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SŁOWO REKTORA
Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Maj ― to miesiąc szczególny w tradycji akademickiej naszej uczelni.
Cieszymy się spotkaniem całej społeczności Politechniki Krakowskiej
podczas Święta Szkoły, nagradzamy pracowników zasłużonych dla
uczelni, wspólnie ze studentami bawimy się podczas rajdu PK i Czyżynaliów, a podczas Festiwalu Nauki i Sztuki prezentujemy nasze
osiągnięcia krakowianom.
Święto Szkoły, które obchodziliśmy 11 maja, miało w tym roku
szczególny wymiar. W związku z setną rocznicą odzyskania przez
nasz kraj niepodległości o wygłoszenie wykładu poprosiliśmy Witolda
Szczypińskiego, wiceprezesa zarządu i dyrektora generalnego Grupy
Kapitałowej Azoty. Na uroczystym posiedzeniu Senatu przypomniał
nam postaci związane z powstaniem polskiego przemysłu chemicznego, w tym twórców tarnowskich zakładów, które w ubiegłym roku
świętowały 90-lecie istnienia. Nie byłoby bowiem polskiego przemysłu chemicznego, gdyby nie śmiała, wizjonerska myśl wybitnych postaci polskiej historii ― Ignacego Mościckiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego. To przedstawiciele pokolenia, które budowało odrodzoną
przed stu laty Rzeczpospolitą, w szczególny sposób związani z historią
Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Tarnowie, fabryki, której
kontynuatorem jest dzisiejsza Grupa Kapitałowa Azoty SA. Dlatego
z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu Witolda Szczypińskiego zatytułowanego „Ignacy Mościcki i Eugeniusz Kwiatkowski
― przemysłowcy, politycy, wizjonerzy”.
Z Grupą Azoty wiąże naszą uczelnię wieloletnia, bardzo bliska
i owocna współpraca. Z tym większą radością podczas Święta Szkoły
złożyłem na ręce wiceprezesa Witolda Szczypińskiego medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”, medal, którym uhonorowaliśmy
Grupę Azoty. Mamy nadzieję, że nasza współpraca zarówno w obszarze badań naukowych, jak i praktyk oraz staży studenckich, będzie nie
tylko kontynuowana, ale jeszcze intensywniej rozwijana.
W poprzednim wydaniu „Naszej Politechniki” zapraszałem
całą społeczność akademicką na 56. Rajd Politechniki Krakowskiej
(tym razem „EKSTRAligowy”) do Gołkowic. Teraz z satysfakcją
przekazuję, że tegoroczny rajd był wyjątkowo udany, nie tylko ze
względu na wspaniałą pogodę, która towarzyszyła uczestnikom
przez cały czas. Kultywowanie tradycji rajdu poszerzyło grono
jego sympatyków z innych uczelni. Rajd PK jest największą i najstarszą tego typu imprezą studencką w Polsce. Zjeżdżają na niego
studenci z całego kraju. To z pewnością najbardziej rozpoznawalna
w studenckim świecie majówka, która dorobiła się kilku rajdowych
zwyczajów. Bez nich już nikt nie wyobraża sobie rajdu PK. Wśród
popularnych można wymienić konkurs na najbardziej niepotrzebną
rzecz na rajdzie czy piosenkę rajdową itp. W ostatnim czasie pojawiło się też kilka nowych pomysłów jak np. „Rowerem na rajd” czy
„Autostopem na rajd”. W tym roku szefem rajdu była Magdalena
Bodziony, studentka Wydziału Inżynierii Lądowej, a jej zastępcą
Paweł Wojtaszek. Serdecznie dziękuję Wam za doskonałą organizację rajdu, za zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa i dobrej zabawy. Dziękuję również całemu Samorządowi Studentów PK sprawnie kierowanemu przez Michała Kostrzewę, Krzysztofa Pszczółkę,
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Piotra Grzesika, Michała Busztę i Katarzynę
Olender wraz z przewodniczącymi komisji
oraz szefami wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego. Wszystkim uczestnikom
rajdu PK serdecznie gratuluję i dziękuję,
ponieważ to dzięki Wam przez kolejne pokolenia pisana jest historia rajdu.
Wierzę, że tę wspaniałą tradycję studencką
będą podtrzymywać tegoroczni laureaci ogólnopolskiego konkursu „O Złoty Indeks PK”. W czwartej edycji konkursu
PK nagrodziła dodatkowymi punktami w rekrutacji na studia prawie
czterdziestu tegorocznych maturzystów. Uroczyste rozdanie certyfikatów Złotego Indeksu odbyło się ostatnio w Sali Senackiej PK.
Mamy nadzieję, że od października ci zdolni, młodzi ludzie będą naszymi studentami.
Można również oczekiwać, że w najbliższym czasie do naszej społeczności akademickiej dołączą kolejni studenci z Kazachstanu i Chin.
W kwietniu podpisałem w Warszawie porozumienie o współpracy
Politechniki Krakowskiej z kazachskimi uczelniami ― Karagandzkim
Państwowym Uniwersytetem Technicznym oraz Аłmackim Uniwersytetem Energetyki i Komunikacji. Umowa dotyczy wymiany kadr
naukowych i studentów, współpracy badawczej i publikacyjnej, organizacji wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań
specjalistycznych. Kazachstan jest jednym z państw Azji Centralnej ― obok Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu ― cieszących się szczególnym zainteresowaniem ze strony Unii
Europejskiej. Wyróżnia się najbardziej zaawansowanymi reformami
i największą aktywnością na arenie międzynarodowej.
Z kolei na początku maja gościliśmy delegację Luoyang Normal
University. Wizyta władz rektorskich i dziekańskich uniwersytetu
poświęcona była uzgodnieniu szczegółów rozpoczętej we wrześniu
współpracy. W jej ramach grupa kształcących się u nas studentów
z chińskiej uczelni już od października wzrośnie do kilkudziesięciu
osób. Będą studiować na płatnych studiach magisterskich, najliczniej
na kierunkach technologia chemiczna i informatyka.
Na koniec jeszcze słowa uznania dla naszej wyjątkowej studentki ― Anny Krakowskiej, zwyciężczyni VII edycji ogólnopolskiego
konkursu „Tadeusz Kościuszko ― inżynier i żołnierz”. Studentka Wydziału Inżynierii Lądowej jako pierwsza finalistka w historii
konkursu zdobyła w decydującej rozgrywce komplet 200 punktów,
odpowiedziała bezbłędnie na wszystkie pytania. Drugie miejsce zajął
Krzysztof Brańka, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, a trzecie
przypadło Oliwii Kutermak, uczennica VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie.
Chcę też pogratulować wszystkim pracownikom nagrodzonym
odznaczeniami państwowymi oraz uczelnianymi podczas Święta
Szkoły. Serdecznie gratuluję również laureatom nagród za wyróżniającą się aktywność naukową.

Jan Kazior
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Królewska akredytacja
Jako jedyni w Polsce absolwenci kierunku architektura na Politechnice
Krakowskiej otrzymują dwa dyplomy — polski i angielski
EWA WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH

Royal Institute of British Architects — Królewskie Stowarzyszenie Brytyjskich Architektów jest najstarszym na świecie
stowarzyszeniem architektów i cieszy się ogromnym prestiżem. Zostało założone w 1834 r. w Londynie. Do obecnej siedziby przy Portland Place 66 przeniosło się po 1930 r. Zgodnie
ze swoim regulaminem RIBA ocenia i akredytuje uczelnie
architektoniczne na całym świecie, nie tylko w krajach anglojęzycznych. W komisji akredytacyjnej ze strony angielskiej
uczestniczą zarówno przedstawiciele angielskich wyższych
uczelni (najczęściej dziekani), jak i architekci praktycy, kierujący biurami architektonicznymi.
Jak doszło do nawiązania kontaktów między Wydziałem Architektury PK a Królewskim Stowarzyszeniem

Brytyjskich Architektów? W trakcie trwającej ponad dziesięć lat wymiany dydaktycznej pomiędzy WA PK a South
West School Uniwersytetu w Plymouth, w 1996 r. z wizytą do Wielkiej Brytanii udali się ówczesny dziekan WA PK
prof. Andrzej Kadłuczka oraz autorka tych słów, prowadząca ową wymianę. Grono profesorów z Plymouth zaproponowało wówczas krakowskim partnerom podjęcie starań
o akredytację RIBA. W roku następnym doszło do spotkania
przy Portland Place z dyrektorem RIBA, po czym przez kilka kolejnych lat wydział przygotowywał się do spełnienia
angielskich wymagań. Jako jedyny w Polsce zaczął np. zapraszać do komisji dyplomowych (zarówno inżynierskich,
jak i magisterskich) nie tylko własnych profesorów, ale także egzaminatorów zewnętrznych — architektów praktyków,
a od 2002 r. — przedstawicieli Małopolskiej Okręgowej Izby
Architektów RP.
Do pierwszej wizyty Komisji Akredytacyjnej RIBA na PK
doszło w 2000 r. i wówczas przyznała ona Wydziałowi Architektury akredytację na okres najdłuższy, pięcioletni. Na
podkreślenie zasługuje fakt, że poziom dyplomowania na
WA PK uznano za bardzo wysoki, dzięki czemu angielskie
dyplomy otrzymali także absolwenci z 1999 r. Wysoka ocena poziomu kształcenia powtórzyła się przy okazji następnej wizyty. W 2005 r. na zakończenie drugiej wizyty akredytacyjnej przewodniczący komisji prof. Christopher Cross
— ówczesny szef kolegium dziekanów trzydziestu uczelni
angielskich — zaproponował, aby WA PK prowadził wymianę z wydziałem architektury na Harwardzie, w Stanach
Zjednoczonych.

Wystawa w sieni budynku IHAiKZ Wydziału Architektury PK przy
ul. Kanoniczej 1, przedstawiająca komisji akredytacyjnej RIBA realizacje pracowników instytutu. Fot.: Joanna Białkiewicz

Wystawa w jednej z zabytkowych sal budynku IHAiKZ, prezentująca
magisterskie prace dyplomowe absolwentów WA PK. Fot.: Joanna
Białkiewicz

Na przełomie listopada i grudnia 2017 r. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej gościł Komisję Akredytacyjną
Royal Institute of British Architects (RIBA) z Londynu. Komisja wyraziła uznanie dla działań podejmowanych na PK w zakresie kształcenia architektów i przedłużyła akredytację dla
kierunku architektura na kolejne pięć lat.
Politechnika Krakowska jest jedyną w Polsce kształcącą architektów uczelnią, która uzyskała akredytację RIBA.
Dzięki temu absolwenci Wydziału Architektury PK od 1999 r.
otrzymują dwa dyplomy — polski i angielski. Wśród krajów
Europy Środkowej akredytację RIBA posiada jedna uczelnia
w Bukareszcie, a ostatnio akredytację taką otrzymała szkoła
w Sofii.

Na całym świecie
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RIBA docenia współpracę
Do ostatniej wizytacji krakowski Wydział
Architektury przygotowywał się od wiosny
2017 r. Jednym z wielu dokumentów, zawierających niezbędne informacje, które należało dostarczyć do Londynu sześć tygodni
przed wizytą przypadającą od 29 listopada do
2 grudnia 2017 r., był „Raport samooceny”. Dokument objaśniał m.in., jakich zmian dokonał
wydział w ciągu ostatnich pięciu lat. A było ich
niemało.
Do istotnych zmian, z punktu widzenia jakości kształcenia, z pewnością należy zaliczyć
otwarcie się wydziału na współpracę z otoczeniem gospodarczym. Dziekan WA PK w ostatnich kilu latach zdynamizował tę współpracę,
czego wyrazem było powołanie pełnomocnika ds. współpracy uczelni z samorządami Przygotowana dla komisji RIBA w budynku przy ul. Podchorążych 1 wystawa „Prace
i biznesem (jest nim dr hab. inż. arch. Krysty- jednego studenta”, prezentująca program nauczania WA PK (również na zdjęciach na
na Paprzyca). Inicjatywa zaowocowała pod- następnej stronie). Fot.: Zbigniew Wikłacz
pisaniem wielu umów, porozumień i listów
międzynarodowej WA PK jest także duża liczba wizytujących
intencyjnych dotyczących współpracy z prezydentami miast
nas profesorów z uczelni zagranicznych. Tymi międzynaroMałopolski na rzecz wspólnego poszukiwania potencjalnych
dowymi
kontaktami zajmuje się dr hab. arch. Anna Franta,
możliwości zagospodarowania wskazanych obszarów inweprof.
PK
—
pełnomocnik dziekana WA PK ds. międzynarostycyjnych.
dowej
współpracy
dydaktycznej i studiów anglojęzycznych.
Powstało w ten sposób „Innowacyjne Żywe Laboratorium”. Studenci w tematach prac dyplomowych na studiach
I i II stopnia, ale także wykonując kursowe projekty semesPrzed wizytacją
tralne, poszukują wraz z opiekunami naukowymi optymalDużo wysiłku ze strony dydaktyków wymagało przygotonych rozwiązań bieżących problemów, które dają o sobie znać
wanie portfolio kilkudziesięciu (po czterdzieści dla I stopnia
w miastach bądź są zgłaszane przez przedstawicieli prywati II stopnia studiów) prac studenckich ze wszystkich przednego sektora gospodarki.
miotów, które przeglądała komisja akredytacyjna. Wizytacja
Dla Komisji Akredytacyjnej RIBA interesującym temaRIBA przygotowywana była przez powołany przez dziekana
tem była także międzynarodowa współpraca WA PK. Chodzi
WA PK zespół w składzie — prof. Grażyna Schneider-Skalska,
o wyjazdy naszych studentów (ponad sto osób rocznie), jak
prodziekan WA ds. nauczania oraz dr hab. inż. arch. Magdai przyjeżdzających do nas studentów z zagranicy (także około
lena Kozień-Woźniak, przewodnicząca Komisji WA ds. Akrestu osób rocznie) zarówno w ramach Programu Erasmus, jak
dytacji RIBA, ale w prace zaangażowani byli niemal wszyscy
i innej stale rozszerzającej się wymiany z uczelniami Europy,
pracownicy wydziału.
Stanów Zjednoczonych, Australii, Singapuru, Chin, Korei
Program studiów na WA PK, sposób jego realizacji oraz
Południowej, Turcji czy Kuby. Studenci uczestniczą w odbyefekty kształcenia przedstawiono na tzw. „Wystawie prac
waniu studiów częściowych lub w organizowanych licznie
jednego studenta”. Wyeksponowano ją na dwóch kondygwarsztatach dydaktycznych we Włoszech, Hiszpanii, Portunacjach, w szerokich korytarzach budynku przy ulicy
galii, Niemczech, Francji, Holandii, Norwegii, Austrii i innych
Podchorążych 1. Wystawą towarzyszącą była ekspozycja
krajach europejskich, a ostatnio także w Wuhan, w Chinach.
zorganizowana w Galerii „Gil” przy ulicy Warszawskiej,
Komisja zwróciła szczególną uwagę na realizowany od pięciu
przedstawiająca kursowe i dyplomowe prace związane z relat system modułowy zintegrowanych zajęć dydaktycznych,
alizowaną przez WA PK współpracą z otoczeniem samorząstosowany na studiach II stopnia, prowadzonych w języku
dowym i gospodarczym. Przedstawiono projekty dotyczące
angielskim — Master in English (ten sam program studiów,
Nowego Sącza, Tarnowa i innych miast regionu.
który jest prowadzony w języku polskim, w języku angielKażdy z siedmiu instytutów WA związanych z kierunskim realizowany jest w systemie modułowym) i wysoko go
kiem studiów architektura (Instytut A-8, reprezentujący aroceniła.
chitekturę krajobrazu, nie jest objęty akredytacją RIBA) przyO dynamice współpracy międzynarodowej WA PK
gotował dodatkowo indywidualne wystawy prac studenckich
świadczy również podpisana niedawno w Ministerstwie
oraz przedstawił do wglądu publikacje pracowników z ostatNauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie umowa ponich pięciu lat. Komisja RIBA szczególną uwagę zwróciła na
między Politechniką Krakowską i przedstawicielami uczelwystawę prac studenckich zorganizowaną przy ulicy Kanonini z Chin o wspólnym prowadzeniu przez pracowników
czej 1. W sieni budynku przedstawiono realizacje architektodydaktycznych WA PK szkoły architektury na uniwersyteniczne prof. Andrzeja Kadłuczki, dr. inż. arch. Łukasza Stożka
cie w Tianjin, w Chinach. Świadectwem jakości współpracy
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Fot.: Zbigniew Wikłacz

oraz dr. inż. arch. Zbigniewa Wikłacza. W trzech salach wyeksponowano kilkanaście dyplomów magisterskich, wykonanych w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków pod kierunkiem prof. Andrzeja Kadłuczki, prof. Ewy
Węcławowicz-Gyurkovich i dr. hab. inż. arch. Andrzeja Gaczoła, prof. PK. Na korytarzu II piętra pokazano nagrodzone
prace konkursowe studentów II stopnia dotyczące przekształcenia zabytkowego budynku NOT przy ul. Straszewskiego
w Krakowie, wykonane w 2017 r. w ramach przedmiotu projektowanie konserwatorskie.

Wyrazy uznania
Program ostatniej wizytacji Komisji Akredytacyjnej RIBA
zbliżony był do poprzednich. Odbyły się spotkania z rektorem
Politechniki Krakowskiej, z władzami wydziału i dyrektorami
instytutów, ze studentami, z pracownikami dydaktycznymi
wydziału, z egzaminatorami zewnętrznymi oraz pracodawcami ― czyli właścicielami biur projektów, zatrudniających
naszych absolwentów.
Fot.: Zbigniew Wikłacz
W pracach Komisji Akredytacyjnej
RIBA uczestniczyli: Alison Mackinder
― przewodnicząca, Carol Norton ― wiceprzewodniczący, Toby Blackman, Ben
Cowd oraz Stephanie Beasley-Suﬀolk
― specjalista ds. walidacji z ramienia
RIBA. Podobnie jak poprzednio funkcję
przedstawiciela regionalnego musiał
pełnić krakowski architekt, który nie
jest związany z żadną polską uczelnią
architektoniczną i jest czynny zawodowo. W czasie tej ostatniej wizyty był
nim mgr inż. arch. Adam Monica, partner w firmie BAZUKASTUDIO w Krakowie. Tylko z nim, oprócz oficjalnych
spotkań, mogli kontaktować się uczestnicy angielskiej komisji przed finalnym
ogłoszeniem wyniku akredytacji.
Trud włożony w spełnienie wymagań sformułowanych przez Królewskie
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Stowarzyszenie Brytyjskich Architektów opłacił się. Komisja Akredytacyjna RIBA przyznała
WA PK akredytację na maksymalny, pięcioletni okres. Oprócz szczegółowej opinii przekazała wydziałowi wyrazy uznania, doceniając
zwłaszcza:
• zaangażowanie w międzynarodowe programy wymian studenckich oraz organizowanie warsztatów i uczestnictwo
pracowników w międzynarodowych konferencjach, co uznała za silną stronę wydziału;
• silne związki z otoczeniem samorządowym
i gospodarczym, współpracę z Izbą Architektów RP i architektami praktykami;
• kształcenie w zakresie programu konserwacji zabytków architektury, skutkujące opracowywaniem wysokiej jakości innowacyjnych
rozwiązań projektowych.
Ponadto komisja potwierdziła, że wszystkie atrybuty absolwenta, określone zarówno w programie studiów inżynierskich, jak i w programie studiów magisterskich, są osiągane
w toku kształcenia studiów na WA PK, zatem przyznała wydziałowi akredytację RIBA 1 oraz RIBA 2.
W ostatecznej opinii podkreśliła fakt, że krakowski Wydział Architektury regularnie uzyskuje akredytację Komisji
Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), równoważną
z akredytacją EUR-ACE® Label, czyli systemu akredytacji European Network for Accreditation of Engineering Education
(ENAEE). Wydział posiada również akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej z oceną wyróżniającą.

Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich jest dyrektorem
Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury PK; kieruje Katedrą Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Architektury Współczesnej.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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KRONIKA
16 kwietnia — 15 maja
16–17 IV

„Imagines de metropole — obrazy metropolii” —
międzynarodowa konferencja naukowa towarzysząca spotkaniu
REA — Sieci Szkół Architektonicznych z Francji i Europy Środkowo-Wschodniej — zorganizowana przez Instytut Projektowania Miast
i Regionów Wydziału Architektury PK.

16–20 IV

Mocarny Tydzień, czyli seria informatycznych zajęć
dla każdego, zorganizowanych przez Samorząd Studencki Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK.

18–20 IV

Konferencja Naukowo-Techniczna „Konstrukcje
Sprężone KS2018”, zorganizowana przez Katedrę Konstrukcji Sprężonych Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału
Inżynierii Lądowej PK.

19 IV

Sesja jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. Andrzeja Serugi, zorganizowana w trakcie KNT „Konstrukcje Sprężone
KS2018”.
Posiedzenie Konwentu Seniorów PK. Prelekcję pt. „Działalność
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w świetle zmian ustawowych” wygłosił prof. Kazimierz Furtak, przewodniczący CK.
Dzień otwarty w Instytucie Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK poświęcony nowej specjalności kierunku transport
— inżynierii pojazdów szynowych.
Wybory Najmilszych Politechniki Krakowskiej.

20 IV

Uczelniana Sesja Kół Naukowych Wydziału
Architektury PK.

20 IV

Finał VII edycji organizowanego na PK ogólnopolskiego
konkursu wiedzy „Tadeusz Kościuszko — inżynier i żołnierz”.

23 IV

IX Międzynarodowy Konkurs Piosenki o Nagrodę
Rektora, zorganizowany przez Międzynarodowy Ośrodek Kultury
Studentów PK we współpracy z Międzynarodowym Centrum
Kształcenia PK.

23 IV — 10 V Wystawa malarstwa serbskich malarek (Maja
Erdeljanin, Radmila Matejevica) w Galerii PK „Kotłownia”.
24 IV

Uczelniana Sesja Kół Naukowych Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej PK.

26–27 IV

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Development in Machining Technology DiM’2018” zorganizowana przez
Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału
Mechanicznego PK.

30 IV — 3 V

56. „EKSTRAligowy” Rajd PK w Gołkowicach

Górnych.

9–10 V

Wizyta na PK delegacji z Luoyang Normal University

(Chiny).

11 V

Uroczyste otwarte posiedzenie Senatu PK z okazji Święta

Szkoły.

15–24 V Wystawa projektów studenckich „Uczelnia —
Samorząd — Biznes 2018” w galeriach PK „Kotłownia” i „Gil”.
Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK
25 kwietnia 2018 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
• powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;
• efektów kształcenia dla studiów doktoranckich, prowadzonych
przez Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w dyscyplinie naukowej elektrotechnika;
• warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia, przewidzianych do uruchomienia
w roku akademickim 2018/2019;
• zmian w „Regulaminie studiów doktoranckich na Politechnice
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”;
• zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej
w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na
2018 r.;
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• wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowej, będącej własnością Politechniki Krakowskiej, położonej w Krakowie przy ulicy Bydgoskiej 19A;
• zmian w regulaminie w sprawie zasad pobierania opłat za
świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania
z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice
Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice
Krakowskiej;
• „Regulaminu przyznawania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursu”.
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Polscy rektorzy w Brukseli

Rozmowy o przyszłości szkolnictwa wyższego
w Europie
Z wizytą studyjną w Brukseli w dniach od 18 do 20 marca
tego roku przebywali rektorzy
czternastu uczelni z południowej
Polski. Politechnikę Krakowską reprezentował rektor prof. Jan Kazior. W spotkaniach uczestniczyli
przedstawiciele m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii
Górniczo-Hutniczej, Politechniki
Śląskiej i Politechniki Opolskiej.
Wizyta w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej
poświęcona była zagadnieniom
związanym ze szkolnictwem
wyższym i badaniami naukowymi po 2020 r. z perspektywy Unii
Europejskiej. Program obejmował zarówno śródokresową ocenę programu Horyzont 2020, jak
i prezentację założeń do 9. Programu Ramowego. PrzedstawioUczestnicy spotkania z Jerzym Buzkiem w Brukseli. Fot.: Ze zbiorów rektora PK
na została nowa unijna inicjatywa
Europejskiej Przestrzeni Edukacji
wych i Energii, a także dr Krystyną ŁybacWizyta odbyła się na zaproszenie m.in.
oraz ważna z punktu widzenia polskich
ką — członkinią Komisji Kultury i Edukacji.
Domu Polski Południowej w Brukseli. Jego
uczelni tematyka tzw. „Distributed ExcelPobyt był też okazją do rozmowy z Tibodziałania koordynuje Stowarzyszenie Bizlence”.
rem Navracsicsem — komisarzem ds. edunes — Nauka — Samorząd „Pro Silesia”,
Polscy rektorzy spotkali się z członkacji, kultury, młodzieży i sportu na temat
organizacja, której prezesem zarządu jest
kami Parlamentu Europejskiego, m.in.
szkolnictwa wyższego po 2020 r., jak
prof. Wiesław Banyś — dyrektor Instytutu
z prof. Barbarą Kudrycką — wiceprzewodrównież spotkania z przedstawicielami
Języków Romańskich i Translatoryki Uniniczącą Komisji Wolności Obywatelskich,
European University Association (EUA)
wersytetu Śląskiego, rektor UŚ w latach
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,
i Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii
2008–2016, członek zarządu EUA.
prof. Jerzym Buzkiem — przewodnicząEuropejskiej w Brukseli.
cym Komisji Przemysłu, Badań Nauko(R.)

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 11 z 21 marca 2018 r.
w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK studiów
doktoranckich o nazwie „elektrotechnika”.
Zarządzenie nr 12 z 28 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych”.
Zarządzenie nr 13 z 29 marca 2018 r.
w sprawie wysokości opłat za studia dla
cudzoziemców.
Zarządzenie nr 14 z 5 kwietnia 2018 r.
w sprawie „Regulaminu określającego
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tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej,
zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych”.

Zarządzenie nr 17 z 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli
dokumentów finansowo-księgowych na
Politechnice Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 15 z 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie wytycznych w zakresie sposobu ustalania wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
wyższe.

Komunikat rektora PK
Komunikat nr 6 z 9 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na
posiedzeniu w dniu 28 marca 2018 r.

Zarządzenie nr 16 z 11 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian w „Zasadach (polityce)
rachunkowości”.
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Wysokie oceny poziomu kształcenia
na Wydziale Architektury PK
Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych ponownie przyznała Wydziałowi Architektury Politechniki Krakowskiej akredytację dla kierunku studiów architektura
na okres do 2022 r. Tym razem akredytacja
ma charakter europejskiego certyfikatu
jakości kształcenia, gdyż Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych uzyskała
uprawnienie do nadawania certyfikatów
EUR-ACE® Label. Tę europejską akredytację
Wydział Architektury uzyskał dla studiów
I stopnia — European Accreditation of Engineering Programmes EUR-ACE Bachelor

oraz dla studiów II stopnia — European
Accreditation of Engineering Programmes
EUR-ACE Master. Dokumenty dla obu stopni, podpisane przez przewodniczącego
KAUT prof. Bohdana Macukowa i przewodniczącego Europejskiej Sieci Akredytacji
Edukacji Inżynieryjnej (European Network
for Accreditation of Engineering Education) prof. Bernarda Remauda, zostały
wystawione w listopadzie 2017 r. Wydziałowi Architektury PK zostały przekazane
podczas uroczystego seminarium KAUT
16 lutego 2018 r. To kolejna prestiżowa

Gala Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Od lewej: prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński, przewodniczący kapituły rankingu prof. Michał Kleiber, dziekan
Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW, dziekan
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. Jacek Gyurkovich, prodziekan Wydziału
Architektury Politechniki Wrocławskiej dr inż. Paweł Pach. Fot.: Krzysztof Wojciewski

akredytacja międzynarodowa obok akredytacji Royal Institute of British Architects
(RIBA), z powodzeniem odnawianej przez
WA PK w uznaniu jakości kształcenia na kolejne okresy od 2000 r. , ostatnio również
w 2017 r. na okres pięciu lat.
Ostatnio Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskał kolejne potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia. W drugiej edycji „Rankingu studiów
inżynierskich”, przygotowanego przez
Fundację Edukacyjną „Perspektywy”,
wśród trzynastu uczelni kształcących architektów WA PK uzyskał drugą pozycję.
W porównaniu z rokiem ubiegłym oznacza
to awans o dwa miejsca. Miejsce pierwsze
zajął Wydział Architektury Politechniki
Warszawskiej, a na trzecim sklasyfikowano
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. Ranking adresowany jest do kandydatów na studia i pomaga w wyborze
najbardziej renomowanych wydziałów na
uczelniach technicznych w Polsce. Służy
też promowaniu najlepszych wzorców
kształcenia kadr dla gospodarki.
Uroczysta Gala Międzynarodowego
Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego
Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” odbyła się 17 kwietnia w Warszawie. Wydział
Architektury PK reprezentował dziekan
prof. Jacek Gyurkovich.

(ps)

Sukces Agnieszki Sobczak-Kupiec
Jest laureatką wielu nagród przyznawanych
za najbardziej innowacyjne wynalazki. Teraz dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec,
prof. PK została uhonorowana prestiżowym
tytułem „Wynalazczyni 2017”. Podsumowanie konkursu, ogłoszonego w roku ubiegłym — w 150. rocznicę urodzin dwukrotnej
noblistki Marii Skłodowskiej-Curie — odbyło się 22 marca w Domu Technika NOT
w Warszawie.
Konkurs został zorganizowany przez
Stowarzyszenie
Polskich
Wynalazców
i Racjonalizatorów, Federację Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT oraz dwutygodnik „Przegląd Techniczny” przy wsparciu
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Urzędu Patentowego RP. Jego celem jest odkrywanie i promowanie dorobku wynalazczego kobiet i tą drogą inspirowanie kobiet do
działań innowacyjnych. W obecnej edycji zgłoszono dwadzieścia pięć wynalazczyń. Sylwetki
kandydatek publikował „Przegląd Techniczny”. Przyznanie przez kapitułę konkursu tytułu
Wynalazczyni 2017 i pięciu wyróżnień odbyło
się na podstawie oceny dorobku kandydatek
oraz wyników plebiscytu ogłoszonego wśród
czytelników dwutygodnika.
Agnieszka Sobczak-Kupiec pracuje naukowo na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Zajmuje się
zagadnieniami z pogranicza inżynierii mate-

riałowej, technologii
chemicznej i nanotechnologii. Jednym
z dokonań wynalazczyni jest stworzenie syntetycznego
substytutu
kości
o
właściwościach
antybakteryjnych.
Dzięki temu, nawet
jeśli po zabiegu Fot.: Jan Zych
wszczepienia
implantu nastąpi zakażenie, cały implant będzie
zdolny do walki z infekcją.

(R.)
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Promocje doktorskie
RENATA DUDEK

Pierwsza w roku kalendarzowym 2018, a druga w bieżącym roku akademickim uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych na Politechnice Krakowskiej
odbyła się 11 kwietnia. Tuż przed rozpoczęciem uroczystości w Sali Senackiej zgromadzili się promowani, ich opiekunowie naukowi oraz członkowie rodzin i przyjaciele.
Punktualnie o godzinie 11.00 rozbrzmiał
dźwięk gongu, po czym do sali wkroczył
orszak, złożony z przedstawicieli władz
uczelni i wydziałów, ubranych w uroczyste
togi — rektora i prorektorów oraz dziekanów i prodziekanów pięciu wydziałów. Na
trzech z wydziałów w ostatnim czasie zakończone zostały postępowania habilitacyjne, a w efekcie do grona samodzielnych
pracowników naukowych uczelni dołączyły cztery osoby. To im została poświęcona
pierwsza część uroczystości. Ich sylwetki,
przebieg kariery naukowej i zawodowej
krótko przedstawili dziekani.
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Doktorzy habilitowani

Patrycja Haupt

Tomasz Domański

Piotr Matysek

Jerzy Mikosz

WA

WIL

WIL

WIŚ

Po wręczeniu symbolicznych dyplomów doktorom habilitowanym rozpoczęła
się druga część uroczystości, poświęcona promocji doktorów. Dziekani kolejno
przedstawili promowanych i ich opiekunów naukowych, omówili krótko tematy
rozpraw doktorskich, a także przybliżyli
działalność zawodową. Każdy z dwudziestu przedstawianych doktorów realizuje

się zawodowo, ale aż jedenastu z nich
nie związało swoich losów z żadną uczelnią, a zasilają swoim potencjałem branżę
przemysłową. Pozostałe dziewięć osób —
to ambitni i dynamicznie rozwijający się
pracownicy Politechniki Krakowskiej, jak
m.in. dr inż. Paweł Więcek z WIL, opiekun
naukowy zrzeszającego studentów kierunku transport i odnoszącego sukcesy Koła
Naukowego Logistyki TiLOG.
Ślubowanie złożone przez wszystkich
obecnych doktorów poprzedziło ceremonię promowania i wręczenia dyplomów
doktora nauk technicznych.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał rektor prof. Jan Kazior. Zauważył, że
uzyskanie stopnia naukowego doktora
i doktora habilitowanego, to zwieńczenie długoletniej pracy i duży wysiłek. Ten
niewątpliwy sukces okupiony jest niejednokrotnie wieloma wyrzeczeniami,
o czym równie wiele mogą powiedzieć
najbliżsi promowanych. Ich rola nie może
zostać pominięta — dają wsparcie i bez
ich życzliwości, oddania trudno byłoby
realizować własne ambicje i rozwijać się
zawodowo.
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Doktorzy

Gabriela Bartecka-Meyer
WIiTCh

Piotr Cisek
WM

Bartosz Dendura
WA

Małgorzata Hryniewicz
WA

Jacek Kaleta
WIL

Jolanta Kopacz
WA

Kamil Kurleto
WIiTCh

Grzegorz Kurowski
WIiTCh

Jarosław Malara
WIL

Marek Nowak
WM

Marzena Nowak-Ocłoń
WM

Piotr Olczak
WIŚ

Natalia Pietrzak
WIL

Rafał Pitry
WM

Konrad Rodacki
WIL

Wojciech Rymsza-Mazur
WA

Anna Sienkiewicz
WIiTCh

Anna Steuer-Jurek
WA

Anna Tkaczyk
WIL

Paweł Więcek
WIL

Zwracając się do promowanych, rektor zaznaczył, że ten sukces nie może być
traktowany jako zwieńczenie, lecz etap
— kolejny szczebel w karierze, która musi
mieć ciąg dalszy. Pracownik naukowy powinien dużo od siebie wymagać, być krytyczny wobec siebie i własnych osiągnięć,
wyznaczać sobie ciągle nowe cele. Wobec
wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed nauką
i szkolnictwem wyższym, w przededniu
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wprowadzenia Konstytucji dla Nauki, jest
to szczególnie ważne. Właściwy rozwój
uczelni będzie możliwy tylko przy aktywnym udziale całej kadry naukowej. Stąd
apel i zachęta do pozostania na ścieżce
rozwoju.
W imieniu całej społeczności akademickiej rektor podziękował promotorom
i promotorom pomocniczym za zaangażowanie i wysiłek oraz twórcze natchnienie.

Poprosił o dalszą życzliwość i troskę, a także
zrozumienie i wsparcie w sytuacji, gdy okaże się, że uczeń przerósł mistrza — jest to
przecież gwarancją rozwoju nauki i nowych
odkryć. Na zakończenie ponownie zwrócił
się do promowanych, serdecznie gratulując
dotychczasowych osiągnięć i życząc dalszych sukcesów oraz pomyślności w życiu
osobistym.

