 
Wysokość mostu waha się od 4 metrów do 
4,2 metra. Również tu łatwo dostrzec po-
zorny łuk kroksztynowy wykształtowany 
tym razem nietypowo — na obrysie trójką-
ta16. Trzeba jednak zauważyć, że już w mo-
mencie powstania tej konstrukcji była ona 
zdecydowanie przestarzała. W tym samym 
czasie istniały już bowiem klasyczne, typo-
wo rzymskie mosty łukowe, w tym na przy-
kład tego typu most zbudowany na wyspie 
Rodos. 

15 Zob.: M. Maślak, D. Partov, „Selected an-
cient stone bridges...”, dz. cyt. Także: D. Partov 
i in., „The development of wooden bridges...”, 
dz. cyt.; S. Karaś, M. Kowal, „The Mycenaean 
bridges — technical evaluation trial”, Roads and 
Bridges, 2015, vol. 14, s. 285–302. 

16 Zob.: M. Maślak, D. Partov, „Selected ancient 
stone bridges...”, dz. cyt. Także: D. Partov i in., „The 
development of wooden bridges...”, dz. cyt. 
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Wizerunek na ścianie świątyni 
w Karnaku 
Od mostów mykeńskich pora przejść do 
mostów typowych dla Grecji klasycznej. 
Pierwszym takim przykładem jest most 
Mavrozoumaina z roku 369 p.n.e.17 Jego po-
zostałości znajdują się na Peloponezie, mię-
dzy miejscowościami Meligala i Neochori. 
Pierwotnie miał on kamienne fi lary i pomo-
sty wykonane z belek drewnianych. W rzu-
cie poziomym ukształtowany był w formie 
litery „Y” z poszczególnymi ramionami 
o długościach dochodzących do 20 metrów. 
Wolne prześwity pod łukami wynosiły od 
5 metrów do 7 metrów. W obecnym stanie 
zachowania mykeńskie łuki pozorne są już 
wzmocnione łukami wykonanymi w cza-
sach rzymskich, natomiast rekonstrukcja 
pomostu pochodzi z czasów otomańskich.

Kolejnym starożytnym mostem Gre-
cji klasycznej jest most wybudowany 
w IV wieku p.n.e. w Assos, w Azji Mniej-
szej, na północnych brzegach zatoki Ad-
ramytt ium18. W tym obiekcie zarówno 
fi lary, jak i pomost wykonano z kamienia. 
Pomost w każdym przęśle tworzyło sześć 
swobodnie podpartych belek kamiennych 
o długości od 2,70 metra do 3,73 metra, 

17 Zob.: M. Maślak, D. Partov, „Selected an-
cient stone bridges...”, dz. cyt.

18 Tamże.

szerokości od 0,44 metra do 0,46 metra 
i wysokości 0,34 metra (trzy z nich istnie-
ją do dziś w pierwszym przęśle, natomiast 
cztery kolejne — w drugim). Belki te były 
połączone małymi łącznikami drewnia-
nymi, przenoszącymi ścinanie. Przęsło 
w środku mostu miało prawdopodobnie 
pomost z belek drewnianych, co ułatwiało 
jego usunięcie w przypadku zagrożenia. 

Ostatnim z przywołanych tu mostów 
greckich jest most w Amfi polis19. Istniał on 
niewątpliwie już przed rokiem 422 p.n.e., 
bowiem jest poświadczony przez Tukidy-
desa20 przy opisie wojny między Spartą 
a Atenami. Zbudowano go w estuarium 
rzeki Strimonas (Strymon). Jego konstruk-
cja była w całości drewniana. Mosty tego 
typu w sposób oczywisty budowano na 
dużych rzekach, gdy trzeba było ogra-
niczać liczbę fi larów. Całkowita długość 
obiektu wynosiła 275 metrów. Do dziś za-
chowały się duże fragmenty oryginalnych 
drewnianych podpór (rys. 7).

Do ikonicznych mostów epoki 
przedrzymskiej trzeba jeszcze zali-
czyć co najmniej jeden most wzniesio-
ny w starożytnym Egipcie. Jest to most 
w Tjaru, wybudowany przez faraona 

19 Tamże.
20 Tukidydes, „Wojna peloponeska”, przekł. Ka-

 zimierz Kumaniecki, Czytelnik, Warszawa 2005, 
s. 279.

Setiego I (1294–1279 p.n.e.). Forteca Tjaru 
znajdowała się na granicy Egiptu z Sy-
najem i stanowiła początek tak zwanej 
„drogi wojennej Horusa”, skąd faraono-
wie wyprawiali się na podbój Kanaanu. 
Wizerunek tego mostu znajduje się do 
dziś na reliefi e jednej ze ścian Wielkiej 
Świątyni w Karnaku. 

*
Opowieść o pierwszych mostach wybu-
dowanych przez człowieka nie powinna 
pomijać niezmiernie interesujących, choć 
trudnych do datowania mostów wznie-
sionych w kulturach megalitycznych. Na 
opisanie zasługują też budowle mostowe 
powstałe w kręgu oddziaływania kultury 
łużyckiej, znane na przykład z polskiego 
Biskupina. Warto również zwrócić uwagę 
na mosty wzniesione przez starożytnych 
Chińczyków i mieszkańców Półwyspu 
Indyjskiego. To jednak tematy wymagają-
ce odrębnych opracowań. 

Dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK kieruje 
Katedrą Konstrukcji Metalowych na Wydziale 
Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Ar-
tykuł powstał na podstawie referatu wygłoszo-
nego 13 stycznia na PK podczas spotkania pod-
sumowującego dorobek wypraw mostowych 
w 2017 r. Śródtytuły pochodzą od redakcji. 

Rys. 6. Stan obecny mostu Eleutherna na Krecie. Zródło: https://
traveltoeat.com/wp-content/uploads/2013/04/wpid-Photo-Sep-21-
2009-1253-PM.jpg. Dostęp: styczeń 2018 r.

Rys. 7. Pozostałości po drewnianych podporach mostu w Amfi polis. 
Źródło: https://structurae.net/photos/31565-remains-of-the-piles-of-
the-strymon-river-bridge-at-amphipolis. Dostęp: styczeń 2018 r.

Rys. 5. Mykeńskie mosty: w Kazarma (z lewej) i w Petrogephyri (z prawej) zachowane do dziś w rejonie miasta Arkadiko na Peloponezie. 
Żródło: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/fd/8d/e3/fd8de395cc6bc8279cecee8fe877613c.jpg oraz http://www.ermioni.
info/sites/ermioni.info/fi les/10%20Kazarma%20West%20A.JPG. Dostęp: styczeń 2018 r.
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OkrąŻyć kulę ziemską! Taka 
podróż fascynuje ludzi od 
czasu, gdy wynaleziono 
środki transportu umożli-
wiające pokonywanie du-

żych odległości. Początek dała w XVI wie-
ku słynna wyprawa morska Ferdynanda 
Magellana, który na opłyniecie Ziemi 
potrzebował trzech lat. Wiek XX przy-
niósł rywalizację w powietrzu, skracając 
czas okrążenia Ziemi do dni. W 1961 roku 
pierwszy kosmonauta Jurij Gagarin oble-
ciał nasz glob w ciągu 108 minut.

