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SŁOWO REKTORA

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

Prosta droga do kariery — takim hasłem promocyjnym opisujemy 
studia na Politechnice Krakowskiej kandydatom, którzy interesują 
się naszą ofertą edukacyjną. Jego trafność potwierdzają zarówno za-
angażowanie uczelni we współpracę z pracodawcami, jak i najnow-
sze wyniki badań losów absolwentów PK z rocznika 2017.

Z badań Biura Karier PK wynika, że ponad 93 proc. magistrów 
inżynierów z dyplomem PK z 2017 r. pracuje pół roku po skończeniu 
studiów, prawie 90 proc. w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów. 
Dla naszych studentów w trudnym i pracowitym czasie sesji egzami-
nacyjnej jest to potwierdzenie, że ich wysiłek się opłaci. Dla kandy-
datów na studia jest to znak, że — wobec mnogości ofert — tej poli-
technicznej bez wahań mogą zaufać. W trwającej rekrutacji oferujemy 
prawie 5 tys. miejsc na wszystkich rodzajach i stopniach studiów, 
z nadzieją i przekonaniem, że wybiorą je ambitni i pracowici, młodzi 
ludzie. Chcemy przyjąć w tym roku więcej niż dotąd studentów za-
granicznych, wiemy, że nasza oferta cieszy się dużym zainteresowa-
niem zwłaszcza kandydatów z Chin i Indii. Dlatego proszę wszystkich 
pracowników zaangażowanych w proces rekrutacji oraz prowadzenie 
studiów w języku angielskim o szczególnie życzliwe wsparcie dla za-
granicznych kandydatów, starających się o przyjęcie na PK.

Stała troska o wysoki poziom działalności badawczej i wynika-
jącą z niej jakość kształcenia jest wpisana w misję naszej szkoły. To 
codzienna, cierpliwa praca całej społeczności akademickiej; praca, do 
której każdy pracownik i wydział dokłada swoją cegiełkę. Z radością 
przyjęliśmy więc wszyscy informację o przyznaniu kategorii A Wy-
działowi Mechanicznemu PK (w wyniku uwzględnienia odwołania 
od ostatniej oceny parametrycznej). Raz jeszcze pragnę pogratulo-
wać dziekanowi prof. Jerzemu Sładkowi tego sukcesu i podziękować 
za ogromne zaangażowanie w sprawy wydziału. Przyczyniło się ono 
do poprawy pozycji jednostki, ale również całej uczelni. Dziękuję 
wszystkim koleżankom i kolegom z Wydziału Mechanicznego za ich 
wysiłek i zrozumienie, że tylko przez wartościowe publikacje, patenty, 
zdobywanie środków finansowych na badania i projekty oraz współ-
pracę z przemysłem można osiągnąć zamierzony cel. Ten pozytywny 
przykład będzie zapewne zachętą do systematycznej pracy i jeszcze 
większego zaangażowania dla nauczycieli akademickich z pozostałych 
wydziałów naszej uczelni.

Doceniamy także aktywność i zaangażowanie władz Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Wydziału Mechanicznego w rozwój cennej dla 
studentów współpracy z firmami i instytucjami branży kolejowej. 
Dzięki staraniom dziekana dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK 
w maju podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wydziałem Inży-
nierii Lądowej a siedmioma firmami branży kolejowej. Pracodawcy 
ufundują stypendia dla studentów budownictwa w specjalnościach 
związanych z kolejnictwem (drogi kolejowe, konstrukcje budowlane 
i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa oraz mosty 
i budowle podziemne). Studenci kształceni będą nie tylko przez dy-
daktyków PK, ale również specjalistów praktyków z firm, zgodnie 
z przygotowanym wspólnie programem kształcenia. Specjalistyczne 
wykłady i ćwiczenia, udział w wyjazdach tematycznych, szkoleniach 
prowadzonych przez doświadczonych specjalistów z Małopolskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa, a także konferencjach naukowych 
i branżowych, a po studiach gwarancja pracy — to wszystko zaofe-
rują WIL i jego partnerzy. W ramach kół naukowych i w pracach 
magisterskich studenci będą rozwiązywać rzeczywiste problemy 
badawczo-techniczne wskazane przez firmy. Pierwsi absolwenci bu-
downictwa, wykształceni we współpracy z firmami z branży kolejo-
wej, wkroczą na rynek pracy w 2019 r.

W maju PK podpisała także umowę o współpracy z Urzędem 
Transportu Kolejowego. Opiekę merytoryczną nad jej realizacją  

będzie sprawował Instytut Pojazdów Szyno-
wych WM. W ramach porozumienia prze-
widziano wspólne przedsięwzięcia badaw-
cze i edukacyjne związane z transportem 
szynowym, w tym m.in. współtworzenie 
programów studiów, program praktyk 
zawodowych, organizację wyjazdów dy-
daktycznych studentów oraz realizowanie 
przez nich prac dyplomowych związanych 
z potrzebami UTK. 

Jak twórcze formy może przybrać dbałość o adekwatność kształ-
cenia przyszłych inżynierów, zaprezentowano podczas kolejnej wy-
stawy prac studenckich Wydziału Architektury „Uczelnia — Sa-
morząd — Biznes”. Pokazano na niej projekty naszych studentów 
(wspieranych przez wybitnych dydaktyków WA), którzy proponują 
nowe rozwiązania architektoniczne czy urbanistyczne dla gmin 
i powiatów Małopolski lub partnerów gospodarczych. Śmiałe stu-
denckie pomysły często otwierają przed regionami nowe możliwości 
rozwoju.

W maju Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki 14. edycji 
konkursów OPUS i PRELUDIUM. W ich ramach cztery projekty 
naukowców z PK uzyskały finansowanie. Gratuluję pracownikom, 
którzy odnieśli sukces, dziękuję wszystkim, którzy złożyli wnioski 
i zachęcam do dalszej aktywności. Specyfika konkurowania o finan-
sowanie projektów naukowych wymaga często cierpliwości, dosko-
nalenia wniosków i podejmowania kolejnych prób. To bardzo ważne, 
by przybywało pracowników aplikujących o projekty, bo to nie tylko 
szansa na dodatkowe środki finansowe na badania. To również klucz 
do podniesienia pozycji naukowej całej uczelni, co będzie szczegól-
nie odczuwalną potrzebą przy zmianach ustawowych w szkolnictwie 
wyższym.