Zdjęcia: Jan Zych
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PRACOWNICY
Doktor habilitowany

Jan Koroński
Urodził się 8 czerwca 1959 r. w Nowym
Sączu, w rodzinie Władysława i Katarzyny
z domu Kos. Ukończywszy w 1979 r. Technikum Kolejowe w Nowym Sączu, uzyskał tytuł technika mechanika, a zdając specjalistyczne egzaminy — tytuł adiunkta służby
trakcji PKP. Po maturze podjął pięcioletnie
studia matematyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom magistra matematyki
(z wyróżnieniem) otrzymał w 1984 r., broniąc pracy magisterskiej pt. „Statystyczne
i indywidualne twierdzenia ergodyczne”.
(Promotorem był dr Antoni Leon Dawidowicz, późniejszy profesor UJ, wnuk Leona
Chwistka wybitnego logika, filozofa i malarza). Po ukończeniu studiów pracował
w Instytucie Matematyki UJ (od 1 września 1984 r. do 31 marca 1986 r.), prowadząc
ćwiczenia dla studentów trzeciego roku
matematyki. Równocześnie do 1986 r. kontynuował dodatkowe studia na kierunku
astronomia, podjęte na UJ w 1981 r.
Pracę w Instytucie Matematyki Politechniki Krakowskiej rozpoczął 1 kwietnia 1986 r. Początkowo był zatrudniony
jako asystent, następnie starszy asystent,
a w 1991 r. objął stanowisko adiunkta
naukowo-dydaktycznego. W roku akademickim 1999/2000 pełnił obowiązki kierownika Zakładu Analizy Matematycznej
w tymże instytucie.
Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1990 r. w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej na
podstawie dysertacji pt. „Poliparaboliczne problemy początkowo-brzegowe”.
Promotorem jego doktoratu był prof. Jerzy Albrycht, współcześnie ostatni żyjący
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przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej. Praca doktorska J. Korońskiego
została wyróżniona uchwałą Rady Naukowej Instytutu Matematyki Politechniki
Poznańskiej, a następnie w wersji angielskojęzycznej opublikowana jako odrębna monografia naukowa. Habilitował się
8 marca 2018 r. w Instytucie Historii Nauki
im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów
PAN w Warszawie na podstawie monografii „Równania różniczkowe zwyczajne
i cząstkowe w publikacjach matematyków polskich do I wojny światowej na
tle rozwoju teorii równań różniczkowych
w świecie” (seria: „Nauki Podstawowe —
Matematyka”, Wydawnictwo PK 2017).
Podstawową dziedziną jego badań naukowych są równania różniczkowe cząstkowe rzędu drugiego i rzędów wyższych typu
eliptycznego, parabolicznego i eliptyczno-parabolicznego oraz typów mieszanych,
tzw. równania sfaktoryzowane (spolaryzowane). Rozważa równania różniczkowe
cząstkowe zarówno liniowe, jak i nieliniowe
w obszarach ograniczonych oraz nieograniczonych; jak również — układy równań różniczkowych rzędów wyższych, tzw. układy
paraboliczne w sensie Pietrowskiego. Wymienione typy równań znajdują zastosowanie w opisie tzw. struktur dyssypatywnych,
stanowiących przedmiot aktualnie rozwijającej się synergetyki. Właściwie są to równania fizyki układów otwartych. Na ich podstawie buduje się modele matematyczne,
zgodne z pewnymi subtelnymi rzeczywistymi procesami fizycznymi. Obecnie jest to
dziedzina zainteresowań wielu wiodących
ośrodków naukowych na świecie.
W większości prac posługuje się teorią potencjału i konstruuje efektywne
rozwiązania problemów początkowo-brzegowych. Narzędziem analizy są odpowiednie funkcje Greena i rozwiązania
podstawowe, umożliwiające definiowanie stosownych klas potencjałów, których
własności z kolei weryfikuje. Stosuje także
teorię równań całkowych i elementy analizy funkcjonalnej, jak np. twierdzenie Banacha o punkcie stałym. Oprócz twierdzeń
o istnieniu i o jednoznaczności rozważanych
problemów granicznych uzyskuje twierdzenia o periodyczności czy też o asymptotycznym zachowaniu się rozwiązań. Uzyskuje
również twierdzenia o istnieniu rozwiązań

tzw. problemów odwrotnych dla równań
parabolicznych i poliparabolicznych.
W kręgu jego naukowych zainteresowań znajdują się ponadto zagadnienia
historii matematyki i dydaktyki, a także
problematyka zastosowania równań różniczkowych w naukach przyrodniczych
i technicznych. W poświęconych tym tematom pracach sięga do danych źródłowych,
co czyni je szczególnie wartościowymi.
W swoim dorobku ma ponad 70 publikacji — 40 prac naukowych w czasopismach matematycznych oraz 30 prac z zakresu historii matematyki polskiej. Wydał
3 monografie naukowe z zakresu równań
różniczkowych, a 3 innych był redaktorem
naukowym. Ponadto współredagował
2 tomy specjalne „Czasopisma Technicznego” poświęcone zagadnieniom historii
nauki i techniki. Jest autorem sześciokrotnie
wznawianego, popularnego podręcznika
akademickiego z matematyki dla studentów studiów technicznych i przyrodniczych.
Wygłosił ponad 100 referatów naukowych, a ponad 50 ogłosił w zbiorach
materiałów konferencyjnych. Był stałym
uczestnikiem odbywającej się cyklicznie
Ogólnopolskiej Konferencji Zastosowań
Matematyki, organizowanej przez Instytut Matematyczny PAN w Warszawie oraz
Ogólnopolskiej Konferencji z Historii Matematyki, początkowo organizowanej
przez Komisję Historii Matematyki PTM.
Przez wiele lat uczestniczył w seminariach
z równań różniczkowych, prowadzonych
w IM PAN w Krakowie, na UJ, w AGH i na PK.
Prowadził zajęcia dla studentów z matematyki ogólnej, równań różniczkowych
zwyczajnych, równań różniczkowych cząstkowych, algebry liniowej, analizy matematycznej, rachunku wariacyjnego. Wielokrotnie prowadził także seminarium dyplomowe dla matematyków, głównie na poziomie
magisterskim. Na WFMiI PK wypromował
około 80 magistrów i około 20 licencjatów
w zakresie matematyki. Jako nauczyciel cieszy się bardzo dobrą opinią studentów. Trzy
razy zdobył tytuł najlepszego wykładowcy
WFMiI PK. Zajmując się popularyzowaniem
matematyki, z ramienia śląskiego i krakowskiego oddziału PTM wygłaszał wykłady dla
młodzieży.
Wielokrotnie uczestniczył w pracach
komisji egzaminacyjnych i rekrutacyjnych
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na PK, prowadził kursy przygotowawcze
dla kandydatów na wyższe uczelnie i zajęcia wyrównawcze z matematyki. Był powoływany na członka Kolegium Instytutu Matematyki PK i Rady WFMiI PK, także Komisji
Finansowej tego wydziału.
Od 27 kwietnia 1989 r. jest członkiem
NSZZ „Solidarność” PK. Był członkiem Komisji Zakładowej w pierwszej kadencji po
reaktywacji związku i przewodniczącym
Koła F-2 oraz członkiem KZ NSZZ „Solidarność” PK w kadencji 2014–2017.
Do Polskiego Towarzystwa Matematycznego należy od 1984 r. (w latach
2008–2017 skarbnik w zarządzie oddziału
krakowskiego, obecnie członek komisji rewizyjnej). Ponadto jest członkiem i recenzentem American Mathematical Society.
Prywatnie: żonaty, ma czworo dzieci.
Żona Renata Bujakiewicz-Korońska, z wykształcenia fizyk i astronom, pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Lubi słuchać muzyki klasycznej. Sięga też po poezję, zarówno klasyczną, jak
i współczesną. Wiele podróżuje. Uwielbia
spacery oraz fotografowanie przyrody.
Uprawia żeglarstwo. Wykazuje duże zainteresowanie zagadnieniami filozofii oraz
teologii, szczególnie w kontekście eschatologicznego wymiaru ludzkiej egzystencji.

Doktorzy
Wydział Fizyki, Matematyki
i Informatyki
dr inż. Filip Krużel (F-3) — „Odwzorowanie procedur całkowania numerycznego
w metodzie elementów skończonych na
architektury procesorów masowo wielordzeniowych”; promotor: dr hab. inż.
Krzysztof Banaś, prof. AGH (AGH); recenzenci: prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski (AGH),
prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski (PCz).
Obrona odbyła się w IPPT PAN w Warszawie;
25 IV 2018 r. Praca wyróżniona.

Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej
dr inż. Agnieszka Kącka-Zych (C-2) —
„Teoretyczne studia nad mechanizmem eliminacji kwasów karboksylowych z estrów
nitroalkoholi”; promotor: dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK; recenzenci: dr hab.
Oleh M. Demchuk (UMCS w Lublinie), dr hab.
inż. Marcin Sobczak (WUM); 18 IV 2018 r. Praca wyróżniona.
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Młodzi architekci PK zbierają cenne laury

Na pomoc obiektom wartym
zachowania
EWA WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH

Rok 2017 przyniósł prestiżowe nagrody
dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Nagrodzone prace
dotyczyły obiektów objętych ochroną
konserwatorską.
Duże zainteresowanie tematami związanymi z konserwacją zabytków obserwujemy wśród studentów od wielu lat. Być
może atmosfera centrum Krakowa i zajęć
prowadzonych w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK — zlokalizowanym w budynku przy ul. Kanoniczej 1, u stóp Wawelu — zachęca młodych
ludzi do zainteresowania się obiektami zabytkowymi, ich odnową i adaptacją do nowych funkcji lub wprowadzaniem współczesnych brył w historyczny kontekst.
W każdym mieście europejskim, także w Polsce, w obszarach śródmiejskich
występują często tereny i budowle poprzemysłowe, opuszczone z powodu
przenoszenia uciążliwych struktur poza
strefy centrum. Przemiany funkcjonalne
budowli są często ratunkiem przed wyburzeniem, a dla wyrafinowanego odbiorcy
pretekstem do uzyskania niepowtarzalnej
i niekonwencjonalnej bryły, posiadającej
dodatkowe wartości — tradycje miejsca,
materiału, pamięci. Obiekty, które przetrwały, stanowią wartościową, autentyczną substancję, którą z pewnością należy
zachować i chronić. Jednak ubytki w ich
strukturze, a także ubytki w otaczającej
je miejskiej tkance wymagają różnorodnych współczesnych interwencji, nie tylko
z uwagi na wymogi doktryn konserwatorskich, ale także ze względu na zmieniające
się potrzeby współczesnych społeczności.
W czasie ostatniej wizyty akredytacyjnej
Królewskiego Stowarzyszenia Architektów
Brytyjskich (Royal Institute of British Architects) na krakowskim Wydziale Architektury
na przełomie listopada i grudnia 2017 r. angielska komisja we wstępnej opinii zwróciła
uwagę, że projekty dyplomowe wykonane
w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, eksponowane wówczas na wystawie w budynku przy ul. Kanoniczej 1, są
na bardzo wysokim poziomie. Opinię tę

Siedziba Instytutu Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków PK.
Fot.: Lesław Peters

potwierdzają od lat doroczne nagrody
i wyróżnienia dr hab. Magdaleny Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Konserwatorów Zabytków, przyznawane za
prace dyplomowe wykonywane w IHAiKZ
pod kierunkiem prof. Andrzeja Kadłuczki,
prof. Ewy Węcławowicz-Gyurkovich oraz
dr. hab. inż. arch. Andrzeja Gaczoła, prof. PK.
Rok 2017 przyniósł kolejne sukcesy.
W prestiżowym konkursie im. prof. Jana
Zachwatowicza na magisterski projekt
dyplomowy, organizowanym tradycyjnie
przez ICOMOS w Warszawie, II nagrodę
(I nagrody nie przyznano) otrzymał wyróżniony przez komisję dyplomową na
Wydziale Architektury PK projekt dyplomowy mgr. inż. arch. Kacpra Kępińskiego
„Kwartał wielopokoleniowy w Starachowicach. Adaptacja dawnego budynku szpitala miejskiego”. Promotorem była prof. Ewa
Węcławowicz-Gyurkovich.
Dyplomant Kacper Kępiński pochodzi
ze Starachowic i w porozumieniu z prezydentem miasta oraz miejskim architektem zajął się ważnym dla mieszkańców
problemem. W pustych pomieszczeniach
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dawnego szpitala miejskiego (wznoszonego w latach 1939–1953), objętego ochroną
konserwatorską w marcu 2017 r., zaproponował funkcje mieszkalne. Budynek starego szpitala zamknięto w 2009 r., bowiem
w 2008 r. otwarto w Starachowicach nowy
szpital. Podstawowym założeniem projektu dyplomowego była próba zapewnienia
mieszkań dla osób wykluczonych, ubogich, bezdomnych oraz osób niepełnosprawnych i starszych.
Pragnę także zwrócić uwagę na dwie
prace nagrodzone w międzynarodowym
konkursie dla młodych architektów (Young
Architects Competitions 2017). Otrzymali je
studenci II stopnia Wydziału Architektury
PK. Ośmioosobowe jury, składające się z wybitnych przedstawicieli świata architektury
i dziennikarstwa, m.in. Will Alsop z All Design czy Rik Nys z David Chipperfield Architects, przyznało studentce inż. arch. Edycie
Ptasznik Złote Wyróżnienie (Gold Mention)
i nagrodę finansową (wysokości 1000 euro)
za projekt „Wedding Oasis”; inż. arch. Piotr
Wójtowicz uzyskał wyróżnienie na etapie
finałowym konkursu.
Ideą konkursu było zaprojektowanie
i wkomponowanie nowej architektury pawilonów ślubnych o różnym przeznaczeniu
w istniejącą, zabytkową tkankę średniowiecznego zamku Rosciano z urokliwymi
dziedzińcami, położonego we Włoszech,
w regionie Umbrii. Malownicze usytuowanie twierdzy o tysiącletniej historii
na wzgórzu otoczonym gajem oliwnym
i winnicami, skąd rozpościera się widok
na Asyż i Perugię, jest wymarzoną scenerią dla zawierających tu związek małżeński par z całego świata. Projekty obydwu
uhonorowanych w konkursie prac zostaną
opublikowane w magazynach architektonicznych i przedstawione na międzynarodowych wystawach.
Projekty konkursowe wykonane zostały w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków w ramach przedmiotu
prowadzonego przez prof. Andrzeja Kadłuczkę z projektowania konserwatorskiego, pod kierunkiem dr inż. arch. Joanny
Białkiewicz oraz dr inż. arch. Barbary Zin.

Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich jest dyrektorem Instytutu Historii
Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury PK; kieruje Katedrą Ochrony
Dziedzictwa Kulturowego i Architektury Współczesnej.
Tytuł pochodzi od redakcji.
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XXXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Uczniowie z Limanowej znowu
okazali się najlepsi
Podobnie jak w latach poprzednich laureaci etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych spotkali się
5 kwietnia na Politechnice Krakowskiej,
by odebrać wartościowe nagrody. Z ponad stu osób, które uczestniczyły w eliminacjach okręgowych, wyłoniono grupę
jedenastu finalistów uprawnionych do
udziału w zawodach centralnych w Zielonej Górze.
Trwa dobra passa szkół z Limanowej.
W roku ubiegłym ich uczniowie podczas
zawodów okręgowych zajęli całe podium.
W tym roku było jeszcze lepiej: uczniowie
z Limanowej zajęli cztery pierwsze miejsca. Zawody wygrał Artur Piegza z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych,
drugi był Karol Wojcieszak z Zespołu Szkół
nr 1, trzecie miejsce zajął Jacek Trela z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, a na czwartym miejscu sklasyfikowano Pawła Wojtasa, również z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych.
Dodajmy, że w pierwszej jedenastce
laureatów etapu okręgowego, zakwalifikowanych do udziału w zawodach centralnych, znalazło się jeszcze dwóch uczniów
z Limanowej. Poza tym prawo udziału
w zawodach ogólnopolskich wywalczyli przedstawiciele szkół z Andrychowa,
Nowego Targu, Brzeska i Krakowa. Warto
odnotować fakt, że w gronie tym znalazł
się uczeń Zespołu Szkół Budowlanych
nr 1 w Krakowie, Andrzej Dutkiewicz, który w roku ubiegłym zajął trzecie miejsce
w finale ogólnopolskim. Przypomnijmy
też, że trzeci w tegorocznych eliminacjach
okręgowych Jacek Trela rok temu na tym
samym etapie zawodów był drugi.
Podczas uroczystości, która odbyła
się w Sali Senackiej PK, nagrody laureatom etapu okręgowego wręczył rektor
naszej uczelni prof. Jan Kazior. Gratulował
on młodym ludziom wyboru drogi zawodowej, zapewniając, że budowanie jest
wspaniałą przygodą życiową. W spotkaniu uczestniczył prorektor PK prof. Tadeusz Tatara, który poinformował laureatów,
że absolwenci Politechniki bez trudu znajdują zatrudnienie na rynku pracy. Wydział

Zwycięzca etapu okręgowego Artur Piegza
Fot.:Jan Zych

Inżynierii Lądowej reprezentowała prodziekan dr hab. inż. Agnieszka Leśniak.
Gośćmi uroczystości byli: zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Krakowa Dariusz Domajewski, przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa Stanisław Karczmarczyk oraz przedstawiciel głównego
sponsora olimpiady, firmy FAKRO, Piotr Michalik. Spotkanie prowadził dr inż. Marcin
Radoń, przewodniczący Komitetu Okręgowego XXXI edycji Olimpiady Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych w Krakowie.
Obowiązki przewodniczącego Marcin Radoń przejął po zmarłej w połowie
ubiegłego roku dr inż. Władysławie Marii
Francuz, która opiekę nad uczestnikami
konkursów budowlanych roztaczała od
samego początku istnienia tych zawodów.
Jej osobę, podczas kwietniowego spotkania na PK, przypomniał prof. Tadeusz Tatara, nazywając Władysławę Marię Francuz
dobrym duchem olimpiady.

(ps)
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Firmy branży kolejowej potrzebują fachowców, więc przygotowały
interesującą ofertę

Stypendia, staże, wsparcie dydaktyki
Kolej wraca do łask. Po latach likwidowania
linii, zamykania dworców, zaniedbywania
infrastruktury, teraz na rozwój transportu
szynowego zaczęto przeznaczać miliardowe kwoty. Planowane są wielkie inwestycje.
Politechnika Krakowska chce przygotowywać dla branży kolejowej kadry inżynierskie, na które w nadchodzących latach będzie coraz większe zapotrzebowanie.
Współpraca Wydziału Inżynierii Lądowej PK z czołowymi firmami branży kolejowej w celu kształcenia wysokiej klasy
fachowców, a także zachęty czekające na
studentów gotowych specjalizować się
w problematyce dróg kolejowych były
głównymi tematami prasowego briefingu,
który odbył się 11 kwietnia. Dziennikarze
prasy regionalnej mieli okazję wysłuchać
informacji udzielanych przez dziekana WIL
dr. hab. inż. Andrzeja Szaratę, prof. PK oraz
Włodzimierza Zembola — dyrektora krakowskiego Zakładu Linii Kolejowych w PKP
Polskie Linie Kolejowe SA.
Duże perspektywy rozwojowe dla
branży kolejowej istnieją w samym Krakowie. Miasto pilnie potrzebuje uruchomienia szybkiej kolei aglomeracyjnej. Dla zatłoczonego, stojącego w korkach Krakowa
kolej tego typu byłaby rozwiązaniem wielu
problemów. Dyrektor Włodzimierz Zembol
zauważył podczas swego wystąpienia, że
przejazd linią kolejową między Borkiem
Fałęckim a Politechniką Krakowską trwa
mniej niż 6 minut. Żadnym innym środkiem transportu nie da się tego dystansu
pokonać w tym tempie.
Włodzimierz Zembol mówił, że na terenie Krakowa mamy świetną sieć kolejową. Trzeba tylko istniejący potencjał nieco
zmodyfikować i zmodernizować. W szczególności dotyczy to bardzo obciążonej
dziś linii z centrum do Batowic, w kierunku
Warszawy, gdzie należałoby dobudować
jeden, a może nawet i dwa tory. Uruchomiwszy szybką kolej aglomeracyjną, otrzymalibyśmy naziemne metro. Dyrektor PKP
PLK liczy, że na realizację tego celu znajdą
się fundusze, jak również możliwości wykonawcze.
W planach są także inwestycje, które
znacznie skrócą czas przejazdu na różnych
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liniach naszego regionu. Jeśli projekty
zostaną zrealizowane, będzie można dojechać do Nowego Sącza już po godzinie,
a do Zakopanego w ciągu zaledwie półtorej godziny. Brana jest pod uwagę także
możliwość budowy bezpośredniego połączenia kolejowego między Krakowem i Olkuszem.
Branża kolejowa boryka się jednak
z poważnymi problemami kadrowymi.
Kłopoty spowodowała przede wszystkim
likwidacja branżowych szkół średnich.
Technika kolejowe zostały wprawdzie reaktywowane, ale istnieje też zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych inżynierów. Dlatego Zakład Linii Kolejowych
PKP PLK w Krakowie postanowił podjąć
współpracę z Politechniką Krakowską.
Zachętą do wybierania w trakcie studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej specjalności drogi kolejowe jest 26 stypendiów. Ufundowało je siedem firm, które
wyraziły chęć współpracy z wydziałem:
PKP — Polskie Linie Kolejowe, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie, Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”, Grupa
ZUE, Track Tec, Budimex oraz STRABAG.
Stypendia w wysokości 1000 złotych miesięcznie będą przyznawane studentom
II stopnia przez cały ostatni rok studiów.
Kończący naukę w terminie absolwent
Dziekan WIL Andrzej Szarata mówił o udziale
fachowców z branży kolejowej w kształceniu
studentów

Dyrektor Włodzimierz Zembol przekonywał,
że przed koleją w Polsce otwierają się nowe
perspektywy

otrzyma pracę w firmie fundującej stypendium, wraz z obowiązkiem przepracowania u fundatora dwóch lat.
Dziekan WIL Andrzej Szarata zwraca
uwagę, że współpraca z wymienionymi
firmami obejmuje również prowadzenie
wykładów przez delegowanych specjalistów pracujących na budowach, a także
oferowanie staży i praktyk zawodowych.
Dla studentów oznacza to możliwość zaznajamiania się z prowadzonymi pracami
budowlanymi na różnych etapach. Ponadto firmy zadeklarowały dofinansowywanie udziału studentów w konferencjach
dotyczących zagadnień kolejnictwa oraz
wspieranie działalności kół naukowych.
W rozmowie z dziennikarzami, którzy
uczestniczyli w briefingu zorganizowanym na Politechnice Krakowskiej, w siedzibie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, dyrektor
Włodzimierz Zembol nie krył, że wielu
pracowników PKP PLK dochodzi do wieku emerytalnego. Bez dopływu dobrze
wykształconych fachowców trudno byłoby przedsiębiorstwu realizować projekty,
a także utrzymywać istniejącą infrastrukturę kolejową na odpowiednim poziomie.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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„Studia z przyszłością” na Politechnice
Politechnika Krakowska otrzymała w trzeciej
edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu
Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” specjalny znak jakości. Wyróżniono dwa rodzaje
studiów podyplomowych — z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem miast oraz
budowy i eksploatacji pojazdów szynowych.
Tytuł przyznawany jest na rok przez komisję złożoną z przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, środowiska akademickiego i gospodarczego.
Doceniane są kierunki i specjalności studiów,
które pozwalają osiągnąć efekty kształcenia
o wysokim poziomie użyteczności na rynku
pracy oraz nabyć umiejętności i kompetencje o charakterze praktycznym. A o takich
efektach można mówić w przypadku obydwu wyróżnionych form kształcenia podyplomowego.