Piotr Śliwiński nie szuka rekordów, nie 
ściga się z czasem. Podróżuje, aby poznawać 
nowe miejsca i nowych ludzi. Tak wędrując, 
okrążył ziemski glob już 11 razy! W trakcie 
tych wypraw postawił przed sobą nowy 
cel: zdobycie Korony Ziemi ― najwyższych 
szczytów wszystkich kontynentów. Wła-
śnie szykuje się na spotkanie z górą gór — 
Mount Everestem.

Na paralotni, motocyklu i przy 
szachownicy
Przyszedł na świat w 1982 roku w Dynowie, 
mieście położonym między Przemyślem 
a Rzeszowem. Mieszkał i chodził do szkoły 
podstawowej w położonym nieopodal Du-
biecku (tym samym, w którym urodził się 
Ignacy Krasicki). Ponieważ marzył o lataniu, 
chciał dostać się do liceum lotniczego w Dęb-
linie, ale nie wyszło. Swoje marzenie spełnił 
w inny sposób, w Bieszczadach. W Lesku, 
gdzie podjął naukę w liceum, zapisał się na 
kurs szybowcowy. Mając 18 lat, zdobył licen-
cję pilota paralotniowego i zaczął uprawiać 
ten sport. Drugą pasją Piotra były szybkie 
motocykle; wcześnie uzyskał prawo jazdy 
na ten typ pojazdów. Jego pierwszym silni-
kowym jednośladem był model jawa 350. 

Lubił duże wysokości i prędkości, ale 
potrafi ł też zasiąść do szachownicy i w sku-
pieniu poszukiwać posunięć prowadzą-
cych do wygranej. Czynił to tak skutecznie, 
że w okresie nauki w liceum został zawod-
nikiem drużyny Bieszczadzkiego Domu 
Kultury w Lesku. Dla nastolatka 11. miejsce 
zajęte w półfi nale Mistrzostw Polski było 
znaczącym osiągnięciem. 

W szkole uczył się bardzo dobrze. 
Świetnie radził sobie z przedmiotami 
ścisłymi, szczególnie z matematyką. 

Z innymi też nie miał kłopotów. Poczy-
nając od starszych klas szkoły podstawo-
wej uczestniczył w olimpiadach przed-
miotowych i do końca liceum zaliczył ich 
w sumie kilkanaście. Miał tylko jeden kło-
pot. Dziś, gdy każdego roku przemierza 
wszerz i wzdłuż najróżniejsze kraje całe-
go świata, trudno uwierzyć, że jego piętą 
w szkole były… języki obce. Tłumaczy, 
że w podręcznikach natrafi ał na słówka, 
które uważał za zupełnie nieprzydatne 
z praktycznego punktu widzenia, więc 
nie wchodziły mu do głowy. 

Mając na względzie wysokie oceny 
Piotra z innych przedmiotów i jego zasługi 

jako olimpijczyka reprezentującego szko-
łę, nauczyciele przymykali oko na języki. 
Z angielskiego i niemieckiego wystawia-
no mu najsłabsze oceny, ale i tak średnią 
miał wystarczająco wysoką, by otrzymy-
wać świadectwa z paskiem! A wędrówki 
po świecie i tak w końcu zmusiły go do 
nadrobienia braków w tej dziedzinie. Ob-
cych wyrażeń uczył się kupując jedzenie, 
nabywając bilety, płacąc za noclegi… 

Między nauką i pracą
Chociaż z Dubiecka czy Leska miał bliżej 
do innych ośrodków akademickich, na 

Inżynier w drodze po Koronę Ziemi
Odkąd ukończył Politechnikę Krakowską, nieustannie wędruje. Poznaje świat, 
jakiego nie zobaczy się podczas wycieczek organizowanych przez biura 
podróży
LESŁAW PETERS

Piotr Śliwiński (w środku) na szczycie Mount Blanc. Fot.: Ze zbiorów  prywatnych
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studia postanowił pojechać do Krakowa. 
Kraków mu się podobał. Poza tym jego 
koleżanka studiowała na Politechnice 
Krakowskiej i od niej dowiedział się wielu 
rzeczy o PK. Perspektywa budowania do-
mów była nęcąca, więc w 2000 roku dostał 
się na Wydział Inżynierii Lądowej. 

Od początku studia stacjonarne łą-
czył z pracą. Pracował już jako 18-latek. 
Zajmował się wtedy pośrednictwem 
w branży ubezpieczeniowej. Od pierw-
szego roku studiów chciał nie tylko sam 
się utrzymywać, ale także zaspokajać 
swoje marzenia: mieć nową paralotnię, 
zarobić na nowy motocykl ścigacz. Brako-
wało mu czasu, by całkowicie poświęcić 
się nauce, uczył się, jak sam dziś mówi, 
„na pół gwizdka”, co musiało odbijać się 
na uzyskiwanych stopniach. 

Nie walczył o najwyższe oceny, zado-
walały go czwórki i trójki. Przyjął zasadę, 
że na co dzień nie będzie dawał z siebie 
wszystkiego, aby zawsze mieć trochę re-
zerwy. Kiedy sytuacja tego wymagała, 
odstawiał działalność zarobkową i skupiał 
się maksymalnie na nauce. Potem wracał 
do biznesu. Lubił wyzwania i nie bał się 
kłopotów. Po drugim roku studiów wy-
brał teorię konstrukcji, która uchodziła za 
jedną z najtrudniejszych specjalizacji. 

Wiedzę inżynierską zdobywał m.in. 
u takich nauczycieli akademickich, jak 
Bogusław Zając, który wykładał wytrzy-
małość materiałów, czy Marcin Radoń 
― wykładający budownictwo. Zapamię-
tał ich jako osoby, które stawiały naj-
wyższe wymagania. Wspomina, że z ich 
przedmiotami wielu studentów miało 
problemy. Jako surowego, acz sprawie-
dliwego zapamiętał też Tadeusza Tatarę 

― późniejszego profesora, dziekana WIL, 
a obecnie prorektora PK. 

Mimo że od czasów szkolnych Piotr 
lubił przedmioty ścisłe, już na pierwszym 
roku zaczął odczuwać pewien przesyt tą 
wiedzą. Szczególnie interesującym przed-
miotem stała się wówczas dla niego fi lo-
zofi a. Po drugim roku studiów poszukał 
też nowego wyzwania: zaangażował się 
w działalność studencką. 