Twórcza wymiana idei, prezentacja osiągnięć, inspiracja do po-
dejmowania nowych wyzwań — to cele organizatorów prestiżowych 
konferencji i sympozjów, które gościły na PK w maju. Instytut Ma-
szyn i Urządzeń Energetycznych,  we współpracy z uniwersytetami: 
w Calgary (Kanada), La Sapienza w Rzymie (Włochy) oraz Paris-
-Saclay (Francja), był organizatorem 11th International Conference 
on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer (ICCHMT 
2018). Wzięli w niej udział przedstawiciele czołowych ośrodków na-
ukowych na świecie, związanych z komputerowym modelowaniem 
procesów przepływu ciepła i masy.

Z kolei Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii 
Lądowej wspólnie z Instytutem Zarządzania w Budownictwie 
Wydziału Inżynierii Lądowej PK zorganizowały II Sympozjum 
„BIM w edukacji”, poświęcone problemom wdrażania metodyki 
BIM (Building Information Modelling) do programów studiów 
na uczelniach technicznych w Polsce. Politechnika Krakowska jest 
jednym z najważniejszych (jeśli nie najważniejszym) ośrodków dy-
daktycznych, specjalizujących się w kształceniu kadr inżynierskich 
w tej dziedzinie. Organizatorom obu wydarzeń dziękuję i gratuluję 
ogromnego zainteresowania ze strony uczestników krajowych i za-
granicznych. 

Koniec maja przyniósł bardzo duże zmiany w zakresie ochrony 
danych osobowych osób fizycznych, również nasza uczelnia mu-
siała się do nich dostosować. Zachęcam wszystkich pracowników, 
a w szczególności pracowników przetwarzających dane osobowe, do 
zapoznania się z zarządzeniem rektora PK z 21 maja br. wraz z za-
łącznikami i do przestrzegania zawartych w nim zasad.

Jan Kazior

http://imiue.mech.pk.edu.pl/index.php?lang=pl
http://imiue.mech.pk.edu.pl/index.php?lang=pl
https://www.l5.pk.edu.pl/index.php?lang=pl
https://www.l5.pk.edu.pl/index.php?lang=pl
https://www.l3.pk.edu.pl/
https://www.l3.pk.edu.pl/
http://www.wil.pk.edu.pl/index.php?lang=pl-pl
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Dobiegają końca prace nad najważniejszym aktem prawnym 
nauki polskiej. Projekt ustawy zwanej Konstytucją dla Nauki 
bądź krócej — ustawą 2.0 trafił 5 kwietnia do Sejmu. Jeśli do-
trzymane zostaną przyjęte terminy prac legislacyjnych, nowe 
prawo zacznie obowiązywać 1 października 2018 r. 

O płynących stąd konsekwencjach dla szkolnictwa wyż-
szego mówił prof. Kazimierz Furtak, przewodniczący Cen-
tralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, podczas spotkania 
z Konwentem Seniorów PK 19 kwietnia. Wystąpienie byłego 
rektora Politechniki Krakowskiej nosiło tytuł: „Działalność 
CK w świetle zmian ustawowych”. Mówca wyszedł jednak 
poza ramy nakreślone w tytule, informując uczestników spo-
tkania o wielu zagadnieniach nurtujących środowisko akade-
mickie w związku z zapisami Konstytucji dla Nauki, a nie-
związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem CK.

Od CK do RDN: przekształcenie bez perturbacji

Prof. Kazimierz Furtak zastrzegł na wstępie, że w toku prac 
sejmowych mogą jeszcze nastąpić dość istotne zmiany w prze-
słanym parlamentowi projekcie ustawy. Biorąc jednak pod 
uwagę stopień zaawansowania prac nad dokumentem, więk-
szość proponowanych założeń reformy szkolnictwa wyższego 
powinna zostać zachowana.

Odnosząc się w pierwszej kolejności do spraw związanych 
z działalnością Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, gość Kon-
wentu Seniorów prof. Furtak przypomniał, że organ ten prze-
stanie istnieć 31 grudnia 2020 r. Kompetencje CK przejmie Rada 
Doskonałości Naukowej (RDN) 1 czerwca 2019 r. Obie instytucje 
będą więc działać równolegle, na „zakładkę” przez 19 miesię-
cy. Centralna Komisja będzie kontynuować i zamykać sprawy 
rozpoczęte przed powołaniem RDN, natomiast RDN zajmie się 
nowymi sprawami. Zdaniem prof. Kazimierza Furtaka nie spo-
woduje to perturbacji w rozpatrywaniu napływających wnios- 
ków, zarówno w przypadku osób starających się o habilitację, 
jak i w zakresie procedury nadawania tytułu profesora. Gorący 
okres przeżyje jedynie biuro Centralnej Komisji, które będzie 
musiało równolegle obsługiwać Radę Doskonałości Naukowej.

W porównaniu z umocowaniem CK w strukturze admi-
nistracyjnej państwa status Rady Doskonałości Naukowej 
będzie niższy. CK działa przy prezesie Rady Ministrów, na-
tomiast prace RDN nadzorować będzie Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Statut CK zatwierdzał premier, 
w przypadku RDN będzie to należało do ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego. Organami RDN będą tylko przewod-
niczący i prezydium, podczas gdy w CK obok przewodniczą-
cego jest jeszcze dwóch zastępców i sekretarz.

Są procedury, są też ludzkie sprawy
Znaczną część wystąpienia przewodniczący Centralnej Komi-
sji poświęcił problemom, na jakie w swej działalności natrafia 
kierowany przez niego organ. W pierwszej kolejności zwrócił 

uwagę na niespójność prawa w Polsce. Jest ono sformułowane 
tak niejednoznacznie, że różne sądy w sprawach bliźniaczo 
podobnych wydają różne orzeczenia.