Prowadzone przez Międzynarodowe
Centrum Kształcenia PK wspólnie z Fundacją Sendzimira studium „zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast” kształci kadrę
dla jednostek samorządu terytorialnego oraz
organizacji pozarządowych. Jest bowiem
adresowane do miejskich urzędników, urbanistów i konsultantów, choć i studentów czy
absolwentów, którzy chcieliby swą karierę
związać z lokalną administracją. W programie
kształcenia położono nacisk „na prezentację
dobrych przykładów zintegrowanego zarządzania oraz nauczanie praktycznych narzędzi włączania do procesów decyzyjnych
organizacji pozarządowych, przedstawicieli
mieszkańców, biznesu i nauki oraz budowania partnerstwa międzysektorowego”. Studia
prowadzone są pod kierownictwem dr. arch.
Tomasza Jeleńskiego.

Na oczekiwania branży przemysłowej,
zwłaszcza wiodących przedsiębiorstw wytwarzających i eksploatujących pojazdy szynowe,
odpowiada z kolei program studiów podyplomowych, prowadzonych przez Instytut Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK.
Zajęcia z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów szynowych odbywają się pod opieką specjalistów z dużym doświadczeniem. Kierownikiem studiów jest dr hab. inż. Andrzeja Sowa
— adiunkt Wydziału Mechanicznego PK.
Politechnikę Krakowską podczas zorganizowanej 9 kwietnia gali wieńczącej konkurs
i program akredytacyjny „Studia z Przyszłością” reprezentowali prodziekan Wydziału
Mechanicznego — dr hab. inż. Stanisław
Kuciel, prof. PK oraz dyrektor Instytutu Pojazdów Szynowych PK — dr hab. inż. Maciej
(R.)
Szkoda.

Laureaci „Złotego Indeksu” uczynili pierwszy krok w kierunku podjęcia
studiów na Politechnice Krakowskiej

Są elitą swoich szkół
Dużym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany po raz czwarty przez Politechnikę
Krakowską ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych „Złoty Indeks”. 13 kwietnia laureaci przybyli na PK, aby
odebrać certyfikaty zaświadczające o zdobyciu punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
na PK w roku akademickim 2018/2019.
Konkurs został zorganizowany dla tegorocznych maturzystów, którzy mogli wybierać między matematyką i chemią. Składał
się z dwóch etapów. Do udziału w etapie
pierwszym zarejestrowało się trzysta dziewięć osób, a więc ponad dwukrotnie więcej
niż w roku ubiegłym (wtedy do rywalizacji
zgłosiło się stu czterdziestu pięciu uczniów).
Matematykę wybrały dwieście sześćdziesiąt
cztery osoby, chemię wybrało czterdzieści
pięć osób.
W drugim etapie konkursu wyłoniono
jedenastu laureatów I stopnia w zakresie matematyki oraz osiemnastu laureatów II stopnia. W zakresie chemii dziewięć osób zostało
laureatami I stopnia. Tytuł laureata I stopnia
oznacza otrzymanie stu punktów, zaś tytuł
laureata II stopnia jest równoznaczny z przyznaniem pięćdziesięciu punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
Podczas kwietniowego spotkania na Politechnice certyfikaty przybyłym laureatom
wręczył przewodniczący komisji konkursowej,
prorektor ds. studenckich PK dr hab. inż. Ma-
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rek Stanuszek. Laureatów określił mianem elity swoich szkół. Nie tylko ze względu na dużą
wiedzę, ale także z powodu odważnego wyjścia z posiadanymi wiadomościami poza mury
swojej szkoły. Marek Stanuszek podkreślił, że
pytania, szczególnie z zakresu chemii, były
bardzo trudne. Pytania przygotowali: dr hab.
inż. Anna Kumaniecka i dr Adam Bednarz (matematyka) oraz dr Barbara Laskowska i dr Piotr
Suryło (chemia).
Warto podkreślić, że do konkursu — poza
mieszkańcami Małopolski — przystąpiły
osoby z różnych stron kraju. Tylko w gronie
laureatów znaleźli się m.in. uczniowie szkół
w Dębicy, Kielcach, Kraśniku, Opolu, Sanoku, Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Warszawie
i Żywcu.

(ps)

Odbierając certyfikat, Kinga Sadowy, laureatka w dziedzinie chemii, dowiedziała się,
że uczęszcza do tego samego II LO w Nowym Sączu, które ukończył prorektor Marek
Stanuszek. Fot.: Jan Zych
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Czy obecność w ORCID okaże się konieczna ze względu na proces
publikowania, ubieganie się o fundusze na badania naukowe lub udział
w międzynarodowych projektach?

Politechnika Krakowska w ORCID
ANNA KOZŁOWSKA, MARZENA MARCINEK

O systemie identyfikacji naukowców
ORCID (https://orcid.org/)1 pisano już na
tych łamach, w numerze pierwszym „Naszej Politechniki” z tego roku. Przypomnijmy zatem tylko, że głównym celem ORCID
jest rozwiązanie problemu niejednoznaczności nazwisk w komunikacji naukowej
poprzez tworzenie otwartego rejestru
trwałych, unikatowych identyfikatorów
naukowców, którzy na obecnym etapie
samodzielnie rejestrują się w systemie
i kształtują tzw. profil autora przez dodawanie informacji o swoich publikacjach,
afiliacji, wykształceniu, realizowanych projektach, grantach itd. (Więcej można się
dowiedzieć, zaglądając na stronę ORCID,
do działu Knowledge Base; adres: https://
support.orcid.org/knowledgebase).
System utrzymuje ORCID Inc. — zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych
organizacja non-profit, zarządzana przez
międzynarodowy zespół naukowców.
Identyfikatory ORCID są podzbiorem systemu Międzynarodowych Identyfikatorów Nazw ISNI (należą do nich np.: ISBN,
ISSN, DOI, ISMN), zatwierdzonych przez
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO. Rozwój systemu wspierają
uczelnie, instytuty badawczo-rozwojowe,
wydawcy i grantodawcy z całego świata.
System ORCID powstał w 2012 r. Aktualnie
rejestruje ponad milion osób, które podały informację o swoim miejscu pracy. Rozwój ORCID wspiera ponad 850 organizacji
członkowskich2. Jedynym polskim członkiem ORCID jest Politechnika Wrocławska.

Czy Politechnikę widać
w ORCID?
Wyszukiwanie według nazwisk i nazw instytucji jest funkcją dostępną na stronie
1
Wszystkie odesłania do stron internetowych przedstawiają wersję aktualną w dniu
18 marca 2018 r.
2
Pełna lista członków ORCID wraz z ich wyszukiwarką: https://orcid.org/members
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Rys. 1. Profil autora w ORCID. Dodatkowe identyfikatory instytucji są dodawane automatycznie w zależności od daty wypełnienia pola (np. identyfikator organizacji Ringgold, według którego jest realizowane wyszukiwanie zaawansowane we wszystkich polach, nie występuje w rekordach wypełnionych w poprzednich latach; pola warto aktualizować przez
ponowne ich wypełnienie)

głównej ORCID. Dzięki niej można znaleźć
konkretne osoby i obejrzeć ich profile. By
odnaleźć instytucję, można ponadto skorzystać z opcji wyszukiwania zaawansowanego, wybierając na głównej stronie
symbol „koła zębatego”
. Nasza uczelnia występuje w opisach wprowadzonych
przez naukowców jako „Politechnika Krakowska” lub „Cracow University of Technology”, a w jednym przypadku także jako
„Cracow Polytechnic” (dodany przez autora wariant nazwy uczelni).
Wpisanie nazwy instytucji powoduje
wyszukiwanie w polach „Employment”
i „Education”. To oznacza, że liczba pracow-

ników PK, posiadających profil w ORCID,
nie jest równa sumie rekordów znalezionych poprzez kryteria wyszukiwania według nazwy jednostki w językach polskim
lub angielskim. Obejmuje ona bowiem
także rekordy absolwentów naszej uczelni,
wszystkich, którzy wypełnili pole „Education”. Co więcej, nie wszyscy pracownicy
PK, będąc zarejestrowani w ORCID, wypełnili przynajmniej jedno z tych pól, zatem
nie znajdziemy ich w rezultatach wyszukiwania według kategorii „instytucja”. Osobną grupę pracowników, których nie wyszukamy według tego kryterium, stanowią
osoby ukrywające swój profil w ORCID (po
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zalogowaniu każdy może ukryć wszystkie
informacje na swój temat lub ich część).
Oznacza to, że można wyszukać osobę według nazwiska (wraz z jej identyfikatorem),
ale nie można jej jednoznacznie zidentyfikować. Wygląda na to, że co najmniej kilka
osób z PK po rejestracji w ORCID ukryło
wszystkie informacje o sobie i o swoich publikacjach.

Publikacje w profilu ORCID
Wśród osób, w profilu których występuje
„Politechnika Krakowska” lub „Cracow University of Technology” (w sumie 126 osób),
wyodrębniono pracowników PK (69 osób,
w tym 67 osób z wydziałów PK i 2 osoby
z Biblioteki PK). Pozostałe osoby to absolwenci PK zatrudnieni w innych instytucjach. Zauważono, że profile pracowników
PK w ORCID prowadzą za pośrednictwem
32 linków do bazy Scopus, a za pomocą
16 linków — do Researcher ID (RID). Publikacje pracowników PK są widoczne we
wszystkich 69 profilach autorów z ORCID
w bazie Bibliografii Publikacji Pracowników
PK (BPP), ale tylko w 43 rekordach w samym
ORCID. To oznacza, że 26 pracowników zarejestrowanych w ORCID nie udostępnia
tam informacji o swoich publikacjach. Dalszej analizie poddano profile pracowników
naukowych z wydziałów PK (odpowiednio
67 i 41 rekordów). Wyłączono z analizy 2 rekordy pracowników Biblioteki PK (BPK).
Uwzględniono stan na 19 marca 2018 r.
Pracowników
PK,
posiadających
w ORCID profil, w którym zamieścili opisy swoich publikacji, pogrupowano według wydziałów. Rekordy pracowników
PK w ORCID przeanalizowano pod kątem

liczby wprowadzanych opisów publikacji.
Zestawiono liczbę publikacji pracowników
z poszczególnych wydziałów powiązanych
z ich profilami w bazach: ORCID, Scopus,
Researcher ID i BPP. Liczbę publikacji w bazie Scopus i RID sprawdzono tylko dla autorów, którzy mają do nich link z ORCID.
Wszystkie te dane zostały ujęte na rys. 2
Warto zauważyć, że w BPP liczba profili
autorów zarejestrowanych w ORCID i mających powiązanie z bazą Scopus wynosi
52, a liczba profili autorów zarejestrowanych w ORCID i powiązanych z bazą Scopus
— tylko 31. Także liczba publikacji zarejestrowanych przez 67 pracowników w bazie
BPP znacznie przewyższa liczbę publikacji
widocznych w ORCID. Różnica na korzyść
bazy BPP wydaje się oczywista, nie tylko
z racji spoczywającego na autorach (i egzekwowanego na uczelni od 2013 r.) obowiązku rejestracji publikacji. Na obecnym
etapie BPP i ORCID pełnią różne funkcje.
BPP zapewnia komplet informacji o dorobku publikacyjnym pracowników PK, służy
celom archiwizacyjnym, promocyjnym
i sprawozdawczym, a także wewnętrznej
ocenie pracowników. Natomiast w ORCID
są rejestrowane przede wszystkim publikacje przekazywane automatycznie z baz
Web of Science (za pośrednictwem Researcher ID) i Scopus oraz najważniejsze
publikacje wybrane przez autorów pod
kątem prezentacji najcenniejszego dorobku naukowego w perspektywie ubiegania się o fundusze na badania naukowe
i udział w międzynarodowych projektach.
Baza BPP może służyć więc autorom jako
zasób, z którego mogą przenieść do ORCID
wybrane i zweryfikowane dane. Widoczność publikacji pracowników PK w ORCID,

Rys. 2. Liczba publikacji zamieszczanych w poszczególnych bazach przez pracowników
PK posiadających profil w ORCID

w ujęciu dla poszczególnych wydziałów
przedstawia rys. 3.
Łącznie zarejestrowano w ORCID
797 publikacji. Najwięcej publikacji zamieścili pracownicy Wydziału Mechanicznego
(246), a najmniej — pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska (11). Obliczając
jednak liczbę publikacji przypadających
na jednego zarejestrowanego w ORCID
pracownika wydziału PK, okazuje się, że
w przypadku WM wynosi ona 10,7 i jest
mniejsza niż na WFMiI (22,4) czy WIiTCh
(14,7). Dla porównanie: na WA na jednego
pracownika zarejestrowanego w ORCID
przypada 9,3 publikacji; na WIEiK — 9; na
WIL — 8,1; na WIŚ — 2,75.

Rys. 3. Publikacje pracowników PK
w ORCID według wydziałów (liczba
zarejestrowanych pracowników
i procentowy rozkład publikacji)

Na widoczność uczelni w ORCID wpływa nie tylko liczba zarejestrowanych profili pracowników Politechniki, ale także
liczba upublicznianych przez nich opisów bibliograficznych. Trudno stwierdzić,
czy fakt, że w profilach niektórych autorów nie widać żadnych publikacji, wynika z tego, że ich tam nie zamieścili, czy
z tego, że je ukryli.

Jak dodać opis bibliograficzny
Z profilem ORCID można powiązać dowolną liczbę publikacji. Opisy bibliograficzne
publikacji można dodawać na trzy sposoby. Po pierwsze, można je wpisywać ręcznie lub kopiować z posiadanych plików.
Po drugie, można je importować w formacie BibTeX (np. z BPP). Po trzecie, można je przesyłać bezpośrednio z wielu baz
i systemów (np. BASE, CrossRef Metadata
Search, DataCite, Scopus, a z bazy Web of
Science — za pośrednictwem Researcher
ID). Po zaakceptowaniu w tych źródłach
opcji przekazywania danych, przesyłanie odbywa się automatycznie. Źródło

16

Nasza Politechnika nr 5 (177) maj 2018

www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Rys. 4. Zestawienie liczby publikacji zarejestrowanych w BPP i widocznych w ORCID

danych jest uwidocznione w rekordzie.
Automatyczne uzupełnianie rekordów
jest zalecane przez ORCID, oszczędza także czas autorom publikacji, którzy mogą
wszakże weryfikować, usuwać lub ukrywać opisy.
BPP funkcjonuje w formie bazy on-line
od 1990 r. i jest selektywnie uzupełniana
wstecz, a od 2013 r. obowiązek rejestracji
publikacji przez pracowników PK jest konsekwentnie egzekwowany. ORCID funkcjonuje od 2012 r., jest uzupełniany wstecz
przez autorów, na żadnej polskiej uczelni
rejestracja w ORCID nie jest obowiązkowa.
Należy jednak zauważyć, że różnica
w liczbie publikacji zarejestrowanych
w BPP (37 401) i w ORCID (797), zakładając
nawet, że niektórzy autorzy mogli ukryć
swoje publikacje (jeśli tak, to warto zadać
pytanie, dlaczego tak zrobili), jest bardzo
duża (zob. rys. 4). To pokazuje, jak wiele jeszcze mamy do zrobienia w zakresie
promocji PK w środowisku naukowym,
korzystającym z ORCID.

W bazie BPP istnieje możliwość dodania linku do ORCID w profilu autora. Biblioteka dodała linki w profilach tych pracowników, których wyszukano w ORCID
według miejsca zatrudnienia. Nie dodawano linków z BPP do ORCID pracownikom,
którzy nie wpisali Politechniki Krakowskiej
w ORCID w polu „Employment” ani tym,
których profil w ORCID jest całkowicie
ukryty (dostępne tylko imię i nazwisko).
BPK na bieżąco uzupełnia profile autorów
w BPP o linki do ORCID. W tym celu autorzy, którzy upublicznili swój profil w ORCID,
proszeni są o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BPK. Pracownicy OIN BPK
służą pomocą także w sprawach związanych z rejestracją i kształtowaniem profilu
autora w ORCID.

wie ubiegania się o fundusze na badania
naukowe. Od 2013 r. obserwujemy konsekwentny rozwój ORCID. Rośnie nie tylko
liczba zarejestrowanych autorów i jednostek wspierających ORCID, ale także
liczba naukowych wydawnictw, których
redakcje proszą autorów o podanie identyfikatora ORCID (np. ACS, Hindawi, IEEE,
PLOS, RCS, Science) oraz zagranicznych
grantodawców, posiłkujących się danymi z ORCID w procesie oceny wniosków
o fundusze dla naukowców. Także ocena pracowników i jednostek naukowych
w niektórych krajach uwzględnia dane
z ORCID (np. Australia, Wielka Brytania).
Wydaje się zatem, że warto poświęcić
trochę czasu na rejestrację lub aktualizację danych, tym bardziej że po zaakceptowaniu przekazywania danych z innych
baz wykaz publikacji autora przyrasta
automatycznie wraz z ich indeksowaniem
w tych bazach.