O bezpieczeństwo na osiedlu 
studenckim 
Od początku studiów mieszkał na osiedlu 
akademickim PK w Czyżynach, w domu 
„Leon”. Żył sprawami studenckiej spo-
łeczności. Na trzecim roku wszedł do 
struktur samorządowych. Przygodę z sa-
morządem zaczął od działalności w Ra-
dzie Mieszkańców, a następnie udzielał 
się w Radzie Osiedla Domów Studenc-
kich, został przewodniczącym. Zajmo-
wał się wieloma sprawami, uczestniczył 
w różnych akcjach, ale jedna był szcze-
gólnie ważna.  

Dziś zaciera się pamięć o tym, co dzia-
ło się kilkanaście lat temu w miasteczku 
akademickim PK, w Czyżynach. Nie było 
to bezpieczne miejsce. W okolicy grasowali 
chuligani, którzy napadali na studentów, 
okradali ich z pieniędzy i telefonów ko-
mórkowych. Zdarzały się pobicia, a nawet 
przypadki wtargnięcia do domów studenc-
kich. Piotr Śliwiński pamięta, jak raz pró-
bowano sforsować drzwi do jego pokoju. 
Coś trzeba było z tym zrobić. Ale co? 

Śliwiński zorganizował sztab złożony 
z członków rad mieszkańców każdego 
z bloków osiedla. Otrzymał wsparcie ze 

strony ówczesnego prorektora ds. dydak-
tyki Jana Kaziora, dziś rektora Politechni-
ki Krakowskiej. Spotykał się z władzami 
uczelni, z krakowską policją, z radnymi 
rad nowohuckich dzielnic, włączył do 
swych działań krakowskie media. Aku-
rat w tym czasie w Krakowie pojawili się 
przedstawiciele policji holenderskiej, któ-
rzy przyjechali wymienić doświadczenia 
z policjantami z Małopolski. Śliwiński 
nawiązał z Holendrami kontakt poprzez 
komendę wojewódzką Policji i wiele sko-
rzystał z rad, którymi zagraniczni goście 
chętnie się dzielili. Punktem wyjścia było 
stwierdzenie, że to studenci powinni sami 
wziąć we własne ręce sprawy swego bez-
pieczeństwa, bo nikt inny nie zna równie 
dobrze ich potrzeb w tym zakresie. 

Najpierw trzeba było zdiagnozować 
zagrożenia. Śliwiński zbierał informacje 
od studentów, spisywał raporty o kon-
kretnych przypadkach napaści, pobić i ra-
bunków, zorganizował system ankietowa-
nia studentów, za pomocą którego badał 
zarówno faktyczny stan bezpieczeństwa, 
jak i stopień poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców osiedla. 

Mając taką dokumentację, podej-
mował rozmowy z komendantem Poli-
cji w Krakowie i z radnymi, aby ustalać 
wspólne działania. Chodziło bowiem za-
równo o częstsze patrolowanie sąsiedztwa 
miasteczka studenckiego, jak i o inwesty-
cje służące podnoszeniu bezpieczeństwa 
— w szczególności zainstalowanie oświe-
tlenia wokół osiedla czy zmianę ciągów 
komunikacyjnych łączących akademiki 
z przystankami autobusowymi. Waż-
nym etapem była konferencja z udziałem 
przedstawicieli instytucji, na którą Śliwiń-
ski zaprosił dziennikarzy. Ze złożonych 
publicznie podczas tego spotkania obiet-
nic trudno było się potem wycofać. 

Studenci się bawią 
Podjęte działania przyniosły oczekiwane 
skutki. Osiedle domów studenckich stało 
się miejscem bezpiecznym. Gdy zniknęło 
zagrożenie ze strony chuliganów, można 
było pomyśleć o imprezach rozrywko-
wych dla studenckiej braci. Zaczęto urzą-
dzać Czyżynalia. Piotr Śliwiński zorga-
nizował w Czyżynach pierwszy piknik 
towarzyszący inauguracji roku akademic-
kiego. Pojawiły się inne imprezy. 

Rozwinęły też skrzydła mikołajki ― 
prowadzona od lat akcja obdarowywa-
nia dzieci mieszkających w ośrodkach 
opiekuńczo-wychowawczych. Studenci 
z osiedla akademickiego w Czyżynach 
co roku w okresie poprzedzającym dzień 
6 grudnia organizowali w domach osie-
dla akademickiego zbiórkę pieniędzy, po 
czym za zebrane środki kupowali prezen-
ty, które następnie zawozili do domów 
dziecka. Śliwiński postanowił rozszerzyć 

Piotr Śliwiński podczas spotkania opłatkowego Stowarzyszenia Wychowanków PK w grud-
niu 2017 r., w towarzystwie prezes SWPK Izabeli Paluch i członka Zarządu SWPK Mikołaja 
Mitki. Fot.: Jan Zych
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akcję poza teren akademików i wyruszyć 
z puszkami kwestarskimi na wydziały. 
Przyniosło to znaczący wzrost sum uzy-
skiwanych podczas zbiórki. 

Swoje talenty organizatorskie Śli-
wiński potwierdził w 2005 roku jako 
szef 43. Rajdu Politechniki Krakowskiej. 
Funkcję tę potraktował jako wyzwanie. 
Słyszał, że wcześniej dwukrotnie próbo-
wano urządzić bazę rajdu w Zakopanem, 
ale nikomu się to nie udało. Śliwiński zdo-
był cały pakiet niezbędnych pozwoleń, 
poczynając od burmistrza Zakopanego 
i komendanta miejscowej policji. Udało 
mu się też zebrać znaczące środki fi nanso-
we: do kwoty otrzymanej na uczelni do-
dał wsparcie od sponsorów oraz fundusze 
pozyskane ze sprzedaży różnego rodzaju 
gadżetów rajdowych. 

Dysponując solidnym zapleczem fi -
nansowym, postanowił ściągnąć jeden 
z czołowych zespołów polskiej sceny 
rockowej. Nie będąc pewnym, czym skoń-
czą się rozmowy z wybraną grupą, na 
plakacie rajdowym przezornie umieścił 
zapowiedź, że wystąpi… „zespół nie-
spodzianka”. Studenci poznali tę niespo-
dziankę, dopiero w momencie, gdy na 
estradę wkroczył Muniek Staszczyk z zes-
połem T.Love.