Drugim poważnym problemem jest brak znajomości prawa 
w jednostkach naukowych. Wiele zgłaszanych do CK wnios- 
ków jest obarczonych wadami formalnymi. Wniosek taki musi 
zostać wycofany i po wprowadzeniu poprawek procedura roz-
poczyna się od nowa. 

Gość Konwentu Seniorów przedstawił następujący przy-
kład. Komisja habilitacyjna poddała pod głosowanie wniosek 
do rady wydziału o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 
Ponieważ wniosek nie uzyskał większości głosów, komisja za-
wnioskowała do rady wydziału o odmowę nadania stopnia. To 
błąd! Jeżeli pierwsze głosowanie o nadanie stopnia przynio-
sło wynik negatywny, przewodniczący komisji habilitacyjnej 
miał obowiązek poddać pod głosowanie wniosek o odmowę 
nadania stopnia. Zdarzały się wszak przypadki, że nie uzy-
skał większości ani wniosek o nadanie, ani wniosek o odmowę 
nadania stopnia, gdyż była duża liczba osób wstrzymujących 
się od głosu. Według obowiązującego prawa w tej sytuacji na-
leży głosować na przemian, aż w końcu któryś z wniosków zo-
stanie przegłosowany. Taki jest wymóg formalny. 

Dotyczy on również rady wydziału, która poddaje pod 
głosowanie wniosek komisji. I znowu może się zdarzyć, że 
wniosek o nadanie stopnia nie będzie przegłosowany. Należy 
wówczas głosować przemiennie. Pojawia się jednak dodatko-
wy problem. Wnioski powinny zostać podane w programie po-
siedzenia rady wydziału, przesłanym do osób zaproszonych na 

Środowisko akademickie  
wobec nadchodzących zmian
Szkoły wyższe oczekują na wejście w życie ustawy 2.0

Prof. Kazimierz Furtak — przewodniczący Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów. Fot.:Jan Zych
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posiedzenie. Jeśli w zaproszeniu znajduje się punkt „nadanie 
stopnia”, a do zatwierdzenia podczas głosowania wniosku nie 
dojdzie, pojawia się wątpliwość prawna, czy na tej samej radzie 
wydziału dziekan może postawić wniosek o odmowę nadania 
stopnia (skoro nie było takiego punktu w programie posiedze-
nia). Jeśli natomiast wpiszemy do programu zarówno wniosek 
o nadanie, jak i o odmowę nadania stopnia, habilitant pomyśli, 
że przewidywany jest negatywny wynik głosowania i będzie 
z tego powodu przeżywać dodatkowy stres. Prof. Kazimierz 
Furtak stwierdził, że CK spotyka się od czasu do czasu również 
z takimi sprawami, mającymi wymiar czysto ludzki. 

Innym przejawem nieznajomości prawa jest proponowa-
nie przez rady wydziałów w postępowaniu o nadanie stopnia 
naukowego dwóch recenzentów z tej samej uczelni. Zdarza 
się to dość często. Tymczasem przepisy wykluczają taką moż-
liwość i Centralna Komisja musi interweniować.  

Nagminnym zjawiskiem jest niedotrzymywanie terminów 
oddawania recenzji w postępowaniu o nadanie stopnia doktora 
czy doktora habilitowanego oraz tytułu profesora. Co więcej, 
w umowie dziekana z recenzentem powinien być zaznaczony 
termin oddania recenzji oraz konsekwencje jego niedotrzyma-
nia, tymczasem takiej klauzuli często brakuje. Zdarzają się też 
przypadki odmowy napisania recenzji, np. osoba, która miała 
dwa miesiące na przygotowanie recenzji, na tydzień przed ter-
minem zgłasza, że nie czuje się kompetentna i nie może się pod-
jąć recenzowania. Powoduje to konieczność przeprowadzenia 
od nowa procedury powołania recenzenta. 

Według nowej ustawy nauczyciel akademicki lub pracow-
nik naukowy nie będzie mógł odmówić zarówno przyjęcia 
funkcji promotora, jak i recenzenta. Jest to zapis korzystny 
dla osób poddających się procedurze awansowej, zaznaczył 
prof. Kazimierz Furtak.  

Kryteria i kategorie
Obok zamiany Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na 
Radę Doskonałości Naukowej drugą istotą zmianą będzie 
ustanowienie Komisji Ewaluacji Naukowej w miejsce obecnej 
Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz wprowadzenie 
nowych zasad oceny uczelni. Dotychczasową ewaluację wy-
działów zastąpi ewaluacja dyscyplin naukowych. Odnosząc 
się do sytuacji na Politechnice Krakowskiej, prof. Kazimierz 
Furtak powiedział, że informatyka, którą na PK prowadzą 
trzy wydziały, będzie oceniana jako jedna dyscyplina. W po-
dobnej sytuacji są prowadzone równolegle na dwóch wydzia-
łach PK kierunki budownictwo i transport.

W dotychczasowym systemie wydziały otrzymywały ka-
tegorie: A+, A, B, C. W systemie kategoryzacji dyscyplin pojawi 
się kategoria B+. To bardzo ważna zmiana, bowiem uprawnienia 
do nadawania stopni naukowych automatycznie przysługiwać 
będą na uczelni w tych dyscyplinach, które uzyskają kategorię 
A+, A lub B+. W pierwotnym zamiarze twórców nowej ustawy 
prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego miało 
przysługiwać wyłącznie uczelniom, w których dana dyscyplina 
uzyskała kategorię A+ lub A. Ostatecznie jednak, pod wpływem 
głosów płynących ze środowiska akademickiego, zdecydowano 
się rozszerzyć to uprawnienie na dyscypliny z kategorią B+. 