Mgr Anna Kozłowska pracuje w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki PK.
Mgr inż. Marzena Marcinek kieruje Oddziałem
Informacji Naukowej Biblioteki PK.

*
Trudno dziś o jednoznaczną odpowiedź
na pytanie dotyczące konieczności posiadania identyfikatora ORCID w perspekty-

Rys. 5. Profil autora w BPP z linkiem do ORCID

Początek lata
z Biblioteką PK
Biblioteka PK dołączyła do akcji
„Odjazdowy Bibliotekarz”, skierowanej do miłośników książek
i pasjonatów jazdy na rowerze.
Czytelników i wszystkich zainteresowanych zapraszamy 23 czerwca
na godzinę 12.00 przed Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką
w Krakowie (al. Focha), skąd wspólnie popedałujemy do Ośrodka
Sportu i Rekreacji Kolna nad Wisłą.
Na miejscu powitanie lata: ognisko
i piknik. Przyłączcie się do nas!

www.nasza.pk.edu.pl
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„Inkubator Innowacyjności +” finansuje prace przedwdrożeniowe

PolFerAsh — polskie nawozy z alternatywnych
surowców fosforowych
Politechnika Krakowska uzyskała w ubiegłym roku wsparcie MNiSW na dofinansowanie przedsięwzięć zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych
swoich pracowników i zespołów badawczych. „Inkubator Innowacyjności +” —
projekt, w ramach którego prowadzone są
działania — pomógł wyłonić na PK autorów
prac cechujących się dużym potencjałem
wdrożeniowym. W gronie tym znalazła się
również dr inż. Katarzyna Gorazda z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechniki Krakowskiej, adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej. Zespół, w którym
pracuje, wymyślił innowacyjną technologię
wytwarzania mineralnych nawozów fosforowych — jedno- lub wieloskładnikowych
(typu P-Ca, NP lub NPK), w formie stałej lub
zawiesinowej. Korzysta się w niej z fosforowego surowca alternatywnego — popiołów, które powstają po spaleniu osadów
ściekowych. Stałe pozostałości poprocesowe znajdują z kolei zastosowanie w przemyśle materiałów budowlanych.
Technologia, nazwana PolFerAsh, pozwala odzyskiwać fosfor, ale i drugorzędne
składniki nawozowe (Ca, Mg) i mikroelementy (Zn, Cu, Fe) i jest pierwszym w Polsce rozwiązaniem, które zagospodarowuje
odpady powstające w stacjach termicznej
utylizacji osadów ściekowych. Badania potwierdziły, że odpady te stanowią bogate
źródło substancji odżywczych, w tym fosforu, który może zostać odzyskany i ponownie wprowadzony do obiegu. Jest to
technologia efektywna, gdyż zapewnia
osiągnięcie wysokiego stopnia odzysku
tych substancji bez dodatkowego oczyszczania odcieków.
PolFerAsh wpisuje się w zapotrzebowanie sektora usług komunalnych i producentów związków fosforu, realizując cele
gospodarki o obiegu zamkniętym. Umożliwia współpracę wytwórcom odpadów (komunalne oczyszczalnie ścieków) z lokalnymi wytwórcami nawozów.
Uzyskane produkty można zastosować jako nawóz zawiesinowy lub poddać
granulacji, płatkowaniu lub bezpośredniemu suszeniu. Możliwe jest mieszanie produktów z innymi rynkowymi składnikami
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nawozowymi, aby uzyskać formulacje dostosowane do wymagań poszczególnych
upraw. Produkty spełniają wymagania
normowe pod względem zawartości składników odżywczych, rozpuszczalności oraz
zawartości metali ciężkich (Cd, Pb, As, Hg)
i są przygotowane do certyfikacji i wprowadzenia na rynek krajowy.
Badania prowadzone były na popiołach pochodzących z większości polskich stacji termicznej utylizacji osadów
ściekowych, co dało podstawy do pełnej
charakterystyki oraz oceny możliwości
ich zastosowania w skali krajowej. Proces
był realizowany w skali laboratoryjnej,
wielkolaboratoryjnej, a najlepsze warianty uzyskano w skali mikrotechnicznej
w instalacji Pracowni Badań Wielkolaboratoryjnych Instytutu Chemii i Technologii
Nieorganicznej PK.
Prace, których efektem jest gotowa do
wdrożenia oferta technologiczna w skali
krajowej, przeprowadzono w latach 2012–
2015 dzięki grantowi badawczemu „Proekologiczna technologia utylizacji spopielonych osadów ściekowych jako źródło
nawozów rolniczych i dodatków do materiałów budowlanych”, finansowanemu
przez NCBiR. Wyniki badań dotyczących
odzysku fosforu z popiołów stały się tematem 38 artykułów naukowych, przedmiotem 2 patentów i zgłoszenia patentowego

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 finansowane prace
dostosowujące opracowywane na PK
technologie do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie TRL (Technology Readiness Level — poziom gotowości technologicznej), a także działania
służące promocji oferty PK na rynkach
międzynarodowych, rejestracji zgłoszeń
w Urzędzie Patentowym RP, Europejskim
Urzędzie Patentowym czy zapewniające
ochronę wynalazkom w poszczególnych
krajach, powołano również brokerów
innowacji, zorientowanych w tematyce
prac badawczych i rozwojowych prowadzonych na wydziałach PK.

Katarzyna Gorazda. Fot.: Archiwum prywatne

i zdobyły m.in. medale Targów EXPOCHEM
i Brussels INNOVA w 2012 r.
Obecnie dzięki projektowi „PolFerAsh
— polskie nawozy z alternatywnych surowców fosforowych”, realizowanemu
w ramach „Inkubatora Innowacyjności+”,
dopracowywane są receptury nawozowe
oraz prowadzona jest wycena technologii
i kosztów inwestycyjnych w celu komercjalizacji wyników badań. Zespół naukowo-badawczy tworzą pracownicy IChTN PK:
dr inż. Katarzyna Gorazda, dr hab. inż.
Zbigniew Wzorek, prof. PK, dr inż. Barbara
Tarko, dr inż. Anna K. Nowak, dr inż. Kinga
Krupa-Żuczek i mgr inż. Halyna Kominko.
Zaproponowane rozwiązania stanowią
innowacyjną i kompleksową ofertę technologiczną dla producentów, którzy dbają
o środowisko, przestrzegają zasad zrównoważonego rozwoju. Gwarantują częściowe
zabezpieczenie w surowiec fosforowy alternatywny wobec naturalnej rudy, której zasobów Polska nie posiada. UE zobowiązała
się do wspierania innowacyjnych procesów
przemysłowych oraz zapewnienia jednolitej
interpretacji przepisów dotyczących produktów ubocznych, co powinno ułatwić starania o uznanie niektórych odpadów za drugorzędne surowce fosforowe. Dla polskiej
branży chemicznej, jak i rolnictwa to szansa
na zwiększenie konkurencyjności.

(R.)
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Pracownicy WA wyróżnieni
Małopolska Izba Architektów RP ogłosiła wyniki plebiscytu na
najlepsze projekty zgłoszone na wystawę „Architekci Małopolski
2017”. Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy Instytutu Projektowania Architektonicznego PK — dr inż. arch. Anna Taczalska
— współautorka projektu Małopolskiej Chaty Podcieniowej w Zabierzowie (III nagroda w kategorii „małe obiekty budowlane”)
oraz dr inż. arch. Witold Gilewicz współautor projektu apartamentów Novum, zlokalizowanych przy ul. Rakowickiej w Krakowie (II nagroda w kategorii „budynki mieszkalne wielorodzinne,
mieszkalno-usługowe”). Pozostałe cztery kategorie, w których
Apartamenty Novum w Krakowie; architekci: Marek Borkowski,
Witold Gilewicz, Andrzej Lipski
Małopolska Chata Podcieniowa w Zabierzowie; architekci:
Bogusław Barnaś, Bartosz Styrna, Anna Taczalska, Natalia Bryzek,
Anna Hydzik, Anna Mędrala, Mateusz Zima

prowadzono głosowanie, to: budynki użyteczności publicznej
(np. obiekty biurowe, szkoły, przedszkola); obiekty przemysłowe,
produkcyjne, magazynowe; przestrzeń publiczna — urbanistyka; przebudowa, konserwacja i rewaloryzacja. Dyplomy uznania
i statuetki wręczono laureatom 24 marca br., podczas zjazdu
MPOIA. Wystawa „Architekci Małopolski 2017”, prezentująca dorobek twórców zrzeszonych w MPOIA RP, została zorganizowana
jeszcze w październiku ubiegłego roku i towarzyszyła Międzynarodowemu Biennale Architektury.

(R.)

„Lądówka” zaprasza na studia
Młodzież szkół średnich, zainteresowana
podjęciem studiów na Wydziale Inżynierii
Lądowej Politechniki Krakowskiej, tłumnie odwiedziła 11 kwietnia kampus uczelni przy ulicy Warszawskiej. Dla tegorocznych maturzystów, z których zapewne
wielu podejmie w październiku naukę na
WIL, przygotowano obszerną informację
o warunkach studiowania, a także trochę
rozrywki.
Główne spotkanie z przyszłymi kandydatami na studia odbyło się w sali
wystawowej Galerii „Gil”. Prezentacji wydziału dokonał prodziekan WIL dr inż.
Marek Bauer, po czym przedstawiono trzy
wykłady tematyczne. O kształceniu w zakresie budownictwa mówił dr inż. Marek
Pańtak, perspektywy studiów w zakresie
transportu przedstawił dziekan dr hab.
inż. Andrzej Szarata, prof. PK, zaś kwestie
związane z nauczaniem w zakresie gospo-

www.nasza.pk.edu.pl

na temat studiów na PK młodzi ludzie mogli
darki przestrzennej omówiła dr inż. Alekzakosztować gry w minigolfa.
sandra Faron.
Swoją ofertę szeroko prezentowały
(ps)
koła naukowe, przede wszystkim w ramach
zorganizowanej na dziePrzez chwilę można było się poczuć niczym prawdziwy murarz.
dzińcu uczelni sesji po- Fot.: Jan Zych
sterowej. Koło Naukowe
Logistyki TILOG w celu
zwrócenia na siebie
uwagi (co się udało!)
sprowadziło nawet na
kampus autobus miejski. W budynku centrum
edukacyjnego „Działownia” odbyły się zajęcia
Akademii Budimex, zajęcia, w ramach których
znana firma informowała o swojej ofercie staży
i praktyk. Po zdobyciu
solidnej dawki wiedzy
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Prof. Krzysztof Kluszczyński na katedrze i przy fortepianie

Od mechatroniki do muzyki jeden krok
Przedstawiciel nauk technicznych wygłaszający referat dla wykładowców uczelni…
muzycznej? Wydaje się to mało realne.
A jednak takie zdarzenie miało ostatnio
miejsce. 16 marca przed gronem wykładowców i studentów Akademii Muzycznej
w Katowicach stanął prof. Krzysztof Kluszczyński, specjalista w zakresie mechatroniki, autor modeli i metod projektowania
m.in. silników indukcyjnych i hybrydowych
dział elektromagnetycznych.
Prof. Kluszczyński pracuje na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechniki Krakowskiej, od października
2017 r. jest dyrektorem Instytutu Automatyki i Trakcji Elektrycznej. W przeszłości
utworzył Katedrę Mechatroniki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, a także był
współzałożycielem Wyższej Szkoły Mechatroniki. Działalność na polu innowacyjnych
dziedzin techniki łączy z zainteresowaniami
filozofią inżynierii oraz psychologią odkryć
i wynalazków. Zanim podjął studia na politechnice, od dziecka uczył się gry na fortepianie. Ukończył szkołę muzyczną I stopnia,
a naukę w liceum ogólnokształcącym łączył
z nauką w Państwowej Szkole Muzycznej
II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w klasie znanej śląskiej pianistki Wandy Uszok.
Z inicjatywy rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prof. Władysława Szymańskiego
organizowane są „Otwarte wykłady humanistyczne”, objęte mecenatem Urzędu Miasta. Katowicka uczelnia mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym budynku, w którym
w 1929 r. utworzono Śląskie Konserwatorium Muzyczne, po wojnie związane z takimi świetnymi nazwiskami, jak: Bolesław
Szabelski, Witold Szalonek, Wojciech Kilar,
Henryk Mikołaj Górecki, Julian Gembalski
czy Krystian Zimerman.
Właśnie w tym budynku, w auli im. Bolesława Szabelskiego, zdobionej pięknymi
freskami, odkrytymi i odrestaurowanymi
w ostatnich latach, prof. Krzysztof Kluszczyński wygłosił wykład „Modelowanie jako źródło poznania i artystycznej ekspresji w nauce,
technice, malarstwie i muzyce”. Mówił o wzajemnym dopełnianiu się różnych dziedzin
nauki, techniki i sztuki; o tym, że gdy zaczyna
brakować języka do wyrażenia myśli w jednej dziedzinie, można pójść dalej, odwołując
się do innej. Swój wykład prof. Kluszczyński
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Prof. Krzysztof Kluszczyński równie dobrze
czuje się na mównicy…

ilustrował obrazami Gierymskiego, Matejki,
Chełmońskiego, Wyczółkowskiego, Ruszczyca. A następnie zasiadł do fortepianu i dodał
ilustrację muzyczną, grając cykl utworów,
w tym preludia i nokturn Fryderyka Chopina,
menuet Ignacego Jana Paderewskiego oraz
miniatury Franciszka Liszta.
Wykład połączony z koncertem spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem
licznie zgromadzonych słuchaczy. Podsumowując wydarzenie, prorektor AM w Katowicach prof. Wanda Palacz stwierdziła, że
prof. Kluszczyński przedstawił temat „z krasomówczą swadą, naukową dyscypliną i artystyczną wyobraźnią” i dodała, że wywołał
„prawdziwą furorę”. Warto zauważyć, że dla
Krzysztofa Kluszczyńskiego był to powrót
sentymentalny do miejsca, w którym bywał
wiele lat temu. Kształcąc się bowiem muzycznie od piątego roku życia, występował
już w tej auli jako dziecko uczęszczające na

zajęcia ogniska muzycznego, a później jako
uczeń szkół muzycznych.
Wykład w Katowicach był kolejnym
wystąpieniem prof. Kluszczyńskiego dotyczącym więzi nauk ścisłych z humanistyką.
Wcześniej profesor był zapraszany w ramach
zebrań naukowych Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach, Gliwicach i Krakowie, wygłaszał wykłady inauguracyjne na
Politechnice Świętokrzyskiej, Politechnice
Krakowskiej i w Akademii Ignatianum, a także dwukrotnie wystąpił na uroczystościach
Urzędu Patentowego RP oraz wykładał w Instytucie Onkologii w Gliwicach i w Instytucie
Elektrotechniki w Warszawie. Z recitalem fortepianowym — podobnie jak ostatnio w Katowicach — połączony był wykład na Politechnice Gdańskiej „O sztuce modelowania
i twórczej roli intuicji”, wygłoszony 30 stycznia
br. Prof. Kluszczyński mówił wówczas o transferze myśli między bardzo odległymi nieraz
dziedzinami wiedzy i sztuki, dziedzinami, które pozornie nie mają z sobą nic wspólnego.
Korzyści z takich transferów bywają
obopólne. Przedstawiciele nauk ścisłych
mogą również wzbogacić swoją wiedzę,
czerpiąc z dorobku humanistyki, czego
najlepszym przykładem jest sam Krzysztof
Kluszczyński. U podstaw jego pracy habilitacyjnej legło bowiem skojarzenie niepożądanych zjawisk związanych z harmonicznymi pola magnetycznego w maszynach
asynchronicznych ze zjawiskami towarzyszącymi drganiom strun w muzyce.

(ps)
Zdjęcia: Kazimierz Jagiełko

…jak i przy klawiaturze Steinwaya
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Książka

Czas na miasta inteligentne
LESŁAW PETERS

Miasta zmieniają się z upływem czasu. Zwykle różnice epok, w których poszczególne
elementy organizmu miejskiego powstawały, rozpoznajemy po stylach architektonicznych. Surowy styl romański, wyniosły gotyk,
dostojny renesans czy dekoracyjny barok
— bezbłędnie wskazują na czas powstania
poszczególnych budowli. Im bliżej jednak
naszych czasów, o kształcie miast w coraz
większym stopniu decydowały przemiany
wynikające z postępu technicznego.
Nawet Kraków, tradycyjnie postrzegany
jako ośrodek konserwatyzmu, nie uniknął tego
losu. W pewnym momencie do historycznej
tkanki miasta dodane zostały pociągi, tramwaje (najpierw konne, potem elektryczne), samochody, wypierające stopniowo powozy konne
i chłopskie furmanki, latarnie (początkowo
gazowe, później elektryczne). Wprowadzanie
do miasta kolejnych wynalazków pociągało za
sobą powstawanie nowych obiektów (dworzec, przystanki, słupy latarni itp.).
W naszych czasach nowe technologie
w coraz większym stopniu ingerują w nasze
życie. Rozwijający się przemysł, cyfryzacja życia, Internet wpływają w olbrzymim stopniu
na pracę i formy odpoczynku. Czy oddziałują
również na nasze miasta? Odpowiedź na to
pytanie znajdujemy poniekąd już w tytule
książki Matyldy Wdowiarz-Bilskiej „Techno-polis. Idea, struktura, przestrzeń”. To właśnie
zachodzące zmiany spowodowały powstanie
zjawiska techno-polis, o którym mowa jest
w pracy opublikowanej przez Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej. Oddziaływanie kolejnej fazy rewolucji naukowo-technicznej,
jakiej jesteśmy świadkami, nadaje przestrzeniom urbanistycznym nowy charakter.
Dr inż. Matylda Wdowiarz-Bilska, związana z Instytutem Projektowania Miast i Regionów na Wydziale Architektury PK, postawiła
przed sobą w prezentowanej książce trzy cele.
Przede wszystkim wskazuje wpływ roli i funkcji
ośrodków technologicznych na współczesną
teorię rozwoju struktury miasta. Przedstawia
także sposób, w jaki ośrodki nowoczesnego
przemysłu zmieniają i kształtują przestrzeń
miasta oraz wpływają na rozwój jego powiązań strukturalnych i sieciowych. Trzecim celem
jest pokazanie inwestycji parku technologicznego w kontekście planowania przestrzennego rozwoju nowoczesnego miasta. Podjęcie
w książce wspomnianych zagadnień stało się
ponadto okazją do uporządkowania wiedzy na
temat współczesnych koncepcji miasta, które
pojawiają się w wyniku rewolucji przemysłowej i rozwoju ośrodków innowacji.
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Walorem pracy jest oparcie zawartych
w niej rozważań na szerokiej bazie przykładów rozwiązań zrealizowanych w Europie
w ciągu ostatnich czterdziestu lat, a także wybranych przykładów z innych części
świata, jak również sięgnięcie do rozwiązań
będących dopiero w fazie realizacji czy tylko projektów. Analizie poddanych zostało
około stu parków technologicznych na całym świecie, częściowo badanych in situ.
Szczególną uwagę Matylda Wdowiarz-Bilska
poświęciła parkom ściśle związanym z układem miejskim. Na podkreślenie zasługuje
aktualność podjętej tematyki. Opisane zagadnienia ściśle wiążą się ze zmianami, jakie
zachodzą obecnie w związku z rozwojem
gospodarki opartej na wiedzy.
Adresowana do wąskiego kręgu specjalistów praca (wydana w niemal bibliofilskim nakładzie 150 egzemplarzy), ma
wiele odniesień do kwestii poruszanych na
łamach prasy codziennej i w czasopismach
opinii. Jednym z terminów, które dość często spotykamy w mediach, jest pojęcie
smart city. Można jednak odnieść wrażenie, że niektórzy autorzy nie do końca rozumieją, o czym piszą. Taki wniosek rodzi
się po lekturze książki Matyldy Wdowiarz-Bilskiej, która przedstawiła szczegółową
charakterystykę zjawiska smart city.
Autorka przede wszystkim wskazuje, że
ideę smart city można rozpatrywać na co
najmniej trzech poziomach. Możemy ją traktować jako koncepcję struktury zurbanizowanej, w której zastosowana infrastruktura,
technologie informacyjne i przestrzeń wirtualna odzwierciedlają wybrane aktywności
i funkcje miejskie. Smart city można też traktować jako miejsce zamieszkiwane przez
społeczność zdolną do uczenia się i wdrażania innowacji. Trzecie możliwe podejście
kładzie nacisk na strategię budowy środowiska innowacyjnego w obszarze o wysokim potencjale technologicznym poprzez
współpracę instytucji lokalnych z ośrodkiem
uniwersyteckim.
Miarą „inteligencji” miasta, określanego mianem smart city, są takie czynniki, jak:
dostępność szerokopasmowego internetu,
obecność utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników, poziom innowacyjności,
stopień upowszechnienia Internetu i integracji osób wykluczonych cyfrowo, działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju, zaangażowanie obywateli. Autorka przytacza też opinię
Nicosa Komninosa, według którego smart city
opisuje obszar, gdzie lokalny system innowacji