Pod wrażeniem 11 września 
Zamiłowanie do wędrówek po świecie na-
rodziło się u Piotra Śliwińskiego podczas 
studiów. Zarobione pieniądze pozwoliły 
mu po pierwszym roku udać się na pierw-
szą w życiu wycieczkę do Stanów Zjedno-
czonych. 10 września 2001 roku, szykując 
się do powrotu do Polski, przespacerował 
się po Manhatt anie i zrobił na pamiątkę 
zdjęcia dwu wież World Trade Center. Gdy 
następnego dnia leciał do Polski, w No-
wym Jorku doszło do zamachu, w wyniku 
którego obie wieże przestały istnieć. 

Świadomość, że jeszcze poprzednie-
go był koło nich i równie dobrze mógł 
tam znajdować się w chwili aktu terro-
rystycznego, głęboko nim wstrząsnęła. 
Gdy w następnych latach odwiedzał 
USA, zawsze przychodził na miejsce po 
wieżach WTC. Postanowił też powiązać 
z tym wydarzeniem temat swojej pracy 
magisterskiej. Sformułował go następu-
jąco: „Obciążenia wyjątkowe w budow-
lach w aspekcie zagrożeń terroryzmem 
między narodowym”. 

Na uczelni niełatwo było jednak zna-
leźć promotora dla tego typu pracy. Kilka 
osób, do których się zwrócił, uznało temat 
za zbyt trudny, zbyt ambitny. Próbowali 
odwieść Piotra od pomysłu. Zgodził się 
tylko jeden — prof. Roman Ciesielski, wy-
bitny specjalista m.in. w dziedzinie wy-
sokich budowli. Przyznał, że jest to duże 
wyzwanie, ale był gotów wesprzeć magi-
stranta, przyjmując promotorstwo pracy. 

Zaledwie dwa miesiące później prof. Cie-
sielski niespodziewanie zmarł. Śliwiński 
musiał pogodzić się z myślą, że nie zreali-
zuje swego pomysłu. Pracę na temat opty-
malizacji belki stalowej obronił w kwiet-
niu 2006 roku.

Dzięki działalności w strukturach sa-
morządu studenckiego stał się postacią 
znaną nie tylko na uczelni, więc po stu-
diach otrzymał kilka interesujących ofert 
pracy. Nie przyjął żadnej. Odmawiał, na-
wet wówczas, gdy podnoszono propono-
wane wynagrodzenie. Chciał zrealizować 
zupełnie inne plany. Podczas studiów 
odwiedził różne kraje i teraz postanowił, 
że wyruszy na dłużej w świat. Tak żyje 
po dziś dzień. Utrzymuje się z fi rmy, któ-
rą złożył krótko po studiach. Sprowadza 
z różnych stron świata do Polski, do włas-
nej sieci sklepów, herbaty, kawy, yerba 
mate i shishe. 

Miesiąc po obronie pracy magister-
skiej urządził imprezę urodzinową i zara-
zem pożegnalną, na którą zaprosił kilka-
set osób, a tydzień później był już gotowy 
do podróży — swojej pierwszej wielkiej 
podróży. Trochę szalonej, bowiem nie uło-
żył sobie żadnego planu, nie wyznaczył 
trasy, nie określił czasu, jak długo będzie 
wędrował. Wiedział tylko, że na początek 
wybierze się do Stanów Zjednoczonych. 

Globus wskazał drogę
Amerykę znał już z kilku wcześniejszych 
pobytów, ale teraz postanowił odwiedzić 
wszystkie stany światowego mocarstwa. 
Przez kilka miesięcy wędrował po USA, 
od Nowego Jorku po Kalifornię. Ludzie, 
których spotykał na swojej drodze, byli 
zdumieni. Nie znali nikogo, kto był we 
wszystkich stanach. Gdy ktoś wytknął 
mu, że pominął Hawaje, nabył bilet, 
wsiadł do samolotu i po kilkunastu godzi-
nach wylądował w Honolulu. 

Bilet był w jedną stronę. Kupując go, 
Piotr jeszcze nie wiedział, dokąd się uda 
w dalszą drogę. U spotkanego Ameryka-
nina zobaczył na globusie, że Hawaje leżą 
po przeciwnej stronie kuli ziemskiej niż 
Polska. 12 godzin różnicy! Uznał, że nie 
ma sensu wracać do kraju przez Amerykę, 
w której dopiero co spędził sporo czasu. 
Postanowił: trzeba jechać dalej na zachód. 
Z wędrówki palcem po globusie wynika-
ło, że gdy poleci do Australii, będzie miał 
bliżej do Polski. I tak też zrobił. 

Pobyt w Australii zajął mu trzy miesią-
ce. Podobnie jak w USA chciał odwiedzić 
wszystkie stany, więc objechał cały kraj 
dookoła, wzdłuż wybrzeży. Później przez 
Chiny, Tajlandię i Singapur trafi ł do Indii. 

Podczas pobytu w Indiach zachwycił 
go stary brytyjski motocykl Royal Enfi eld 
Bullet 350, będący własnością pewnego 
Hindusa. Poprosił właściciela o kupienie 
takiego samego modelu i tym motorem 

― przez Pakistan, Iran, Turcję, Bułgarię, 
Rumunię, Węgry i Słowację — dotarł do 
Polski. W ciągu 40 dni pokonał 7000 ki-
lometrów. O trzeciej w nocy przekroczył 
polską granicę w Łysej Polanie i… pogubił 
się w lesie. Przemókł w ulewnym deszczu 
z gradem. 

Jeszcze będąc w Iranie, wysłał zna-
jomym zaproszenie na swoje urodziny, 
przypadające 19 maja. Do Krakowa przy-
jechał krótko przed terminem. Miał pięć 
dni na przygotowanie imprezy. 

W ciągu tego roku, gdy po raz pierw-
szy okrążył Ziemię, bardzo się zmienił 
zewnętrznie. Zrobił sobie dredy, zapuścił 
brodę. Gdy przyszedł na spotkanie, nie 
rozpoznano go. Ktoś podszedł do Piotra 
i zagadnął: „Nie wiesz, gdzie jest Piotr?”.

Spotkanie pod Mount Blanc
Po kilku miesiącach wyruszył w dru-
gą podróż dookoła świata. Tym razem 
przez Stany Zjednoczone udał się do 
Japonii, by następnie odwiedzić Chiny, 
Tybet i Kazachstan. I tak co roku okrążał 
kulę ziemską, poznając nowe kraje, nowe 
kultury, nowych ludzi. Podczas trzeciej 
wyprawy był w Meksyku, Mongolii i Ro-
sji, gdzie na Ałtaju obserwował zaćmie-
nie Słońca. Podczas czwartej zobaczył 
kilka krajów Ameryki Południowej, by 
do Polski wrócić przez Azję Południowo-
-Wschodnią. Za każdym razem starał 
się coś zmieniać, dodawać jakieś nowe 

Przygotowania do udziału w eksperymen-
c ie „Oswajamy mróz”. Fot.: Jan Zych
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wyzwania, szukać nowych wrażeń. 
W roku ubiegłym w USA znów oglądał 
zaćmienie Słońca ― całkowite zaćmie-
nie. W Polsce takie zjawisko będzie wi-
doczne dopiero w 2135 roku! 