Prof. Kazimierz Furtak podkreślił, że pod rządami nowej 
ustawy będzie to jedyne kryterium przyznawania uprawnień 
do nadawania stopni naukowych. W szczególności zniknie kry-
terium osobowe, które obecnie uzależnia prawo do doktoryzo-
wania i habilitowania od liczby profesorów i doktorów habilito-
wanych w danej dziedzinie i dyscyplinie. Teoretycznie może się 
więc zdarzyć, że w jednostce zakwalifikowanej do kategorii A+, 
A lub B+ o nadawaniu stopni doktora i doktora habilitowanego 

oraz procedowaniu wniosku profesorskiego decydować będą 
sami… doktorzy. — Nie mam nic przeciwko doktorom, tylko sytu-
acja może stać się trochę kłopotliwa — powiedział prof. Kazimierz 
Furtak, podkreślając, że jest to czysto hipotetyczna sytuacja. 

Powstaje jeszcze inny problem. Obecnie obowiązuje zasa-
da, że jeżeli kryterium dotyczące kadry nie jest spełnione, to 
rada wydziału występuje do Centralnej Komisji z prośbą o za-
wieszenie na określony czas prawa do nadawania stopni na-
ukowych, a gdy kryterium zostaje ponownie spełnione, rada 
występuje o przywrócenie uprawnienia. Pod rządami nowej 
ustawy ewaluacja będzie przeprowadzana co cztery lata. 
Tym samym raz przyznane uprawnienie będzie obowiązy-
wać przez cały ten okres, nawet jeśli osoby decydujące dotąd 
o nadawaniu stopni doktora i doktora habilitowanego odejdą 
z uczelni. Pomimo płynących ze środowiska wniosków o za-
chowanie również kryterium osobowego ministerstwo nie 
wprowadziło takiego zapisu w projekcie nowej ustawy. 

Sporo wątpliwości pojawiło się wokół kwestii wyznacza-
nia recenzentów. Pomysł ich losowania w przypadku postę-
powania profesorskiego odebrano w środowisku naukowym 
jako wyraz braku zaufania. Powierzenie decyzji ślepemu loso-
wi sugeruje bowiem, że odpowiednie gremia nie są w stanie 
wyznaczyć recenzentów. Obawy budzi także przyjęcie zasa-
dy, że recenzentem nie może być ktoś, kto uczestniczył w da-
nym postępowaniu na wcześniejszym etapie. Przykładowo, 
w postępowaniu o nadanie tytułu profesorskiego recenzen-
tem nie może zostać recenzent pracy doktorskiej lub habilita-
cyjnej danej osoby. Jeśli dyscyplina ma niewielu specjalistów 
z odpowiednim cenzusem naukowym, trzeba będzie odwoły-
wać się do przedstawicieli dyscyplin pokrewnych. 

Profesura za dydaktykę

Ważną zmianą jest otwarcie nowej ścieżki kariery. Chodzi 
o utworzenie stanowiska profesora dydaktycznego, a więc 
takiego, który nie ma osiągnięć naukowych, natomiast legity-
muje się osiągnięciami dydaktycznymi. Do uzyskania statusu 
profesora dydaktycznego konieczne będzie posiadanie co naj-
mniej stopnia doktora. 

Stworzenie dodatkowego stanowiska na uczelni zostało 
przez część środowiska odebrane jako obniżenie rangi pro-
fesora tytularnego. Istnieć teraz będą bowiem cztery grupy 
profesorów: profesor tytularny, profesor zwyczajny uczelni, 
profesor nadzwyczajny uczelni oraz profesor uczelni na sta-
nowisku dydaktycznym. Dla wielu studentów i osób spoza 
środowiska szkół wyższych każdy będzie profesorem, bez 
rozróżnienia charakteru tego tytułu. 

Prof. Kazimierz Furtak zwrócił uwagę, że w swoim statucie 
sama uczelnia będzie mogła określić inne — poza wymienio-
nymi w ustawie — stanowiska dla nauczycieli akademickich 
oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania 
tych stanowisk. Będzie też miała prawo przyjąć dodatkowe 
wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stano-
wisk opisanych przez ustawę.

Doktorancie, skup się na nauce
Dość istotne zmiany nastąpią w procesie dochodzenia do dok-
toratu. Przygotowanie rozprawy doktorskiej będzie mogło się 
odbywać w trybie kształcenia w szkole doktorskiej. Powołanie 
takiej szkoły będzie uzależnione od posiadania przez uczelnię 
kategorii A+, A lub B+ w co najmniej dwu dyscyplinach zwią-
zanych z działalnością szkoły. Chodzi o położenie nacisku na 
interdyscyplinarność. Kształcenie w szkole doktorskiej będzie 
trwało od 6 do 8 semestrów. 
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Projekt ustawy nakłada wymóg wyznaczenia promotora lub 
promotorów z dniem rozpoczęcia kształcenia w szkole doktor-
skiej. W praktyce oznacza to, że o przyjęcie do szkoły kandydat 
na doktoranta będzie mógł się ubiegać dopiero po wskazaniu 
osoby promotora, który ze swej strony wyrazi zgodę. Za kształ-
cenie w szkole doktorskiej nie będą pobierane opłaty. Projekt 
ustawy likwiduje istniejącą do tej pory możliwość prowadzenia 
eksternistycznych, płatnych studiów doktoranckich. 

Ważną nowością jest zagwarantowanie wszystkim dok-
torantom stypendium. Chodzi o to, aby wydatnie zwiększyć 
w Polsce liczbę doktorantów, a przede wszystkim żeby większa 
była liczba doktorantów kończących studia doktoratem. W po-
czątkowym okresie pracy nad doktoratem stypendium będzie 
wynosić co najmniej 110 proc. minimalnego wynagrodzenia. 
Po dwóch latach nastąpi tzw. ocena śródokresowa i osoby, któ-
re uzyskają wynik pozytywny, otrzymają co najmniej 170 proc. 
minimalnego wynagrodzenia. Pozwoli to im skupić się na 
przygotowywaniu pracy doktorskiej, a nie na poszukiwaniu 
środków na życie, jak to ma często miejsce obecnie. Stypendia 
doktoranckie będą dostępne również dla osób przygotowują-
cych doktorat eksternistycznie, poza szkołą doktorską. 