jest ulepszany i wspierany przez sieci, cyfrową
infrastrukturę i sztuczną inteligencję. Według
tej koncepcji miasta inteligentne, wyposażone
w możliwości wirtualnego zarządzania oraz
dyfuzję wiedzy i technologii, oferują fizyczne
środowisko dla ośrodków innowacji w formie
klastrów, parków technologicznych, centrów
badawczo-rozwojowych, które tworzą środowisko wspierające kreatywny i technologiczny
rozwój miast.
Autorka, która ma za sobą wieloletnie badania układów urbanistycznych parków technologicznych, wskazuje w swej książce na
kształtowanie się nowej, kosmopolitycznej
tkanki, odmiennej od dotychczasowych form
przestrzeni miejskiej. Przytacza wielką liczbę
przykładów z różnych krajów świata. Daje
tym samym olbrzymi materiał do przemyśleń
również z perspektywy Krakowa — drugiego po Warszawie ośrodka akademickiego
w Polsce, skupiającego dużą liczbę uczelni
i instytutów badawczych. Lektura tej książki
nasuwa nieuchronnie pytania o możliwości
dalszego rozwoju Krakowa. Z tego powodu
pracę Matyldy Wdowiarz-Bilskiej należałoby
polecić także osobom odpowiedzialnym za
przyszłość miasta.

Matylda Wdowiarz-Bilska, „Techo-polis. Idea,
struktura, przestrzeń”. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2017.
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Za co czytelnicy lubią Bibliotekę PK
Osoby, które tu przychodzą, bardzo wysoko oceniają jakość świadczonych
usług. Najchętniej wypożyczają książki do domu
JOANNA DAWID, AGNIESZKA BOGUSZ

B

iblioteka Politechniki Kra-

kowskiej, w ramach przygotowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek (AFB), wzięła udział
w badaniach dotyczących oceny funkcjonowania bibliotek publicznych,
pedagogicznych i naukowych. Celem
badania było poznanie jakości pracy
instytucji poprzez zmierzenie poziomu zadowolenia z funkcjonowania
biblioteki oraz poszczególnych usług
przez nią świadczonych. Za pomocą
badań ankietowych wyznaczony został wskaźnik satysfakcji czytelników
Biblioteki PK. Badanie pozwoliło również przyjrzeć się ich potrzebom i oczekiwaniom. Wiedza ta jest niezbędna,
by podwyższać poziom jakości świadczonych usług i dbać o dalszy rozwój
Biblioteki.

Cel badania
i problemy badawcze
Badaniem zostały objęte wszystkie grupy klientów biblioteki. Ankieta składała
się z czterech pytań głównych oraz wielu
pytań kontrolnych. Pod uwagę zostały
wzięte następujące problemy badawcze:
• cele odwiedzin biblioteki;
• częstotliwość odwiedzin;
• organizacja (warunki lokalowe, godziny otwarcia, wyposażenie w sprzęt
komputerowy, dostęp do urządzeń
kopiujących i Internetu);
• pracownicy (kultura osobista, dyspozycyjność, kompetencje);
• zbiory (drukowane, audiowizualne
i elektroniczne);
• zasady wypożyczania (czas realizacji zamówień, okres wypożyczenia,
liczba egzemplarzy);
• usługi informacyjne (tradycyjne formy
informowania o zbiorach i usługach,
informowanie przez stronę www);
• oferta edukacyjna i kulturowa;
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cechy społeczno-demograficzne użytkowników (wiek, płeć, status).
Ankieta pozwoliła uzyskać odpowiedzi o stopniu zadowolenia lub niezadowolenia z usług, jakie świadczy biblioteka. Wynikiem była globalna ocena
wyrażona wskaźnikiem satysfakcji. Zadając pytania badawcze i uzyskując na
nie odpowiedzi, można poznać obecny
stan funkcjonowania instytucji.

•

Metoda badań
Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki PK prowadzono od lutego do
maja 2017 r. zgodnie z metodą AFB do
spraw badania satysfakcji. Ankieta dystrybuowana była w punktach takich,
jak: czytelnie Biblioteki PK, wypożyczalnie BPK, strona www BPK, profil na
Facebooku BPK, e-maile informacyjne.
Badaniu zostały poddane wszystkie grupy użytkowników. Wśród nich
znaleźli się czytelnicy, którzy aktywnie korzystają z usług bibliotecznych
i posiadają ważne konto, użytkownicy
zarejestrowani, ale z kontem nieaktywnym oraz osoby zarejestrowane,

które korzystają wirtualnie z zasobów
biblioteki lub na kartę jednorazowego
wstępu. Wszystkie osoby, które wypełniły ankietę stanowiły próbę badawczą.
W założeniu próba oszacowana została
na 713 ankiet. Wpłynęło ich 681 i na tej
podstawie dokonano analizy.

Analiza wyników
Pytania zawarte w kwestionariuszu
ankiety pozwoliły zebrać dane dotyczące sposobu korzystania z usług
bibliotecznych, poprzez określenie
celów, częstotliwości odwiedzin oraz
oceny poszczególnych usług, zasobów i form organizacji pracy. Zebrane
dane poddano wielostronnej i zróżnicowanej analizie, która pozwoliła na
opis badanych zjawisk i wyciągnięcie
wniosków.
Najliczniejszą grupę badanych stanowili studenci — 77,83 proc., następnie
pracownicy PK (w tym pracownicy BPK)
— 13,95 proc., doktoranci — 3,08 proc.
oraz inni zarejestrowani użytkownicy
biblioteki, w tym studenci, doktoranci,
pracownicy innych uczelni krakowskich

Wykres 1. Cele odwiedzin Biblioteki PK
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Wykres 2. Średnie ocen poszczególnych usług, zasobów, form pracy

(5,14 proc.). Wśród ankietowanych użytkowników BPK większość stanowiły
kobiety (54,64 proc.). Najliczniej i najchętniej ankietę wypełniali czytelnicy
w przedziale wiekowym od 20 do 24 lat,
bo stanowili aż 65,33 proc. W wieku powyżej 60 lat było zaledwie 7 osób.
Z badań wynika, że większość użytkowników przychodzi do biblioteki
kilka razy w miesiącu. Respondenci
przede wszystkim wypożyczają książki do domu (76,76 proc.); korzystają też
ze zbiorów na miejscu, w czytelniach
(40,88 proc.) oraz ze zbiorów elektronicznych (33,38 proc.). Biorąc pod uwagę profil uczelni, niewielkie jest wykorzystanie
Internetu i komputerów na terenie biblioteki (zaledwie 25,15 proc. badanych).
Ponad 11 proc. ankietowanych
spędza w bibliotece czas wolny oraz
bierze udział w organizowanych tu
wydarzeniach kulturalnych. Stosunkowo mało osób korzysta z urządzeń kopiujących (7,21 proc.) oraz uczestniczy

w szkoleniach organizowanych przez
bibliotekę (7,79 proc.).
Na podkreślenie zasługuje fakt,
że jakość świadczonych usług została oceniona bardzo wysoko. Średnia arytmetyczna ocen wyniosła
4,54 (1 oznaczał „bardzo źle”, a 5 „bardzo dobrze”). Wykres 2 przedstawia
wskaźnik procentowy średnich z ocen
poszczególnych usług, zasobów i form
pracy. Było to pytanie wielokrotnego wyboru, co oznacza, że każdy respondent mógł zaznaczyć więcej niż
jedną odpowiedź. Należy wyjaśnić, że
wskaźniki dotyczące kultury obsługi (życzliwość, nastawienie, pomoc),
kompetencje i dyspozycyjność zostały
poddane ocenie w punkcie „Pracownicy biblioteki”.
Odczytując
średnie
punktów
przyznanaych poszczególnym usługom, widać, że najwyższą ocenę uzyskali pracownicy biblioteki — 4,67. Oceniana była kultura osobista, życzliwość,

Tabela 1. Całościowa ocena usług bibliotecznych
Jak Pan/Pani ocenia całość usług bibliotecznych?
(według skali od 1 do 5, gdzie: 1 oznacza „bardzo źle”, a 5 oznacza „bardzo dobrze”)
Oceny
1

Brak odpowiedzi
Suma
Średnia arytmetyczna
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Częstość

Procent

2

0,30%

2

5

0,75%

3

27

4,03%

4

230

34,33%

5

406

60,60%

11

1,62%

670

100,00%
4,54

nastawienie, pomoc, kompetencje i dyspozycyjność. Wynik jest potwierdzeniem tego, że bibliotekarze wykonują
swoją pracę rzetelnie i profesjonalnie.
Wysoko ocenione zostały wszystkie
usługi związane z udostępnianiem
zbiorów w tym zasady wypożyczania,
czas realizacji zamówień, dopuszczalna liczba egzemplarzy, dopuszczalny
okres wypożyczenia. Użytkowników
satysfakcjonują godziny otwarcia oraz
oferta biblioteki z zakresu zbiorów
drukowanych.
Natomiast najsłabsze wyniki zostały odnotowane w zakresie możliwości korzystania z urządzeń kopiujących (3,84 proc.) oraz zbiorów
audiowi zualnych (3,94 proc.). Równie
słabą ocenę uzyskały zbiory elektroniczne. Wyciągając wnioski z przeprowadzonych badań, należy położyć
większy nacisk na zasoby elektroniczne (aktualizacja książek, czasopism i baz danych odpowiadająca
oczekiwaniom użytkowników) oraz
na wyposażenie biblioteki. Należy
poprawić jakość i dostępność sprzętu
komputerowego
oraz
wizualnie
uatrakcyjnić bibliotekę na przykład
wyposażając w nowoczesne umeblowanie, na którego brak zwrócili
uwagę użytkownicy.

*
Analizując otrzymane ankiety, nasuwa
się wniosek, że Biblioteka PK postrzegana jest dobrze przez użytkowników
i właściwie spełnia swoje funkcje. Większość usług została oceniona dobrze
i bardzo dobrze. Z pewnością poprawy
wymaga oferta edukacyjna i kulturalna, natomiast organizowany co roku
Tydzień Biblioteki PK został doceniony
przez respondentów i cieszy się dużym
powodzeniem.
Badanie satysfakcji użytkowników
pomogło poddać analizie zasady funkcjonowania Biblioteki, a uzyskane odpowiedzi zwróciły uwagę na sprawy,
które należy dopracować tak, by jakość
usług świadczonych w Bibliotece PK
była na najwyższym poziomie.

Mgr Joanna Dawid pracuje w Oddziale Udostępniania Zbiorów Biblioteki PK.
Mgr Agnieszka Bogusz jest kierownikiem Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki PK.
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Zanim pójdziemy do kina
Wiedzę eksperta z Politechniki Krakowskiej wykorzystano podczas produkcji
nowego filmu Krzysztofa Zanussiego
LESŁAW PETERS

Na

jesieni
spodziewana jest premiera nowego filmu
Krzysztofa Zanussiego. W ekipie wspierającej reżysera
przy realizacji tego obrazu znalazł się
konsultant z Politechniki Krakowskiej
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus. Jak jego
rady wpłynęły na dzieło twórcy takich
filmów, jak: „Barwy ochronne”, „Cwał”,
„Z dalekiego kraju” czy „Życie jako
śmiertelna choroba przenoszona drogą
płciową”?

Twierdza, gdzieś przy granicy
Akcja filmu toczy się w Galicji, krótko
przed wybuchem I wojny światowej.
Z wyjaśnień reżysera, które publikował
„Dziennik Polski”, wynika, że jest to historia nawiązująca do mitu faustowskiego. Główna postać, lekarz wojskowy, pracujący w twierdzy austro-węgierskiej,
chce spełnić swoje marzenie, którym
jest zdobycie panowania nad drugim

człowiekiem. Gotów na wszystko, posuwa się do eksperymentowania na ludziach. Za osiągnięcie swego celu jest
gotów sprzedać duszę.
„Próbuję opowiedzieć, całkiem serio, że z duszą naprawdę można coś
złego zrobić, a z drugiej strony, że świat
przestał wierzyć w istnienie zła, szatana
i to jest największy tryumf tego przeciwnika. Nie ja pierwszy zauważyłem,
lecz wielu pisarzy przede mną, że jest to
jakiś defekt naszej kultury. Nie zwracamy uwagi, że zło może być czynne. Nie
dość się go boimy, nie dość się strzeżemy. I dlatego kręcę o tym film” ― wyjaśniał Krzysztof Zanussi w „Dzienniku
Polskim”.
Tę opowieść z głębokim przesłaniem
humanistycznym reżyser, będący zarazem autorem scenariusza, ubrał w historyczny kostium epoki ostatnich lat
monarchii austro-węgierskiej. Znaczną
część akcji osadził w twierdzy, znajdującej się gdzieś przy granicy z cesarstwem rosyjskim. Film nie przedstawia

Wnętrze gabinetu eksperymentów medycznych z ogromną maszyną elektrostatyczną,
utrzymane w duchu pokoju lekarskiego z początków XX wieku
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konkretnej twierdzy, tym niemniej Zanussiemu zależało na możliwie wiernym przedstawieniu na ekranie realiów
tego typu obiektu. Chodziło o to, aby
oddać specyfikę krajobrazu, budowli,
strojów przebywających w niej ludzi.
Dlatego też scenografka „Eteru” Joanna
Macha zwróciła się o fachową pomoc do
dwóch znawców historii wojskowości
Austro-Węgier — Marcina Słomskiego
i Krzysztofa Wielgusa.

Między scenariuszem a historią
Opisana w scenariuszu „Eteru” twierdza była ogromną, ale pojedynczą
budowlą. Czymś pomiędzy zamkiem
w Malborku i górską twierdzą w Kłodzku. Odpowiadało to naszym potocznym wyobrażeniom, kształtowanym
m.in. przez takie filmy jak „CK Dezerterzy”, ale miało niewiele wspólnego
z realiami austro-węgierskimi. Dr inż.
arch. Krzysztof Wielgus z Wydziału
Architektury Politechniki Krakowskiej,
ekspert w dziedzinie architektury militarnej, od razu zwrócił uwagę, że warownie monarchii ― takie jak Twierdza
Kraków czy Twierdza Przemyśl ― miały zupełnie inną postać.
Były gigantycznymi strukturami
sieciowymi, składającymi się z wielu
obiektów obronnych i niesłużących bezpośrednio obronie. Tworzyły je baterie,
forty, koszary, magazyny połączone
drogami i zielenią maskującą. Istotnym
składnikiem tej infrastruktury były także pojazdy zapewniające komunikację
między poszczególnymi obiektami.
Twierdze obejmowały obszary większe
od miast. Przykładem takiego systemu
obronnego była Twierdza Kraków, zajmująca teren o powierzchni 20 kilometrów na 20 kilometrów, otaczająca całe
XIX-wieczne miasto.
Krzysztof Wielgus sugerował, by
sceny, dziejące się w filmowej twierdzy, kręcić w wybranych obiektach
Krakowa lub Przemyśla. To jednak nie
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Wykonana na potrzeby filmu replika ciężkiego moździerza, tzw. motorowego M-11,
wprowadzonego do użytku na przełomie lat 1911 i 1912

odpowiadało koncepcji reżysera, który
chciał, by miejsce akcji odznaczało się
monumentalnością i by obiekt pozwalał się ogarnąć jednym ujęciem kamery. Dlatego rolę twierdzy z początków
XX wieku powierzono znacznie wcześniejszemu obiektowi w Srebrnej Górze,
na Dolnym Śląsku, po części zaś fortyfikacji w Kłodzku.
Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus wyjaśnia, że Srebrna Góra ― to największa
twierdza górska w Europie, zbudowana
u schyłku XVIII wieku, w czasach Fryderyka Wielkiego, na przełęczy między
Górami Sowimi a Górami Bardzkimi,
położonej na północ od Kłodzka. Wybór
Srebrnej Góry na miejsce kręcenia zdjęć
sprawił, że obiekt trzeba było „ucharakteryzować” na twierdzę austro-węgierską, korzystając ze wskazówek
konsultantów. Poprawienia wymagała
m.in. kolorystyka bram, wygląd strzelnic i całego otoczenia.
Ustępstwem na rzecz prawdy historycznej było przyjęcie przez twórców filmu założenia, że pojawiająca się na ekranie wielka budowla jest częścią, rdzeniem
twierdzy. Pierścieniowy charakter całego
kompleksu, na który składają się dziesiątki fortów, został przedstawiony na tablicy
służb w jednym z pomieszczeń twierdzy.
Świadectwem jej ogromu jest w filmie
także intensywny ruch żołnierzy, przekazujących dowództwu twierdzy meldunki
z poszczególnych fortów.
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Moździerz odtworzony
Niezależnie od wątku moralnego czy
też filozoficznego, stanowiącego źródło
głównego przesłania filmu, istotną rolę
odrywa też intryga szpiegowska. Jej
sednem jest fotografia pewnego obiektu, stanowiąca cenne trofeum wywiadu
rosyjskiego. Cóż takiego mogło być na
tym zdjęciu?
W tej kwestii twórcy filmu w największym stopniu odstąpili od pierwotnej wersji scenariusza, uwzględniając

sugestie konsultantów. Krzysztof Wielgus skojarzył bowiem czas, w którym
toczą się wydarzenia w twierdzy ―
przypomnijmy: rok 1912 ― z faktami
historycznymi. Otóż w roku tym na
wyposażenie armii austro-węgierskiej
wchodziło nowe działo, największe
w owym czasie działo ruchome na świecie, zwane potocznie Chudą Emmą.
Był to tzw. motorowy moździerz
M-11, wyprodukowany w zakładach
Škody. Miał około 4 metrów wysokości
i wystrzeliwał pociski kalibru 30,5 centymetra o masie 295 kilogramów. Do holowania tego olbrzyma używano ciągnika Daimler (skonstruowanego przez
Ferdynanda Porschego) ― pierwszego
w historii hybrydowego ciągnika o napędzie benzynowo-elektrycznym. Moździerze M-11 dotarły także do Krakowa.
Znajdowały się na terenie koszar 2. Pułku Artylerii Fortecznej przy ul. Montelupich ― tam, gdzie dziś mieści się Wydział Stomatologii Collegium Medicum
UJ, a więc tuż przy obecnej siedzibie
Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej.
Warto wspomnieć, że nasza uczelnia
zawarła bliższą znajomość z tym szczególnym zabytkiem techniki wojskowej
na przełomie lat 2008 i 2009, gdy w Muzeum PK otwarto wystawę prezentującą Chudą Emmę. Pokazano wtedy po
raz pierwszy oryginalne historyczne
zdjęcia i plany tego działa, pochodzące ze zbiorów Fundacji „Janus”, przypomina Krzysztof Wielgus. Dodaje, że

Oprzyrządowanie potrzebne do wystrzału z moździerza, m.in. wielokrążek służący
do ustawiania działa i wózek do transportu pocisków; po prawej stronie widoczne beczki
z paliwem do ciągnika
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Tzw. ciąg moździerza motorowego: moździerz oraz platformy do jego
transportu zrekonstruowane (podobnie jak sam moździerz) na potrzeby filmu (ciągiem nazywano trzy jednostki transportowe: na pierwszej
jechała podstawa, na drugiej jechało łoże, na trzeciej — lufa)

na potrzeby filmu zbudowana została
wierna replika Chudej Emmy w skali
1 : 1. Wykonane też zostały repliki wozu
transportowego oraz pocisków do działa i wózków do ich przewożenia, a także niezbędnego do transportu systemu
wielokrążków i podnośników. Aby je
odtworzyć na potrzeby filmu dr Wielgus udostępnił historyczne fotografie ze
swej kolekcji.