Przyznaje, że podczas wędrówek po 
świecie zdarzają się trudne chwile. Są 
sytuacje, gdy nie ma gdzie przenocować; 
gdy zaczyna brakować jedzenia; gdy czło-
wiek odczuwa ogromne zmęczenie. Kilka 
razy w Ameryce Południowej i w Afryce 
napadnięto go i okradziono. Raz na pogra-
niczu Pakistanu i Afganistanu próbowano 
uprowadzić. 

Jednak zdecydowanie dominują prze-
życia pozytywne. Ludzie w odległych 
krajach są zwykle gościnni, serdeczni, 
chętnie okazują pomoc podróżnemu. Nie-
raz przyjmują go pod swój dach, oferują 
nocleg. Chętnie opowiadają o sobie, jak 
wygląda ich codzienne życie. Z wielo-
ma ludźmi poznanymi podczas podróży 
Śliwiński utrzymuje kontakt. Większość 
z nich to osoby starsze, z którymi znalazł 
wiele wspólnych tematów. Po kilku latach 
miło jest znów ich odwiedzić, porozma-
wiać o tym, co się u nich zmieniło. — Tego 
nie można doświadczyć, wykupując wycieczkę 
i wynajmując pokój w hotelu ― podkreśla 
Śliwiński. 

W 2009 roku, gdy jechał po raz czwar-
ty okrążyć nasz glob, przez wspólnego 
kolegę poznał pod Mount Blanc Polaka 
prowadzącego w Anglii fi rmę budowla-
ną — z zamiłowania alpinistę, Jacka Ja-
śniewskiego. Weszli wtedy we trójkę na 
górę (4810 m n.p.m.). Rok później Piotr 
tak dobrał trasę swojej podróży, by mo-
gli z Jackiem wspiąć się na Kilimandżaro 
(5859 m n.p.m.). 

I wtedy wpadł im do głowy pomysł, 
żeby spróbować zdobyć Koronę Ziemi. 
Coroczne wędrówki dookoła świata Śli-
wiński zaczął łączyć z osiągnięciem za 
każdym razem wierzchołka kolejnej 
góry. W 2011 roku była to Aconcagua 
w Andach (6961 m n.p.m.), w 2012 roku 
był  to Mt. Kościuszko w Australii 
(2228 m n.p.m.), w 2013 roku ― Elbrus na 
Kaukazie (5642 m n.p.m.), w 2014 roku — 
Mt. McKinley na Alasce (6194 m n.p.m.), 
w 2015 roku ― Carstensz Pyramid na No-
wej Gwinei (4884 m n.p.m.). Do kompletu 
brakuje jeszcze dwóch szczytów. W tym 
roku Śliwiński i Jaśniewski mają w pla-
nach Mt. Everest  (8848 m n.p.m.), a „na 
deser” zostawili sobie Masyw Vinsona na 
Antarktydzie (4892 m n.p.m.). 

Jak można się spocić 
w temperaturze minus 50 stopni 
Pod koniec ubiegłego roku Piotr Śli-
wiński odwiedził swoją macierzystą 
uczelnię, aby wziąć udział w spotkaniu 
opłatkowym wychowanków PK. Nieco 
później dowiedział się o planowanym 

na Wydziale Mechanicznym ekspery-
mencie „Oswajamy mróz”. Walerian 
Romanowski, kolarz zamierzający po-
konać dystans 1000 kilometrów między 
Jakuckiem a Ojmiakonem, szykował się 
do 100-godzinnego pobytu w komorze 
termoklimatycznej, aby przejść testy 
w warunkach zbliżonych do zimy sy-
beryjskiej, aby dobrze przygotować się 
do realizacji skrajnie trudnego zadania 
(o eksperymencie piszemy szerzej na 
s. 10–11). Śliwiński wyraził chęć wzię-
cia udziału w eksperymencie. Otrzy-
mał zgodę i dołączył do Romanowskie-
go oraz koordynującego eksperyment 
Wawrzyńca Kuca. 

Przyznaje, że na początku nie było ła-
two. Do komory wszedł pierwszego dnia 
w samo południe i przez kilka pierw-
szych godzin pobytu w temperaturze 
50 stopni poniżej zera chodził, biegał, aby 
rozgrzać organizm. Dopiero wieczorem 
był zdolny przygotować sobie obóz (taki, 
jaki rozbija się w górach) i stworzyć wa-
runki do jedzenia i spania. Pierwsza noc 
też nie była łatwa. Silnie zmarzł. Do dru-
giej przygotował się lepiej. Po czwartej 
już wiedział, jak można dłużej przetrwać 
w takich warunkach. 

W komorze miał cały sprzęt wspi-
naczkowy. Miał też 10-metrowe ruszto-
wanie, po którym wielokrotnie się wspi-
nał, chodząc w górę i w dół. Ćwiczył tak 
intensywnie, że mimo ekstremalnego 
mrozu i symulacji wiatru potęgujące-
go uczucie zimna, zdołał się… spocić. 
Jego ubranie przemokło, a przebieranie 
się w takich warunkach nie należy do 
czynności komfortowych. Miał też spory 
kłopot z ubraniem, które na mrozie nie 
chciało wyschnąć. 

Eksperyment kontrolowany był cały 
czas przez specjalistów z Politechniki 
Krakowskiej i Akademii Wychowania Fi-
zycznego. Zakończył się tak jak planowa-
no ― po 100 godzinach. Śliwiński opu-
ścił komorę w sobotę. Gdy rozmawiałem 
z nim dwie doby później, miał jeszcze 
lekko odmrożone końce palców i czubek 
nosa. Mówił, że czuje, jak go szczypią. 
Traktował jednak to jako coś normalne-
go, bo znał to z pobytów w górach. Był 
bardzo zadowolony z udziału w ekspe-
rymencie. Dowiedział się wielu rzeczy 
o możliwościach swego organizmu i tego, 
jak lepiej przygotować się do wyprawy 
w Himalaje. Pomogą też w tym wyniki 
badań medycznych, którym został pod-
dany po opuszczeniu komory. Ponieważ 
w trakcie eksperymentu kontrolowano 
też jego posiłki, otrzymał też zalecenia 
dotyczące diety. 

Komorę termoklimatyczną Politechni-
ki uważa za wspaniałe laboratorium. Jego 
zdaniem może ono bardzo przysłużyć się 
polskiemu himalaizmowi. Pozwala bo-
wiem odtworzyć najtrudniejsze warunki 

panujące w górach bez narażania zdrowia 
i życia uczestników eksperymentów. 