Projekt nowego prawa dopuszcza możliwość przyznania 
doktoratu za oryginalne osiągnięcie projektowe, konstruk-
cyjne, technologiczne, wdrożeniowe lub artystyczne. W wy-
jątkowych przypadkach stopień doktora będzie można nadać 
osobie, która nie posiada tytułu zawodowego magistra lub 
magistra inżyniera, jeśli osoba ta wykaże się osiągnięciami 
naukowymi najwyższej jakości. 

Nowe przepisy nakładają obowiązek wyznaczenia w postę-
powaniu o nadanie stopnia doktora trzech recenzentów (obec-
nie wystarcza dwóch). Bardzo wyraźnie podkreślono, że mają 
to być osoby spoza podmiotu doktoryzującego oraz spoza 
uczelni, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nada-
nie stopnia doktora.

Którędy do habilitacji?

Nowe rozwiązania pojawiają się też w przypadku postępo-
wania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. 
W szczególności dotyczy to komisji habilitacyjnej. Jej czterech 
członków spoza podmiotu habilitującego wyznaczyć ma Rada 
Doskonałości Naukowej. Ponadto RDN wyznaczać też będzie 
dwóch recenzentów, którzy nie wchodzą w skład komisji 
i których dane osobowe nie będą ujawniane. 

Intencją wprowadzenia recenzentów niejawnych był zamiar 
wyeliminowania recenzji „grzecznościowych”, pisanych w takim 
tonie, aby nie sprawić komuś przykrości. Zapis ten jednak wzbu-
dził w środowisku akademickim spore zastrzeżenia. Nie można 
bowiem wykluczyć, na co zwrócił uwagę podczas posiedzenia 
Konwentu Seniorów prof. Kazimierz Furtak, że recenzent, którego 
personalia są utajnione, zupełnie bezkarnie będzie mógł napisać 
recenzję krytyczną, kierując się wyłącznie względami osobistymi.

Jeśli spośród czterech recenzentów dwu przedstawi recenzje 
negatywne, wniosek nie będzie mógł być przegłosowany pozy-
tywnie. Obecnie zdarza się, że mimo dwu recenzji negatywnych 
komisja habilitacyjna podejmuje decyzję pozytywną, a w ślad za 
nią rada wydziału również głosuje na tak. Teraz dwie recenzje 
negatywne będą kończyć sprawę odrzuceniem wniosku. Według 
nowych przepisów decyzja o odmowie nadania stopnia doktora 
habilitowanego wykluczy możliwość ponownego ubiegania się 
o nadanie stopnia doktora habilitowanego za to samo osiągnięcie. 

To ostatnie rozstrzygnięcie budzi pewne wątpliwości. Nie 
jest jasne, czy żadna z publikacji należących do dorobku osoby 
starającej się o habilitację nie może być brana pod uwagę w trak-
cie ponownego postępowania, czy też chodzi jedynie o zestaw 

publikacji przedstawionych w postępowaniu habilitacyjnym. 
Ta kwestia wymaga doprecyzowania. Prof. Kazimierz Furtak 
ma nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona w rozporządzeniu. 

Wysokie progi dla kandydata na profesora
W przypadku ubiegania się o tytuł profesora wymagane bę-
dzie posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, 
wykazanie się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, kiero-
wanie zespołami badawczymi, realizującymi projekty finan-
sowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych 
oraz prowadzenie co najmniej przez 3 miesiące badań nauko-
wych w zagranicznych instytucjach naukowych. 

Komentując ten zapis projektu ustawy, prof. Kazimierz 
Furtak stwierdził, że dla wielu kandydatów do tytułu profe-
sorskiego są to bardzo wysokie progi. W uczelni technicznej 
łatwiej nawiązać kontakty międzynarodowe i podjąć bada-
nia w jednym z ośrodków zagranicznych, lecz w niektórych 
dyscyplinach naukowych, związanych wyłącznie z zagadnie-
niami polskimi, jest to niezwykle trudne. Przepis tymczasem 
w równym stopniu dotyczy specjalistów w zakresie europe-
istyki czy amerykanistyki, jak i filologów polskich. Wyjątków, 
jak na razie, nie przewidziano. Rozważano wprawdzie wyłą-
czenie tej zasady w odniesieniu do nauk humanistycznych, 
ale powstały kontrowersje, które nauki można zaliczyć do hu-
manistyki, a które już nie. I sprawa została zawieszona. 

Zmianie ulegnie tryb postępowania w procesie ubiegania 
się o tytuł profesora. Obecnie osoba zainteresowana zaczy-
na postępowanie od skierowania wniosku do rady wydziału. 
Według nowych zasad, podobnie jak w przypadku habilitacji, 
wniosek będzie od razu kierowany do Rady Doskonałości Na-
ukowej. RDN przeglądnie ten dokument, wyłapie ewentualne 
nieścisłości formalne, wyznaczy recenzentów, a po pozytyw-
nym głosowaniu podejmie decyzję w sprawie wystąpienia do 
prezydenta RP o nadanie tytułu (lub odmówi wystąpienia). 
Osoba zainteresowana będzie mogła odwołać się w terminie 
3 miesięcy od daty doręczenia decyzji. 

W przypadku odmowy wystąpienia do prezydenta 
o nadanie tytułu profesora obowiązywać będzie karencja pię-
ciu lat (obecnie, w przypadku niepowodzenia, karencja jest 
zerowa: można od razu na nowo kompletować niezbędne ma-
teriały i składać wniosek). Zdaniem prof. Kazimierza Furtaka 
okres pięciu lat jest zbyt długi. O tytuł profesora nie ubiegają 
się przecież osoby młode. 

Z postępowaniami w sprawie nadania tytułu profesorskiego 
wiąże się pewna istotna kwestia. Obecnie członkiem Centralnej 
Komisji ds. Stopni i Tytułów może być tylko osoba posiadająca 
tytuł profesora. Według przedstawionej w Konstytucji dla Nauki 
propozycji w RDN zasiadać będą również doktorzy habilitowa-
ni, czyli osoby zamierzające ubiegać się o tytuł profesorski. Oczy-
wiście, osoba zainteresowana będzie wyłączona z procesu decy-
zyjnego w swojej sprawie, ale to nie rozwiązuje problemu. Wszak 
doktor habilitowany, głosujący na kandydata na profesora, może 
przecież pomyśleć: „jak go nie poprę, on może później nie zagło-
sować pozytywnie w mojej sprawie”. Trudno mówić o zagwa-
rantowaniu bezstronności. Krytyczne głosy w tej sprawie płyną 
z różnych środowisk, zauważył prof. Kazimierz Furtak.