Galicja bez uprzedzeń
Twórcom „Eteru” przydała się też wiedza Krzysztofa Wielgusa na temat różnych detali związanych z epoką schyłku
monarchii austro-węgierskiej. Architekt
z PK podsuwał sugestie dotyczące zarówno wystroju pomieszczeń twierdzy,
jak i znajdujących się w nich przedmiotów, w tym wyposażenia gabinetu dowódcy. Podpowiadał, jak w miasteczku
z tamtej epoki mogły wyglądać ulice,
plac targowy, szyldy sklepów.
— Twórcy filmów o Galicji tamtych czasów zawsze chcieli pokazywać biedę, ubóstwo,
brud. Zwracałem uwagę osobom pracującym
nad „Eterem”, że na początku XX wieku nawet
w małych miasteczkach sytuacja poprawiała
się. Powoływano komisje dbające o porządek
i o upiększanie miast. Wprowadzano przepisy podnoszące poziom higieny. Pojawiała się
elektryczność — mówi Wielgus. Chodziło
mu o to, aby pokazać realia tamtej epoki
bez nadmiernego sentymentalizmu, ale
również bez uprzedzeń, bez powielania
stereotypu nędzy galicyjskiej. Dr Wielgus zwraca uwagę, że z egzotycznego
dziś dla nas świata armii cesarstwa
austro-węgierskiego
w
znacznym
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Plan filmowy, przedstawiający warunki zbliżone do okolic zewnętrznego pierścienia fortyfikacji Twierdzy Przemyśl

stopniu wzięła swe początki armia odrodzonego państwa polskiego.
Jaki będzie ostatecznie nowy film
Krzysztofa Zanussiego i jak zostanie odebrany przez widzów, przekonamy się za
kilka miesięcy. Z pewnością atutem produkcji są odtwórcy dwu głównych postaci. W rolę lekarza, który ― według słów
samego reżysera ― pomylił naukę z religią, wcielił się Jacek Poniedziałek. Drugą ważną osobą w filmie jest dowódca
twierdzy ― człowiek mroczny, cyniczny,
a nawet przerażający, ale zarazem obdarzony wysoką kulturą techniczną, przytłoczony ogromem obowiązków związanych z budową olbrzymiego zespołu
fortecznego. Gra go Andrzej Chyra.
O wierne przedstawienie na ekranie
realiów epoki dbał zespół konsultantów.
W kwestiach związanych z wojskiem

austro-węgierskim obok Krzysztofa
Wielgusa twórcom filmu doradzał również Marcin Słomski — znakomity, jak
podkreśla dr Wielgus, specjalista w dziedzinie historii wojskowości. Co ciekawe,
ten absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego swoją pracę magisterską napisał na
temat regimentu piechoty, stacjonującego w Krakowie, w budynkach należących dziś do… Politechniki Krakowskiej.
Jako konsultant „Eteru” Marcin Słomski
pilnował w szczególności detali związanych z umundurowaniem i ceremoniałem wojskowym.
Produkcja filmu jest w toku. Nam
nie pozostaje nic innego, jak tylko
uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na
pojawienie się „Eteru” w kinach.

Zdjęcia: Joanna Macha

Fortyfikacje polowe po ostrzale artyleryjskim; scenografia odtwarzająca realia początków
I wojny światowej na froncie wschodnim, w Galicji
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Konferencja prasowa Piotra Śliwińskiego

Cel: Mount Everest
Absolwent Politechniki Krakowskiej Piotr Śliwiński postanowił wspiąć się na najwyższy
szczyt świata — Mount Everest. W ten sposób chce uczcić setną rocznicę odzyskania
niepodległości, a także 40-lecie pierwszego
polskiego wejścia na najwyższą górę świata.
4 kwietnia, dzień przed odlotem do Nepalu,
spotkał się w Krakowie z dziennikarzami.
O Piotrze Śliwińskim, jego pasji podróżniczej i planach zdobycia Mount Everestu,
pisaliśmy na łamach „Naszej Politechniki”
w numerze marcowym. Podczas konferencji prasowej ujawnione zostały nowe
szczegóły wyprawy w Himalaje.
Ekspedycja składa się z dwóch działających niezależnie, ale pozostających
w stałym kontakcie i wzajemnie się wspierających zespołów. Do pierwszego zespołu wraz z Piotrem Śliwińskim należą Jacek
Jaśniewski i Piotr Jaśniewski. Drugi tworzą
Joanna Zielonka ze Szczecina i Krzysztof Kukla ze Śląska, działający w klubie alpinistycznym „Homo Hibernatus”. Wyprawa potrwa
dwa miesiące. Atak szczytowy został zaplanowany na drugą połowę maja. Być może
cel zostanie osiągnięty, gdy ten numer „Naszej Politechniki” będzie w druku.
Uczestnicy ekspedycji postanowili wspinać się dłuższą drogą, od strony
chińskiej, północno-wschodnią granią.
Pozwoli to ekipie na lepszą aklimatyzację.
W trakcie konferencji prasowej Piotr Śliwiński poinformował, że utworzone zostaną
dwie bazy — na wysokości 5400 m n.p.m.
i 6400 m n.p.m. Wyżej postanowiono założyć trzy obozy służące do ataku
szczytowego, kolejno na wysokościach:
7000 m n.p.m., następnie 7600 m n.p.m.

i 8400 m n.p.m. Na atak szczytowy przewidziano pięć dni, a samo wejście na szczyt
powinno zająć około dwudziestu godzin.
Przygotowując się do wspinaczki w ekstremalnych warunkach klimatycznych, Piotr
Śliwiński wziął udział w eksperymencie
„Oswajamy mróz”. Stąd udział w konferencji
prasowej dwóch twórców eksperymentu
— Wawrzyńca Kuca i Waleriana Romanowskiego. Podczas eksperymentu w komorze
termoklimatycznej Politechniki Krakowskiej wytworzono warunki podobne do
tych, jakie panują w Himalajach, obniżając
temperaturę do minus 50 stopni Celsjusza.
W lutym br. Piotr Śliwiński spędził w tych
warunkach sto godzin.
O okolicznościach i przebiegu eksperymentu „Oswajamy mróz” opowiedział
podczas konferencji prasowej Wawrzyniec Kuc. Ujawnił, że za rok Piotr Śliwiński
zamierza wyjechać do Jakucji, aby wziąć
udział w przedsięwzięciu kolarza Waleriana Romanowskiego i w warunkach głębokiej zimy syberyjskiej pokonać na rowerze
1000 km w jeździe nieprzerwanej. Walerian
Romanowski podkreślił korzyści płynące
ze współpracy z Piotrem Śliwińskim, który
podczas swoich wypraw zgromadził sporo
doświadczeń.
Dziennikarze dopytywali Piotra Śliwińskiego o szczegóły jego wyprawy w Himalaje. Pojawiło się m.in. pytanie o użycie
tlenu. Śliwiński potwierdził, że ekspedycja
będzie miała tlen, po który sięgnie z pewnością na wysokości ponad 8000 m. Natomiast postanowiono nie korzystać z asysty
Szerpów i samodzielnie wnosić wszystkie
sprzęty oraz zakładać kolejne obozy.

Dziennikarze oblegali Piotra Śliwińskiego, wypytując o szczegóły wyprawy w Himalaje

O sukcesach podróżniczych i alpinistycznych
Piotra Śliwińskiego (z prawej) mówił Wawrzyniec Kuc; z lewej Walerian Romanowski

Wspominając przeprowadzony na Politechnice Krakowskiej eksperyment „Oswajamy mróz”, Śliwiński stwierdził, że dokonane wtedy obserwacje przyczyniły się do
zmian w zestawie zabieranych na wyprawę
sprzętów i ubrań. Na pytanie o sposób odżywiania Piotr Śliwiński wyjaśnił, że kilka miesięcy przed wyprawą zaczął stosować dietę
ketogenną, polegającą na wyeliminowaniu
węglowodanów i cukrów (odstawił m.in.
makarony, ziemniaki, chleb) i spożywaniu
posiłków bogatych w tłuszcze i białka.
Śliwiński mówił też o czyhających podczas wspinaczki zagrożeniach. Największym jest niedostatek tlenu na dużych wysokościach, co może prowadzić do obrzęku
mózgu i płuc. W wysokich górach niebezpieczne są granie, od których można odpaść i spaść kilkaset metrów w dół. Pułapkę
stanowią szczeliny przykryte śniegiem. Aby
wyprawa zakończyła się powodzeniem,
trzeba też umieć dobrze oszacować swe
siły, bowiem do wielu wypadków dochodziło podczas schodzenia z wierzchołka.
Czas wyprawy został tak dobrany,
aby odbyła się w roku obchodów stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Znaczenie ma też fakt, że w tym roku mija
40 lat od zdobycia Everestu przez pierwszego polskiego alpinistę — Wandę Rutkiewicz. Polska ekipa zamierza wnieść na
wierzchołek najwyższej góry świata flagę
polską, otrzymaną od prezydenta RP Andrzeja Dudy, a także flagę Krakowa.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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Dajemy używanym sprzętom drugie życie

Ruszył serwis aukcyjny Politechniki Krakowskiej
19 marca br. został uruchomiony internetowy serwis aukcyjny Politechniki Krakowskiej, umożliwiający sprzedaż zbędnych,
używanych oraz uszkodzonych składników
majątkowych uczelni. Do tej pory jedynie
Politechnika Białostocka zdecydowała się
na wdrożenie takiego rozwiązania.
— Politechnika Krakowska, podobnie jak
inne uczelnie, co roku likwiduje tysiące składników majątkowych, które przeznaczane są do
kasacji. Chodzi nam o to, aby tymi składnikami
można było jeszcze bardziej gospodarnie zarządzać — tłumaczy kanclerz PK mgr inż. Leszek
Bednarz. — Nadamy składnikom majątkowym drugie życie, a poza tym będzie to korzystne dla osób, które będą mogły takie przedmioty
zakupić. Niektóre z nich mogą być unikatowe.
Serwis aukcyjny PK jest dostępny pod
adresem: www.zsd.pk.edu.pl. Jego działanie
opiera się na nowym schemacie likwidacyjnym składników majątkowych uczelni, złożonym z trzech elementów: zagospodarowanie, sprzedaż, darowizna (ZSD). W pierwszym

etapie składniki będą mogły zostać bezpłatnie przejęte przez inne jednostki uczelni. Ich
zdjęć i opisów należy szukać w zakładce „Zagospodarowanie” na stronie serwisu. Jeżeli
przez dwa tygodnie nie zostaną zagospodarowane, wówczas przejdą do sekcji „Sprzedaż”. Proces sprzedaży będzie odbywał się
na zasadach licytacji, podobnie jak w innych
internetowych systemach aukcyjnych (z podaniem ceny wywoławczej).
— Zakup będzie mógł być dokonywany
przez pracowników, studentów, osoby spoza uczelni oraz firmy i instytucje. System,
podobnie jak każdy transakcyjny, wymaga
rejestracji — mówi kanclerz PK. W przypadku braku zainteresowania kupnem, składniki majątkowe mogą zostać przekazane
w darowiźnie na rzecz ściśle określonych
podmiotów prawnych. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich trzech trybów likwidacji
składników majątkowych przez serwis
ZSD, rozpocznie się proces ich fizycznej
kasacji. Instrukcja przeprowadzania czyn-

ności likwidacyjnych składników majątkowych na Politechnice Krakowskiej znajduje
się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Sprzęty poddane procedurze aukcyjnej będą oczekiwać na efekt postępowania
w miejscu ich dotychczasowego użytkowania. Kanclerz Leszek Bednarz wyjaśnia,
że pod tym względem niewiele się zmieni,
ponieważ do tej pory składnik przeznaczony do likwidacji musiał czekać w jednostce,
do której należał, na wypełnienie wszelkich
niezbędnych dokumentów, zanim został
przejęty przez Sekcję Gospodarki Odpadami.
Obsługą całego systemu zajmuje się Dział Inwentaryzacji i Gospodarki Majątkowej.
Na Politechnice Białostockiej w ciągu
niecałego roku po uruchomieniu systemu
ZSD większość składników majątkowych
przeznaczonych do likwidacji została
sprzedana poprzez internetową licytację.
Łączna kwota uzyskana ze sprzedaży wyniosła 8001,75 zł netto.

(R.)

Z innych łamów

Pustynia Błędowska kamerą satelity
Współczesne technologie satelitarne są
nieocenioną pomocą w monitoringu środowiska, pozwalając opracowywać m.in.
kompleksowe plany i strategie jego ochrony i zagospodarowania. Przekonują o tym
na łamach „Przeglądu Geodezyjnego”
(nr 7 z 2017 r.) Henryk Bryś, emerytowany
profesor Politechniki Krakowskiej, specjalista w dziedzinie geotechniki i fotogrametrii oraz dr inż. Małgorzata Z. Wilczkiewicz, adiunkt w Katedrze Gospodarki
Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Autorzy w swoim artykule przyglądnęli
się negatywnym skutkom transformacji środowiska Pustyni Błędowskiej. By zaobserwować przeobrażenia, jakim podlegał obszar
tej wyjątkowej w skali europejskiej pustyni
piaskowej, stanowiącej osobliwość geologiczną Jury Krakowsko-Częstochowskiej
(Park Krajobrazowy Orlich Gniazd), wykorzystali zobrazowania wykonane za
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pomocą różnych technik pomiarowych,
dostępnych na przestrzeni ostatnich 90 lat.
Do porównania użyli fotomapy (tzw. fotoplan) z 1926 r. (skala 1 : 10 000) — unikatowego dokumentu, opracowanego
na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w II Pułku Lotniczym w Krakowie-Rakowicach oraz zobrazowań satelitarnych — panchromatycznego z 1968 r. (wykonane przez wojskowego satelitę CORONA
KH-4A); kolorowego z 2006 r. (wykonane
przez satelitę Quick-Bird, należącego do
Digital Globe) i zdjęć zrobionych w 2016 r.
przez satelitę Landsat 8, udostępnianych
przez Google Earth. Analiza dokumentów historycznych oraz danych cyfrowych
pozwoliła ocenić rozmiar destrukcyjnych
zmian, spowodowanych zadrzewianiem
i postępującą na tym terenie wegetacją, co
w efekcie prowadziło do systematycznego
kurczenia się i zanikania powierzchni odkrytych piasków.

Działania, których celem jest ratowanie
i przywrócenie pierwotnego charakteru
Pustyni Błędowskiej, prowadzone są od
1999 r. Wraz z ogłoszeniem programu UE
„Natura 2000” opracowano lokalny plan na
lata 2005–2007, a w 2007 r. obszar pustyni
został wpisany na listę Programu Sieci Obszarów Objętych Ochroną Przyrody „Natura 2000”. W 2011 r. rozpoczęto jego renaturyzację. Projekt Life Natura, polegający
na karczowaniu drzew i krzewów, tak by
sprowokować ponownie proces tworzenia się piaszczystych wydm, realizowano
do 2014 r. W części północnej tego obszaru prace zaplanowano ukończyć w 2017 r.
Wszystko po to, by zachować to cenne
przyrodnicze siedlisko dla przyszłych pokoleń. Pustynia Błędowską to przecież
niezwykle interesujący cel wycieczek turystycznych i edukacyjnych.

(R.)
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Powstał autorski program zajęć wychowania fizycznego

Studenci potrzebują więcej ruchu
Politechnika Krakowska z pewnością jest
jedną z bardziej usportowionych uczelni
Krakowa, o czym świadczy długa lista osób,
które w ciągu ponad 70 lat istnienia uczelni
odnosiły i odnoszą po dziś dzień niemałe
sukcesy w różnych dyscyplinach sportu.
Ten medal ma jednak też drugą stronę. Jest
nią duże grono studentów, którzy nie posiadają nawyku aktywności fizycznej.