Zabytkiem w świat
Wzbogacony o spory zasób wiedzy, która 
z pewnością przyda się w górach, Piotr 
Śliwiński szykuje się do wyjazdu w Hima-
laje. Gdy ten numer „Naszej Politechniki” 
trafi  do rąk Czytelników, on być może bę-
dzie już w drodze do Chin, bo obaj z Jac-
kiem Jaśniewskim zamierzają wejść na 
Mt. Everest od strony północnej. Kiedy 
podejmą próbę? Prawdopodobnie w maju, 
ale wszystko zależy od pogody. 

Perspektywa niezwykłego wyzwania, 
jakim jest zmierzenie się z najwyższym 
szczytem Ziemi, nie przesłania jednak 
Piotrowi uroków kolejnej wyprawy do-
okoła świata. Po zejściu z Everestu chciał-
by pobyć trochę w Tybecie, przejechać 
przez Chiny, a potem udać się do Amery-
ki, aby tą drogą wrócić do Polski. To bę-
dzie już 12. okrążenie świata. 

W jeszcze jedną podróż dokoła świata 
Śliwiński wyruszył w styczniu 2017 roku, 
jednak do tej pory jej… nie ukończył. 
Wspólnie z kolegą Marcinem Obałkiem 
jedzie 53-letnim ciągnikiem marki Ursus. 
Zabytkowy wehikuł porusza się wolniut-
ko i raz po raz wymaga naprawy, dlatego 
do tej pory panowie dojechali do Salonik 
w Grecji. Tam traktor garażuje w oczeki-
waniu, aż wrócą do niego, aby pokonać 
kolejny etap podróży. 

Czego jak czego, ale fantazji Piotrowi 
Śliwińskiemu z całą pewnością nie brakuje.

Piotr Śliwiński. Fot.: Jan Zych

Więcej o podróżach Piotra Śliwińskiego 
można znaleźć na stronie www.p82.pl.
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Działające na Wydziale Inżynierii Lądowej 
PK Koło Naukowe Logistyki TILOG docze-
kało się swego jubileuszu. W dniach 14–
16 grudnia 2017 r. Koło zorganizowało X Dni 
Transportu. Temat konferencji brzmiał: „In-
nowacyjne rozwiązania w branży TSL”.

Spotkanie, które odbyło się w pawilo-
nie konferencyjno-wystawowym „Kotłow-
nia”, zgromadziło prawie 150 osób. Ponad 
80 uczestników przyjechało z takich ośrod-
ków naukowych w Polsce, jak: Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uni-
wersytet Łódzki, Szkoła Główna Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika 
Białostocka, Politechnika Wrocławska, Aka-

X Dni Transportu na PK

O innowacjach w branży TSL
demia Morska w Gdyni, Wyższa Szkoła Sił 
Powietrznych w Dęblinie, Wyższa Szkoła 
Logistyki w Poznaniu, Wyższa Szkoła Biz-
nesu w Dąbrowie Górniczej, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa 
Silesiusa w Wałbrzychu. Z zagranicy przy-
byli goście z Orłowskiego Państwowego 
Uniwersytetu im. Iwana Siergiejewicza Tur-
gieniewa w Rosji. W wydarzeniu wzięli też 
udział uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych z Krakowa, Skawiny i Łapanowa. 

Pierwszego dnia przedstawiono sie-
dem najlepszych referatów nadesłanych 
przez uczestniczących w konferencji stu-
dentów. Drugiego dnia przedstawiono 

tematykę pięciu artykułów. Najlepsze 
prezentacje wyróżniono nagrodami rze-
czowymi. Najlepszy referat uhonorowano 
publikacją na łamach „Transportu Miej-
skiego i Regionalnego”. Ponadto prelekcje 
wygłosili goście z Inspektoratu Transportu 
Drogowego oraz ambasadorzy fi rmy Jero-
nimo Martins Polska SA.

W otwarciu konferencji uczestniczyli 
prorektor PK prof. Tadeusz Tatara i dyrek-
tor Instytutu Inżynierii Drogowej, Kolejo-
wej i Transportu prof. Stanisław Gaca. Prze-
wodniczącym komisji naukowej był prof. 
Wiesław Starowicz.

(R.)

Zwykle jesteśmy tylko pasażerami. 23 lutego 
wielu krakowian miało jednak okazję zasiąść 
w kabinie motorniczego i poprowadzić tram-
waj NGT6. Co prawda, nie prawdziwy pojazd, 
ale jego symulator zbudowany w Instytucie 
Pojazdów Szynowych na Politechnice Kra-
kowskiej, jednak wrażenie jazdy w ruchu 
miejskim było bardzo realistyczne. 

Na co dzień symulator służy głównie 
dydaktyce. Za jego pomocą kształcą się 
studenci, którzy mają w programie stu-
diów eksploatację i budowę pojazdów 
szynowych, a także zarządzanie ruchem. 
Szkolenia odbywają również pracownicy 
MPK. Niekiedy instytut otwiera swe po-
dwoje przed wszystkimi zainteresowanymi 
i wtedy każdy może popróbować swych sił. 
I okazuje się, że nie jest to takie proste, jak 
się na pozór wydaje. 

Kabina motorniczego w symulatorze 
jest dokładnie taka sama jak w prawdziwym 
tramwaju. Również bardzo realistycznie od-
twarzane są warunki, w jakich odbywa się 
jazda. Dla osób, które po raz pierwszy za-
siadają na fotelu motorniczego, jest to duże 
przeżycie. Szczególnie zaskakująca jest 
długość drogi hamowania rozpędzonego 
pojazdu. Od rozpoczęcia hamowania mija 
kilka chwil, zanim sunący po torach tramwaj 
zatrzyma się w miejscu. Motorniczy musi ze 

Dzień otwarty w Instytucie Pojazdów Szynowych

Kolejka do symulatora

sporym wyprzedzeniem przewidywać roz-
wój wydarzeń na torowisku.

Dzień otwarty symulatora tramwaju 
na Wydziale Mechanicznym PK wzbudził 
wśród krakowian duże zainteresowanie. 
Uformowała się spora kolejka amatorów 
poprowadzenia pojazdu szynowego. Kilku-
minutowy sprawdzian własnych umiejętno-
ści dostarczał sporych emocji. Szczególnie, 
gdy zawodziły nawyki nabyte podczas lat 
prowadzenia samochodu. Tramwajem nie 
można bowiem jednym płynnym ruchem 

kierownicy ominąć przeszkody, która nagle 
pojawia się przed oczyma. 