Spore emocje wzbudziło wprowadzenie nowej klasyfikacji 
dziedzin i dyscyplin naukowych. Obecnie wyróżniamy 8 obsza-
rów, 22 dziedziny i 102 dyscypliny. Tak wielkiego rozdrobnie-
nia nie ma w innych krajach. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego lansowało początkowo przyjęcie bez jakichkolwiek 
zmian klasyfikacji stosowanej w krajach OECD, z obowiązują-
cym podziałem na 6 dziedzin i około 40 dyscyplin. Środowisko 
naukowe (w tym także Centralna Komisja) tłumaczyło jednak, że 
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nie da się klasyfikacji OECD przenieść bezpośrednio do warun-
ków polskich ze względu na inną strukturę naszego szkolnictwa 
wyższego i nauki, odmienne tradycje. MNiSW zaakceptowało to 
stanowisko i zgodziło się na pewne modyfikacje. 

Sprawą nowego podziału dziedzin i dyscyplin zajęło się 
początkowo ścisłe Prezydium CK. W grudniu 2017 r. do prowa-
dzonych prac włączyły się: Konferencja Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. W marcu 2018 r. 
temat przejął Komitet Polityki Naukowej, a ściślej zespół kiero-
wany przez przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu 
Nauki prof. Jarosława Górniaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ostateczne ustalenia w dużej mierze pokrywają się z kla-
syfikacją państw OECD, ale nie w pełni. Wyodrębniono 8 dzie-
dzin podzielonych na 41 dyscyplin. Długa dyskusja dotyczyła 
informatyki. Z jednej strony uniwersytety, a z drugiej uczelnie 
techniczne przekonywały, że to one realizują prawdziwą in-
formatykę. Aby ostudzić ten spór, zaproponowano utworzenie 
oddzielnej dziedziny i dyscypliny: informatyki i technologii 
komunikacyjnych. W polskiej klasyfikacji wyodrębniono też 
osobną dziedzinę sztuki, której nie ma w systemie przyjętym 
przez OECD. Nie jest to jednak jeszcze przesądzone i ostatecz-
nie może pozostać, tak jak w projekcie pierwotnym, 7 dziedzin.

Dziedziny i dyscypliny
W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych zaproponowano 
następujące dyscypliny: 

• matematyka,
• nauki fizyczne,
• nauki chemiczne,
• nauki o Ziemi i środowisku,
• nauki biologiczne.
W dziedzinie nauk inżynieryjnych i technicznych propo-

nowane są dyscypliny:
• architektura i urbanistyka, 
• biotechnologia, 
• elektrotechnika, elektronika, automatyka i robotyka,
• inżynierii medyczna,
• inżynieria i technologia chemiczna,
• inżynieria lądowa,
• inżynieria materiałowa,
• inżynieria mechaniczna,
• inżynieria i ochrona środowiska, górnictwo i energetyka.
Tradycyjnie w Polsce energetyka była przez długie lata 

wydzielona jako osobna dyscyplina. Taka też była propozycja 
CK, a następnie wspólna propozycja CK, RGNiSW, KEJN i KRASP. 
Jednak teraz ani MNiSW, ani Komitet Polityki Naukowej nie 
wyraziły na to zgody. Aby nazwa „energetyka” mogła się poja-
wić w nowej klasyfikacji, zdecydowano się ją dołączyć do inży-
nierii i ochrony środowiska oraz górnictwa. 

Długie debaty toczyły się wokół potraktowania archi-
tektury i urbanistyki jako oddzielnej dyscypliny. W krajach 
OECD architektura i urbanistyka należą do zakresu inżynierii 
lądowej. Trzeba było długo przekonywać, aby w Polsce je wy-
odrębnić. Natomiast ze względu na różnorodność podejmo-
wanych zagadnień nie wydzielono transportu. Ostatecznie 
do inżynierii lądowej będzie należeć infrastruktura transpor-
towa, natomiast sprawy związane z taborem będą wchodzić 
w zakres tematyczny inżynierii mechanicznej.

Jeśli chodzi o nauki medyczne, długo dyskutowano, czy 
należy wyodrębnić jako osobną dyscyplinę nauki o kulturze 
fizycznej i sporcie. Ostatecznie przeważyły argumenty, że 
przedstawiciele nauk o kulturze fizycznej i sporcie posługu-
ją się innym warsztatem badawczym i mają inne możliwości 

nawiązywania kontaktów międzynarodowych niż przedsta-
wiciele nauk medycznych czy nauk o zdrowiu. 

W toku debatowania nad kształtem ustawy 2.0 pojawia-
ły się propozycje wyodrębnienia niekiedy bardzo wąskich 
dyscyplin. Przed takim myśleniem przestrzegał prof. Furtak, 
zwracając uwagę, że nie byłoby to korzystne z punktu wi-
dzenia samych wnioskujących. Mogłoby wszak prowadzić 
do powstania na różnych uczelniach dyscyplin tak słabych, 
iż niemożliwe stałoby się uzyskanie kategorii B+, co znacznie 
ograniczałoby szanse rozwoju, a nawet groziłoby likwidacją 
dyscypliny na danej uczelni, gdyby uzyskała ocenę C. 

Subwencję podzieli uczelnia

Zmierzając ku końcowi wystąpienia, prof. Kazimierz Furtak 
przypomniał, że ewaluacja według nowych zasad odbędzie 
się w 2021 r. Obejmować będzie osiągnięcia uczelni w po-
szczególnych dyscyplinach uzyskane w latach 2017–2020. Mi-
nęło już prawie 1,5 roku z okresu, który będzie podstawą oce-
ny, tymczasem nie ma jeszcze pewności, w jakich dziedzinach 
i dyscyplinach ocena ta będzie prowadzona. Co więcej, nie 
wiadomo, według jakich kryteriów będzie się ona odbywać, 
ponieważ KEJN ciągle jeszcze nad tym pracuje. Pokazuje to, 
w jakich warunkach niepewności muszą dziś pracować uczel-
nie, konkludował gość Konwentu Seniorów. 