Kiedyś ruch na świeżym powietrzu był
jedną z głównych form spędzania wolnego czasu. Dziś świeże powietrze stało się
towarem deficytowym, a młodym ludziom
wolny czas wypełnia przede wszystkim
śledzenie przekazów płynących z ekranów
komputerów i smartfonów. Różne inne zajęcia też pozostają w konflikcie z aktywnością fizyczną. Chcąc zdiagnozować sytuację
i wskazać kroki zaradcze, zespół badawczo-naukowy Centrum Sportu i Rekreacji PK
kierowany przez dr. Andrzeja Bahra przeprowadził badania we współpracy ze
specjalistami z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Efektem jest raport
opisujący wyniki i formułujący wnioski.
CSiR badało studentów w ramach autorskiego programu zajęć wychowania fizycznego, wykonując test Astranda-Ryhminga
na cykloergometrze rowerowym w celu
oszacowania maksymalnego poboru tlenu
(VO2max) metodą pośrednią na podstawie
częstości skurczów serca (HR) podczas pracy submaksymalnej. Maksymalny pobór
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tlenu — to jeden z najważniejszych parametrów mówiących o ogólnej wydolności
organizmu. Badania wykonywane w różnych ośrodkach
naukowych
potwierdziły
wartość diagnostyczną testu
Astranda-Ryhminga. Częstość
skurczów serca wykazuje
wysoką korelację z wieloma
parametrami fizjologicznymi
i biochemicznymi, charakteryzującymi nasilenie funkcji ustrojowych, przy czym najnowsze urządzenia monitorujące HR umożliwiają rejestrację tego parametru w sposób
bardzo prosty.
Badaniami
prowadzonymi
przez
CSiR objęto 197 studentek i 512 studentów
I i II roku, uczęszczających na obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego. Badania wykazały bardzo niski poziom VO2max
u studentów. 50 proc. badanych uzyskało
wynik bardzo słaby lub słaby, a 69 proc.
miało wynik poniżej przeciętnej wartości
VO2max. Tylko 10 proc. badanych mogło
się pochwalić wynikiem bardzo dobrym
lub dobrym. U mężczyzn wyniki te były
gorsze niż u kobiet.
W przeprowadzonej ankiecie 75 proc.
badanych zadeklarowało, że jedyną formą aktywności fizycznej jest uczestnictwo
w obowiązkowych zajęciach wychowania
fizycznego. W trakcie prowadzonych przez
kilka miesięcy badań studenci ograniczający w ten sposób aktywność fizyczną

utrzymywali swoją niską wydolność lub ją
obniżali. Często wiązało się to ze wzrostem
masy ciała.
Równolegle we współpracy z Zakładem Medycyny Sportowej i Żywienia
Człowieka AWF w Krakowie zanalizowano
wybrane aspekty stylu życia 982 studentek
i studentów PK. Posłużono się zestawem
kwestionariuszy do badania zwyczajów
żywieniowych i poziomu aktywności
fizycznej. Na tej podstawie opracowano
indywidualne zalecenia żywieniowe dla
badanych studentów.
W raporcie z badań podkreślono, że
okres studiów jest ostatnim etapem nauki,
w którym można na szeroką skalę prowadzić edukację zdrowotną, ukierunkowaną
na rozwijanie, utrzymywanie i monitorowanie aktywności fizycznej w celu zapewnienia jakości życia na jak najwyższym
poziomie. Jest to czas, jak napisano: „w którym możliwe wydaje się być jeszcze kształtowanie poczucia odpowiedzialności za
własne zdrowie”. Przygotowany w CSiR PK
autorski program zajęć wychowania fizycznego umożliwia studentom zdiagnozowanie indywidualnych możliwości fizycznych
oraz sposobów ich poprawy.
We wnioskach końcowych stwierdzono m.in., że autorski program ewidentnie zwiększa efektywność działań
podnoszących poziom świadomości
prozdrowotnej studentów i umożliwia
zaaplikowanie wszystkim studentom
odpowiedniego programu aktywności
fizycznej. Za celowe uznano wprowadzenie autorskiego programu prozdrowotnego na wybranych wydziałach przez
cały okres studiów.

(ps)
Zdjęcia: Piotr Gibas
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Politechnika Krakowska w mediach
„Gazeta Wyborcza”
7 kwietnia 2018 r.
Tysiąc lat historii pod posadzką
To tu — a nie w kościele Mariackim — mieściła się najstarsza krakowska parafia. Nic więc
dziwnego, że archeolodzy badający krakowski
kościół i klasztor dominikanów znajdują tak
wiele śladów przeszłości: osadę sprzed tysiąca
lat, groby czy ślady zniszczeń spowodowanych przez najazdy i pożary. Jest to możliwe
dzięki trwającym pracom badawczym, związanym z montowaniem instalacji grzewczej
i wentylacyjnej. Badacze mogą dzięki temu
zobaczyć, co kryje się pod posadzką w samym
środku kościoła i dotrzeć do najstarszych,
wczesnośredniowiecznych warstw — Taka
okazja zdarza się niezmiernie rzadko. Tutaj przecież docieramy do Krakowa sprzed tysiąca lat! To
przywilej, że możemy w tym uczestniczyć i z zachowanych reliktów odczytywać przeszłość tego
miejsca — podkreśla dr Anna Bojęś-Białasik
z Politechniki Krakowskiej, badaczka architektury dawnego Krakowa.

„Dziennik Polski”
14 kwietnia 2018 r.
Jest kobietą do zadań
specjalnych. Jej specjalność to
wynalazki
Agnieszka Sobczak-Kupiec z Myślenic ma
36 lat i tytuł profesora nadzwyczajnego Politechniki Krakowskiej. Niedawno zdobyła
tytuł „Wynalazczyni Roku 2017”. Oprócz ducha badacza drzemie w niej duch sportowca
i społeczniczki. (...) Lista osiągnięć naukowych
myśleniczanki budzi respekt. Ma na swoim
koncie grubo ponad sto publikacji, w tym także w najbardziej liczących się w naukowym
świecie czasopismach oraz liczne tytuły i nagrody za działalność wynalazczą. (...). Jednym
z jej najważniejszych osiągnięć jest stworzenie
syntetycznego substytutu kości, którego dodatkową zaletą są właściwości antybakteryjne.

20 kwietnia 2018 r.
Stolica Małopolski jest
pionierem w kształceniu kadr
dla kolejnictwa
Rozmowa z dr. hab. inż. ANDRZEJEM SZARATĄ,
dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
— (...) Będą Państwo kształcić młodych ludzi na
kierunku budownictwo, w ramach specjalności
drogi kolejowe. Podkreślają Państwo, że dzięki
temu Kraków może stać się pionierem, nowym
centrum kształcenia kadr dla dynamicznie rozwijającego się rynku pracy w kolejnictwie.
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— I to nie jest stwierdzenie na wyrost. PKP
Polskie Linie Kolejowe, czyli jednostka,
która jest odpowiedzialna za rozwój całej
infrastruktury kolejowej w naszym kraju,
nie współpracowała do tej pory z żadną
uczelnią wyższą. Jesteśmy więc pionierami.
Chcielibyśmy zostać pilotażową jednostką w Polsce, która pokaże na przykładzie
kolei, że jest możliwe dopasowanie się do
bieżących potrzeb rynku. A właśnie branża
transportu szynowego taką potrzebę teraz
ma. Nasi studenci będą kształceni przez dydaktyków PK i specjalistów z firm zgodnie
z przygotowanym wspólnie programem
kształcenia. W planach są m.in. specjalistyczne wykłady i ćwiczenia związane z budownictwem kolejowym (tematyka jest szeroka:
mosty kolejowe, torowiska, budowle ziemne, infrastruktura tramwajowa, zarządzanie
inwestycjami itd.). Studenci będą brać udział
w wyjazdach tematycznych, szkoleniach,
konferencjach naukowych i branżowych.
Będą rozwiązywać rzeczywiste problemy
badawczo-techniczne wskazane przez firmy. Zaliczą też płatne staże u przyszłych
pracodawców. Dzięki takiemu pakietowi
działań przygotujemy do pracy fachowców
z dokładnie takim profilem wiedzy i umiejętności, jakiego potrzebuje pracodawca.
Kraków może się stać kuźnią kadr dla całej
branży transportu szynowego.

SmogLab.pl
9 kwietnia 2018 r.
Prof. Marek Brzeżański:
Wycinanie DPF to coś, czym
już dawno powinna zająć się
prokuratura
„Jakby pan napisał w gazecie, że ma drukarkę
i drukuje pieniądze, to policja zaraz by u pana
była. Kiedy pan pisze, że pan wycina systemy
oczyszczania spalin, to nic się nie dzieje. Jest
tego w internecie pełno” — mówi prof. Marek Brzeżański, dyrektor Instytutu Pojazdów
Samochodowych i Silników Spalinowych
Politechniki Krakowskiej w rozmowie o wycinaniu systemów oczyszczania spalin oraz
przyszłości motoryzacji.

TVN24
19 kwietnia 2018 r.
Rewolucja w strefach
parkowania
Rewolucja w strefach płatnego parkowania w dużych miastach właśnie wchodzi
w decydującą fazę. Ustawa wprowadzająca zmiany jest już w Sejmie. Umożliwia
samorządom nawet trzykrotne podniesienie cen. Oprócz tego rząd chce, aby mia-

sta mogły brać pieniądze od kierowców
również w soboty i niedziele. Możliwe są
też wyższe kary za brak opłaty. Dziś to
maksymalnie 50 złotych. Rząd proponuje
200 złotych. (....) Eksperci z Politechniki
Krakowskiej obliczyli, że gdyby cena za
godzinę parkowania podskoczyła do pięciu złotych, to dziewięć procent kierowców
przesiadłoby się na rower, 12 procent na
autobus i tramwaj, a 38 procent parkowałaby poza strefą.

Polska Agencja Prasowa
18 kwietnia 2018 r.
Najlepsi specjaliści określą
nowe wymagania dla dróg
Ministerstwo
Infrastruktury
zawarło
umowę na opracowanie nowych wymagań technicznych w drogownictwie. Tym
razem zamówienie dotyczy warunków
technicznych dla dróg publicznych i opiewa na kwotę 4,65 mln zł. Nowe warunki
powinniśmy poznać w ciągu 22 miesięcy.
(...) Wykonawcą opracowania „Analiza
jakości technicznej projektów drogowych współﬁnansowanych z funduszy
Unii Europejskiej wraz z rekomendacjami optymalizacji i szczegółowymi warunkami technicznymi projektowania,
realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg
publicznych” jest konsorcjum krajowych
jednostek naukowych i ﬁrm projektowych,
w skład którego wchodzą: Politechnika Krakowska, Politechnika Gdańska,
Politechnika Warszawska, Politechnika
Wrocławska, Transprojekt Gdański oraz
Transprojekt — Warszawa.

Radio Kraków
26 kwietnia 2018 r.
Młodzi naukowcy z Politechniki
Krakowskiej pracują nad
bardziej wydajną metodą
wytwarzania trazodonu
Ten lek znany jest od dawna do leczenia
depresji. Teraz naukowcy obserwują jego
renesans, bo może być też wykorzystywany do leczenia choroby Alzheimera
i zaburzeń seksualnych. Zespół młodych
naukowców Politechniki Krakowskiej
opracował nowatorski sposób otrzymywania leku bez użycia drogich i toksycznych rozpuszczalników, co jak twierdzą
doktoranci przyczyni się do tańszej,
szybszej i bardziej ekologicznej produkcji. — Korzystamy z samych nietoksycznych reagentów — mówi Przemysław Zaręba z Wydziału i Inżynierii i Technologii
Chemicznej.
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Bożena Wienc — „Radość tworzenia”
Rysunek i malarstwo
19 marca — 5 kwietnia 2018 r.
Bożena Wienc, urodzona w Złotym Stoku, dzieciństwo spędziła w cieniu krzyżackiego zamku w Kwidzyniu. Po przeprowadzce do Krakowa
uczęszczała do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, w którym
dyrektorem był Jerzy Kluza. Jej nauczycielami w zakresie malarstwa
byli m.in. artyści malarze: Adam Hoffman, Witold Damasiewicz, Jan
Rzehak, Stanisław Batruch, Adam Bincken, rzeźby — Roman Tarkowski i Anna Praxmayer, a kompozycji —Tadeusz Łukasiewicz i Tadeusz
Bajwoluk. Po ukończeniu podyplomowego studium ze specjalnością
oligofrenopedagogiczną pracowała w zespole szkół specjalnych jako
nauczyciel-terapeuta w zakresie plastyki i informatyki. Pracę zawodową
przerwała ciężka choroba, mimo której nadal realizuje się w malarstwie
i pedagogice, prowadząc zajęcia i warsztaty twórcze w Fundacji Sztuki
Osób Niepełnosprawnych, w Fundacji Aktywności Obywatelskiej (projekt „Senior na CzASie”). Dodatkowo jako wolontariusz prowadzi świetlicę artystyczną „Przystań” w Domu Parafialnym na Piaskach Nowych.
Co roku uczestniczy w plenerach malarskich, konkursach i wystawach
zbiorowych organizowanych przez Fundację i Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Artystka podkreśla, że jej celem nie jest wyłącznie
uchwycenie fizycznego podobieństwa, ale zaglądając w oczy modeli,
szuka wewnętrznego światła...

Krajobraz „jest księgą otwartą, daną nam do czytania, oglądania i pod rozwagę”
Wystawa studenckich prac inżynierskich
9–20 kwietnia 2018 r.
JADWIGA ŚRODULSKA-WIELGUS

Na wystawie zaprezentowane zostały
najlepsze prace inżynierskie, obronione
na Wydziale Architektury PK przez studentów kierunku architektura krajobrazu
w roku akademickim 2017/2018. Stanowiła
ona podsumowanie 7 semestrów studiów
I stopnia, a także formę promocji zawodu
architekta krajobrazu na szerszym forum.
Projekty młodych architektów krajobrazu pokazały, jak można krajobraz porządkować, jak go chronić, kształtować i z poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego przekształcać. Tematy prac
dyplomowych dotyczyły rewaloryzacji
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krajobrazu miejskiego (projektowanie stref
ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych itp.); projektowania ogrodów przydomowych, śródblokowych i zlokalizowanych na dachach budynków, także
kształtowania historycznych i współczesnych parków, ogrodów przy rezydencjach,
parków publicznych, uzdrowiskowych,
terenów zieleni publicznej czy terenów
specjalnych, jak: ogrody botaniczne, parki
etnograficzne, wystawy ogrodnicze, ogrody działkowe i cmentarze. Szczególnym wyzwaniem była rekultywacja, rewaloryzacja
i rewitalizacja terenów dawnej działalności

inżynieryjnej (przemysłowej, komunikacyjnej, militarnej), a także projektowanie krajobrazu współczesnych dzieł inżynierii.
Wystawa otworzyła cykl wykładów
i spotkań organizowanych przez Instytut
Architektury Krajobrazu PK z okazji miesiąca architektury krajobrazu, przypadającego zgodnie z ustaleniami Amerykańskiego
Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu
(ASLA) na kwiecień.
Dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus
jest adiunktem Instytutu Architektury Krajobrazu PK.
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ITALIA —
Fotografie i akwarele Jana Kurka
19 marca — 17 kwietnia 2018 r.
Po raz kolejny dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK — adiunkt Instytutu Projektowania Budowlanego Politechniki
Krakowskiej podzielił się z bywalcami Galerii „Gil” swoim wspomnieniem pobytu
we Włoszech. Tym razem zaprezentował
prace fotograficzne i akwarele wykonane
podczas ubiegłorocznej podróży, która
objęła region pomiędzy jeziorem Lago di
Garda a Wenecją, z tak zachwycającymi

historycznymi miejscowościami, jak: Werona, Mantua, Vicenza, Peschiera del Garda, Sirmione, Velo Veronese i Wenecja.
Ta część północno-wschodnich Włoch,
zwana Wenecją Euganejską, zamieszkiwana była kiedyś przez plemię Wenetów
Adriatyckich (od XV w. p.n.e.). Wyróżniając
się niezwykle bogatą historią, pięknymi
krajobrazami i wieloma zabytkami architektury, jest chętnie odwiedzana przez

W Weronie...

Wenecja

Velo Veronese

turystów, którzy przybywają tu ze wszystkich zakątków naszego globu.
Zaprezentowane na wystawie fotografie
to autorskie studium piękna historycznej architektury i jej detalu, ale i dowód na… fascynację autora ludzkimi typami i postawami.
Twórca — jak wyznał — często łapał się na
tym, że w „podglądniętych” osobowo-sytuacyjnych kadrach skupił się wielki ładunek ludzkich emocji i… skrzętnie skrywanych tajemnic. Inne ze zdjęć pokazanych
na wystawie przenoszą do starożytnej
i średniowiecznej historii Italii, ale i do kipiącej życiem i emocjami współczesności.

Wpisani w historię krakowskiego AZS
Koło Seniorów krakowskiego AZS obchodziło w 2017 r. jubileusz 25-lecia swego
istnienia. Z tej okazji ukazało się okolicznościowe wydawnictwo, podsumowujące
pierwsze ćwierćwiecze działalności koła. Na
kartach tej publikacji nie brakuje nazwisk
osób związanych z Politechniką Krakowską.
„Liczne osiągnięcia sportowców spod
znaku AZS, a także popularność amatorskiego sportu akademickiego trwają przez
kolejne akademickie pokolenia. Tak jest
dlatego, że sport jest uniwersalny” — napisał w „Słowie wstępnym” przewodniczący
Koła Seniorów, prof. Kazimierz Furtak, były
rektor Politechniki Krakowskiej.
W publikacji przypomniano, że wśród
założycieli Koła Seniorów AZS Kraków
byli Piotr Jeż i Stefan Piechnik. Zmarły
w 2001 r. dr inż. Piotr Jeż był absolwentem
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Wydziału Budownictwa Wodnego PK (dziś
Wydział Inżynierii Środowiska), przez całe
zawodowe życie związanym z Instytutem
Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Był też
pomysłodawcą Biegu Kościuszkowskiego.
Prof. Stefan Piechnik to również absolwent
PK, później prorektor uczelni oraz dziekan
„Lądówki” czterech kadencji. W wydawnictwie jubileuszowym znalazł się też biogram prof. Stefana Dousy, znanego artysty
rzeźbiarza, wykładającego na Wydziale Architektury PK, podobnie jak Stefan Piechnik wyróżnionego godnością członka honorowego AZS.
Wydawnictwo jubileuszowe odnotowuje również nazwiska innych osób związanych z PK, w tym zastępcy dyrektora
Centrum Sportu i Rekreacji PK Jacka Majki,
który był sekretarzem komitetu organi-

zacyjnego jubileuszu krakowskiego Koła
Seniorów AZS. Przypomniano także, że
w 2014 r. Politechnika Krakowska została
uhonorowana „Złotym Gryfem AZS”.

(ps)
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Ranking

Cracovia Maraton

Jak donoszą z różnych kół,
Ranking dla technicznych szkół
„Perspektywy” ogłosiły —
Ciesz się kandydacie miły.
Każdy się z rankingu dowie:
Jak studiować, to w Krakowie,
Tam gdzie szkoła Naczelnika,
Krakowska Po-li-tech-ni-ka.

Uczestników
tegorocznego
biegu
17. PZU Cracovia Maraton, który odbył się
22 kwietnia, mogliśmy oglądać z obiektów
Politechniki przy al. Jana Pawła II. Wśród
zawodników dostrzegliśmy naszych znajomych, również z łamów „Naszej Politechniki” — Janusza Pawlaka z antykwariatu
„Rara Avis” (u dołu w środku) oraz Marka
Pilcha z „Głosu Seniora” (u dołu z prawej),
współpracującego z Uniwersytetem Trzeciego Wieku PK. Gratulujemy kondycji!

Krzysztof Konstanty Stypuła
Od redakcji: Autora wiersza zainspirowało wystąpienie rektora Politechniki Krakowskiej Jana Kaziora wygłoszone podczas posiedzenia Senatu PK 25 kwietnia tego roku.

Zdjęcia: Jan Zych