W porównaniu z warunkami rzeczy-
wistymi symulator wykazywał jednak 
kolosalną przewagę nad prawdziwym 
tramwajem. Nawet doprowadzając do wy-
padnięcia prowadzonego wozu z szyn czy 
do kolizji z innym pojazdem, nie ponosiło 
się przykrych konsekwencji związanych 
z takim samym wydarzeniem dziejącym 
się w rzeczywistości.

(ps)

Fot.: Jan Zych
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Karnawałowe balowanie 
Jak co roku studenci, pracownicy i wychowankowie PK spotykali się 
w pierwszych tygodniach roku na zabawach, podczas których na 
przybyłych czekały różne atrakcje, m.in. konkursy, fontanna czeko-
lady, a także gale najlepszego dydaktyka i wykładowcy. Czekał też 
nasz fotografi k Jan Zych, dzięki któremu możemy teraz powspomi-
nać tamte chwile…                                                                            (ps)

Spotkanie „Wodnika”, czyli społeczności WIŚ, odbyło się w „Chocho-
łowym Dworze” pod Krakowem

Silną reprezentację PK można było spotkać na balu mostowców 
w hotelu InterHouse

WIEiK bawił się w „Europejskim”

Stowarzyszenie Wychowanków PK spotkało się w sercu Krakowa w Holiday Inn
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pierwszym etapem przygotowań do kolejnej 
ekstremalnej wyprawy rowerowej Waleria-
na Romanowskiego — badacza możliwości 
ludzkiego organizmu, który ma na swoim 
koncie kilka rekordów Guinnessa, w tym 
w jeździe na rowerze w ekstremalnie niskich 
temperaturach, sięgających poniżej minus 
50 st. C. (...) Krakowski eksperyment z udzia-
łem kilku grup uczestników jest monitorowa-
ny przez ekspertów różnych dziedzin nauki 
— inżynierów, lekarzy, biochemików, diete-
tyków, psychologów, fi zjologów, trenerów 
przygotowania fi zycznego. Sprawdzą oni 
ludzkie zachowania i możliwości w skrajnie 
ekstremalnych warunkach klimatycznych. 
Trzech uczestników eksperymentu — Wa-
lerian Romanowski, Wawrzyniec Kuc i Piotr 
Śliwiński — będzie przebywać w arktycznym 
mrozie bez przerwy nawet do 100 godzin.

O projekcie „Oswajamy Mróz” na PK także: 
TVN, TVN24, TVP 1, TVP 2, TVP Info, Supersta-
cja, Polskie Radio, Radio Kraków, RMF, Radio 
Zet, „Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, 
Gazeta.pl.

„Gazeta Wyborcza”

8 lutego 2018 r.
Kombinezon do starzenia się
Jak czuje się starsza osoba przy pracy fi zycz-
nej? Sprawdzili to naukowcy z Politechniki 
Krakowskiej, używając specjalnego kombi-
nezonu symulującego starzenie się. Wszystko 
po to, by poprawić warunki pracy. (...) Bada-
nia to efekt współpracy dr. Wiesława Szatko 
i Anety Celarek z Wydziału Mechanicznego 
PK oraz Pawła Buchowca z MAN Trucks. Ko-
operacja nie jest przypadkowa — to efekt 
zawartego pomiędzy Politechniką a niepo-
łomickim MAN-em partnerstwa edukacyjno-
-przemysłowego. (...) Na podstawie wyników 
badań MAN zamierza poprawić ergonomię 
stanowisk, by ułatwić pracę zatrudnionym 
przez siebie osobom, a sami naukowcy pod-
kreślają, że kombinezon można zastosować 
w praktycznie każdej dziedzinie przemysłu 
i na każdym stanowisku wymagającym inten-
sywnej pracy fi zycznej. Dzięki niemu praco-
dawcy, znając wydolność fi zyczną i wysiłko-
wą swoich pracowników odpowiedzialnych 
za ciężkie prace fi zyczne, mogliby utrzymać 
obciążenie pracą na bezpiecznym poziomie. 
A co za tym idzie: zmniejszyć liczbę urazów 
i chorób zawodowych. (...) Badania z uży-
ciem ErgoMAN-a spotkały się też z uznaniem 
specjalistów. Zespół nagrodziło m.in. Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Wa-
runków Pracy.

Forum Akademickie.pl

19 stycznia 2018 r.
Grafy ilustrujące sieć powiązań 
pomiędzy ludźmi
Grupa badaczy z Instytutu Fizyki Jądrowej 
Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN) w Krakowie 
i Politechniki Krakowskiej, kierowana przez 
prof. dr. hab. Stanisława Drożdża (IFJ PAN, 
Politechnika Krakowska), przeanalizowała 
struktury powiązań między współautora-
mi prac naukowych tworzące się wokół tak 
wybitnych postaci współczesnej nauki jak 
Harry Eugene Stanley czy Edward Witten. 
Zobrazowane w postaci grafów wyniki ba-
dań dają unikatowy wgląd w różne formy 
współczesnej współpracy naukowej. (...). 
— Nasz pomysł polegał na tym, aby w podob-
ny sposób przeanalizować powiązania nauko-
we kilku współczesnych wybitnych uczonych 
i zobrazować je w postaci grafów, czyli zbiorów 
węzłów i łączących je linii. Naturalnie central-
nym węzłem każdego grafu był wybrany przez 
nas uczony; pozostałe węzły odpowiadały jego 
kolejnym, bliższym lub dalszym współpracow-
nikom. W takim ujęciu powiązania między wę-
złami można interpretować jako przepływy idei 
skutkujące napisaniem wspólnej publikacji — 
tłumaczy prof. Drożdż.

„Dziennik Polski”

22 stycznia 2018 r.
Dobczyce. Reaktywacja 
Charstka, czyli jak na nowo 
wykorzystać 23 hektary terenu 
pod zaporą
Z wielu spotkań, dyskusji, ankiet i prac projek-
tantów wyłania się fi nalna koncepcja nowego 
zagospodarowania terenu u podnóża korony 
zapory w Dobczycach. (...) Architekci kraj-
obrazu z Politechniki Krakowskiej przedstawili 
mieszkańcom koncepcję, która jest wypadko-
wą wcześniej zgłoszonych pomysłów miesz-
kańców i ich własnych. Dr inż. Miłosz Zieliński 
mówił o idei „pętli” (tudzież „obwarzanka”), 
która zakłada, że w pasie okalającym serce 
parku powstałyby „poletka”, które na swój 
sposób mogłyby zagospodarować gminne 
stowarzyszenia lub szkoły. Oprócz tego pro-
jektanci proponują m.in. park sensoryczny, 
bazę kajaków, plażę, zabudowę o charakterze 
usługowym, czyli np. kawiarnie (ale nie wyż-
sze niż 16 m, aby nie zasłaniały widocznych 
stąd szczytów Beskidu Wyspowego), trawniki 
a la krakowskie Błonia, które można by wy-
korzystywać na różne sposoby, część z ziele-
nią wysoką (w miejscu obecnego zagajnika 

Politechnika Krakowska w mediach
u podnóża korony zapory), parkingi na obrze-
żach parku (na około 250 aut) oraz kładkę nad 
Rabą (poniżej zapory), która skracałaby drogę 
z centrum do tego nowego parku. O tych po-
mysłach jedna z mieszkanek powiedziała, że 
„brzmią jak bajka”. Innym też się podobały.