Kontynuując ten wątek już w trakcie dyskusji, która nastąpiła 
po głównym wystąpieniu, prof. Kazimierz Furtak dodał, że zasa-
dy ewaluacji dyscyplin zostaną określone w osobnym rozporzą-
dzeniu, a od wyników ewaluacji w wielu przypadkach będzie 
zależało, czy w danej dyscyplinie uczelnia otrzyma kategorię 
B+ czy B. Od tego zaś z kolei będzie zależało posiadanie upraw-
nień do nadawania stopni naukowych, a także przyznawane 
środki materialne. Zmieni się też ministerialna lista czasopism 
punktowanych. Jeśli ich liczba zostanie ograniczona, wzrosną 
opłaty pobierane przez niektóre tytuły za publikowanie na ich 
łamach. Dla autorów będzie to oznaczało dodatkowy kłopot. 

Zabrawszy w dyskusji głos, rektor PK prof. Jan Kazior mó-
wił o zmianach organizacyjnych w funkcjonowaniu Politech-
niki, wynikających m.in. z powołania nowego organu, jakim 
będzie rada uczelni. Dodatkowy obowiązek spadnie na aka-
demickich nauczycieli, którzy będą musieli przypisać się do 
wybranej dyscypliny (maksymalnie do dwóch dyscyplin; ale 
tylko w ramach jednej pracownik będzie ewaluowany). 

Od przyszłego roku obowiązywać ma nowy algorytm 
podziału dotacji. Uczelnia otrzyma jedną dotację zwaną sub-
wencją. Jeśli obecne założenia nie ulegną zmianie, tylko od 
uczelni będzie zależało, jak te środki zostaną podzielone na 
dydaktykę, utrzymanie potencjału i badania naukowe. Wy-
zwaniem dla uczelni będzie równoległe prowadzenie ostat-
nich lat dydaktyki według obowiązujących jeszcze starych 
zasad z realizowaniem procesu dydaktycznego opartego na 
nowych zasadach, stwierdził rektor PK. 

*

W końcowej części posiedzenia członkowie Konwentu Seniorów 
poruszyli różne kwestie szczegółowe dotyczące nadchodzą-
cych zmian. Z poszczególnych wypowiedzi przebijał ton troski 
o przyszłość naszej uczelni. Spotkanie z człowiekiem stojącym 
na czele jednej z głównych instytucji życia naukowego w kraju, 
znającym zarazem „od podszewki” realia Politechniki Krakow-
skiej, dostarczyło uczestnikom tego wydarzenia wiele materiału 
do refleksji na temat kierunków i charakteru zmian czekających 
szkolnictwo wyższe, a naszą uczelnię w szczególności. 

Do druku przygotował: Lesław Peters
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11 maja był radosnym dniem dla Politech-
niki Krakowskiej. Doroczne Święto Szkoły 
uczczono uroczystym posiedzeniem Se-
natu Akademickiego, podczas którego 
wysłuchano okolicznościowego wykładu, 
a wielu pracowników uczelni otrzymało 
odznaczenia i nagrody. Pierwszym punk-
tem programu był przemarsz Senatu Aka-
demickiego przez kampus przy ul. War-
szawskiej do auli w budynku „Działowni”.

Senatorowie przeszli poprzedzani 
przez poczty sztandarowe i otwierającą or-
szak Krakowską Orkiestrę Staromiejską. Od 
muzycznego akcentu — „Mazurka 3 maja” 
w wykonaniu Akademickiego Chóru PK 
„Cantata” — rozpoczęła się również cere-
monia w auli. 

Uczestników posiedzenia przywitał 
Jego Magnificencja Rektor Politechniki 
Krakowskiej prof. Jan Kazior. Swe słowa 
w pierwszej kolejności skierował do sza-
cownych gości — wicewojewody mało-

Święto Szkoły 2018 

Uczelnia wspiera swoich liderów
polskiego Józefa Gawrona i małopolskiego 
kuratora oświaty Barbary Nowak, a także 
do Witolda Szczypińskiego, wiceprezesa 
Zarządu i dyrektora generalnego Grupy 
Azoty SA. Rektor powitał także członków 
Senatu z byłym rektorem PK prof. Józefem 
Gawlikiem oraz pracowników uczelni i stu-
dentów.

O wygłoszenie wykładu „Ignacy 
Mościcki i Eugeniusz Kwiatkowski — prze-
mysłowcy, politycy i wizjonerzy” rektor 
zwrócił się do Witolda Szczypińskiego. 
Wybór sylwetek Mościckiego i Kwiatkow-
skiego jako tematu okolicznościowego 
wystąpienia nie był przypadkowy. Wszak 
wpłynęli oni silnie na rozwój gospodar-
czy Polski po odzyskaniu niepodległości, 
której stulecie świętujemy w tym roku. 
Mościcki i Kwiatkowski stworzyli ponadto 
podwaliny zakładów azotowych koło Tar-
nowa, będących dziś partnerem Politech-
niki Krakowskiej.

Ignacy Mościcki i Eugeniusz Kwiat-
kowski byli politykami, ale pozostały po 
nich przede wszystkim przedsięwzięcia 
przemysłowe. Polityka była dla nich klu-
czem do osiągania celów i realizowania 
idei. Prof. Ignacy Mościcki był posta-
cią renesansową i pasjonatem chemii, 
stwierdził Witold Szczypiński. W latach 
1922–1926 był profesorem Politechniki 
Lwowskiej, a w latach 1925–1926 jej rek-
torem. Opracował nowatorską w tamtych 
czasach technologię wytwarzania kwasu 
azotowego, którą wykorzystywały fabry-
ki w różnych krajach. Miał też osiągnięcia 
w zakresie elektrochemii.