Polska Agencja Prasowa

30 stycznia 2018 r.
Projekt „vatmanów” z Krakowa 
pomoże w wykrywaniu 
oszustw podatkowych
Projekt studentów Politechniki Krakowskiej, 
którzy otrzymali tytuł „vatmanów”, pomoże 
w wykrywaniu oszustw podatkowych — nie 
tylko w Polsce, ale i za granicą. Innowacyjne 
oprogramowanie „VAT hunter” zamierza wy-
korzystać Ministerstwo Finansów. Pionier-
skość rozwiązania polega na automatycz-
nym, komputerowym analizowaniu danych 
o działalności oszusta. Szczegółów funkcjo-
nowania oprogramowania młodzi uczeni nie 
chcą jednak zdradzać, ponieważ wyjawione 
detale mogłyby przeszkodzić w ściganiu 
nieuczciwych podatników. — Nasze oprogra-
mowanie tworzy powiązania osobowo-kapi-
tałowe, dane czerpie na podstawie tzw. +sha-
me list+, czyli list nierzetelnych podatników 
w innych krajach Unii Europejskiej — wyjaśnił 
PAP jeden z autorów projektu Łukasz Maj. (...) 
Pomysł młodych uczonych (Kamil Kapka, Łu-
kasz Maj, Paweł Muszyński, Jarosław Prochal, 
Michał Sikora, Zbigniew Wieczorek) zdobył 
nagrodę w konkursie MinFinTech, współor-
ganizowanym przez resort fi nansów. Żacy 
otrzymali 50 tys. zł i tytuł „vatmanów”. „Roz-
wiązanie studentów jest nowatorskie na ska-
lę europejską i będzie wdrażane w ekosystem 
systemów państwowych” — powiedziała 
Justyna Orłowska, koordynatorka konkursu 
MinFinTech ze strony Ministerstwa Finansów.

O projekcie studentów PK także: „Dziennik Pol-
ski”, „Gazeta Krakowska”, TVP Kraków, „Puls 
Biznesu”.

6 lutego 2018 r.
Śmiałkowie spędzą 100 godzin 
w ekstremalnym mrozie
100 godzin w temperaturze sięgającej minus 
50 stopni Celsjusza, wytworzonej w komorze 
termoklimatycznej Politechniki Krakowskiej, 
spędzą uczestnicy projektu naukowo-survi-
valowego „Oswajamy mróz”. Eksperyment 
rozpoczął się we wtorek. Wawrzyniec Kuc, 
koordynator projektu poinformował we wto-
rek, że testy w komorze termoklimatycznej są 
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KALEJDOSKOP

Miroirs et Mémoires —
Odbicia i wspomnienia

5–23 lutego 2018 r.

Artystyczna karawana krążyła po Maroku 
na przełomie 2016 r. i 2017 r. Przez 25 dni 
polscy i marokańscy artyści przewędrowali 
m.in. przez Zagorę, Marakesz, Casablancę, 
Rabat i Tetouan, odkrywając to, co łączy, 
a co różni i co ich zachwyca. Wspólna po-
dróż i wspólne wystawy pozwoliły odkry-
wać piękno sztuki bez granic. Obrazy na 
płótnie, grafi ki, ceramika, a także fotogra-

Joanna Banek, „Łódź podwodna”, olej na 
płótnie

fi e pokazały różnorodność artystycznego 
warsztatu. W wystawie udział wzięli: Jo-
anna Banek, Renata Filipowa, Agnieszka 
Głód, Elżbieta Pierchała, Agnieszka Pie-
trzyk, Justyna Skowyrska-Górska, Tomasz 
Awdziejczyk, Maciej Dobosz, Timur Karim, 

Hamid Faouzi, Z cyklu „Fantasia Zyaida”, fo-
tografi a na płótnie

Jan Majczak, Adam Plackowski, Grzegorz 
Szpila oraz goście z Maroka — Hamid Fa-
ouzi i Abdelfettah Jabri. Organizatorem 
pleneru i wystawy jest Marta Popławska, 
prezes Fundacji M-Art.

Elżbieta Pierchała, „Uliczka w Chefcha-
ouen”, olej

Wystawa poplenerowa „Potok” jest pro-
jektem autorskim związanym z Między-
narodowym Plenerem Artystycznym im. 
architekt Anny Górskiej. Plener odbył 
się w Zakopanem w październiku 2017 r. 
Dziesięć dni pracy twórczej w górskiej 
scenerii zaowocowało wieloma intere-

sującymi pracami, których cześć moż-
na było oglądać na wystawie w Galerii 
„Kotłownia”. W wystawie wzięło udział 
jedenaścioro artystów, z których ma-
larstwo reprezentują: Małgorzata Góra-
-Dereszowska, Iwa Kruczkowska-Król, 
Anna Schumacher, Grażyna Smalej, Jiři 

Kubelka z Czech i Volker Thomas Wun-
derlich z Niemiec; rzeźbę zaś — Andrzej 
Mrowca i goście ze Słowacji — Pavol 
Hajdúk, Martin Janoš, Jaroslav Marti; fo-
tografię — Wojciech Hyc. Kuratorkami 
projektu są Iwa Kruczkowska-Król i Anna 
Schumacher.

Anna Schumacher, „Góra. Świt”, akryl na 
płótnie

POTOK
Malarstwo, rzeźba, fotografi a

5–23 lutego 2018 r.

Jiři Kubelka, „Kwiaty”, akryl na płótnie
Volker T. Wunderlich, „Ship at night”, techni-
ka mieszana na płótnie



Ptaki wodne zimą
w obiektywie  Jana Zycha

Dzień otwarty 

Na Wydziale dziś nie żarty, 
Ogłoszono „dzień otwarty”. 
Co oznacza, że w tej porze 
Każdy zwiedzić Wydział może. 
I przekonać się naocznie, 
Że choć tutaj nie odpocznie, 
To napotka chęci szczere, 
By mógł zostać inżynierem. 
Reszta będzie w jego rękach, 
Kto tu przyjdzie, to „nie pęka”.
 

      Krzysztof Konstanty Stypuła