Gdy po odzyskaniu niepodległości 
w 1818 r. państwo polskie przejęło m.in. 
Fabrykę Związków Azotowych w Kró-
lewskiej Hucie, późniejszym Chorzowie, 
jej dyrektorem został Ignacy Mościc-
ki. O podjęcie obowiązków dyrektora 
technicznego zwrócił się do Eugeniusza 
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Kwiatkowskiego, którego znał z kontak-
tów w Polskim Towarzystwie Chemicz-
nym. Finałem współpracy tych dwu osób 
było utworzenie fabryki w Mościcach pod 
Tarnowem, na gruntach zakupionych od 
rodu Sanguszków (ponad 600 ha).

W zakończeniu swego wystąpienia 
Witold Szczypiński wyraził przekonanie, 
że bez kadr, które pojawiły się w Polsce 
w wyniku działalności Ignacego Mościc-
kiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego, po 
II  wojnie światowej trudno byłoby naj-
pierw przejąć i uruchomić zakłady w Kę-
dzierzynie, a w późniejszych latach wybu-
dować zakłady w Puławach, Włocławku 
i Policach. 

W dalszej części uroczystego posie-
dzenia Senatu zasłużeni pracownicy Po-
litechniki Krakowskiej otrzymali liczne 
odznaczenia i nagrody (pełną listę uho-
norowanych publikujemy na s. 8–9). Od-
znaczenia państwowe wręczył wicewoje-
woda Józef Gawron, a medale resortowe 
kurator Barbara Nowak. Odznaczenia 
i nagrody uczelniane wyróżnione osoby 
otrzymały z rąk rektora Jana Kaziora.

Wśród wyróżnionych najwyższym od-
znaczeniem PK, medalem „Zasłużony dla 
Politechniki Krakowskiej”, znalazła się Gru-
pa Azoty SA — firma, z którą nasza uczel-
nia od lat owocnie współpracuje. Medal 
odebrał wiceprezes, dyrektor generalny 
Witold Szczypiński. 

Po raz pierwszy wręczone zostały na-
grody rektora Politechniki Krakowskiej 
dla pracowników naukowych i naukowo- 
-dydaktycznych za wyróżniające osiągnię-
cia naukowe. Nagrody te mają postać do-
datkowego wynagrodzenia wypłacanego 
przez 12 miesięcy. Rektor prof. Jan Kazior 
przypomniał, że jest to spełnienie złożonej 

na początku kadencji zapowiedzi stwarza-
nia specjalnych warunków do rozwoju dla 
ludzi aktywnych, zaangażowanych w pra-
cę naukową, takich, których osiągnięcia 
budują pozycję wydziałów, a także pozycję 
dyscyplin naukowych na uczelni (w kon-
tekście przyszłej ewaluacji dyscyplin) oraz 
wspierają markę i prestiż całej Politechniki 
Krakowskiej w międzynarodowej prze-
strzeni badawczej. Spośród kandydatów 
wskazanych przez rady i dziekanów po-
szczególnych wydziałów, a następnie re-
komendowanych rektorowi przez Senac-
ką Komisję ds. Rozwoju Kadr, wyłoniono 
25 pracowników.

Informując o tym fakcie, rektor Jan Ka-
zior wyraził nadzieję, że program wspie-

rania uczelnianych liderów zainspiruje 
również innych pracowników do równie 
owocnej aktywności, szczególnie w zakre-
sie pozyskiwania grantów. Zapewnił, że 
polityka inwestowania w ludzi aktywnych 
będzie kontynuowana. 

Na zakończenie uroczystości prorek-
tor ds. studenckich PK dr hab. inż. Ma- 
rek Stanuszek przedstawił informację 
na temat tegorocznej edycji konkursu 
„Tadeusz Kościuszko — inżynier i żoł-
nierz” adresowanego do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i studentów. Ze 
123 uczestników, reprezentujących nie-
mal wszystkie województwa całej Polski, 
wyłoniono 10 osób, które wzięły udział 
w rozgrywce finałowej 20 kwietnia (pisze-
my o niej na s. 14). Laureaci, którzy przy-
byli na ceremonię, otrzymali dyplomy 
z rąk rektora Jana Kaziora. 

Uroczystość prowadził Bartłomiej Kry-
styński z Działu Promocji. Oprawę muzycz-
ną zapewnił Akademicki Chór Politechniki 
Krakowskiej „Cantata” pod kierunkiem 
Marty Stós. I to właśnie wykonanie przez 
chórzystów „Krakowiaka Kościuszki” dało 
sygnał do zakończenia uroczystego po-
siedzenia Senatu. Przed budynkiem „Dzia-
łowni”, przy dźwiękach Krakowskiej Or-
kiestry Staromiejskiej prowadzonej przez 
Wiesława Olejniczaka, odbył się jeszcze 
zwyczajowy piknik. Wydawane na wol-
nym powietrzu przekąski barowe i inne 
smakołyki były miłym dodatkiem do to-
warzyskich pogawędek, w trakcie których 
nie zawsze udawało się uniknąć wątków 
zawodowych.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Witold Szczypiński wygłosił wykład „Ignacy 
Mościcki i Eugeniusz Kwiatkowski — prze-
mysłowcy, politycy i wizjonerzy” 
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Złoty Krzyż Zasługi

prof. dr hab. inż. Witold Cecot
prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska
prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki

Srebrny Krzyż Zasługi

dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus

Brązowy Krzyż Zasługi

dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec
dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja

Medal Złoty  
za Długoletnią Służbę

prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, prof. PK
dr hab. inż. arch. Wojciech Chmielewski
dr hab. inż. Zbigniew Latała
dr inż. Tomasz Stypka
dr Jan Kurzyk
dr Katarzyna Pałasińska
mgr inż. Anna Stypka
Lucyna Bielińska
Agata Cholewka
Teresa Kubarek
Małgorzata Mika

Medal Srebrny  
za Długoletnią Służbę

dr inż. Waldemar Łatas
dr inż. arch. Rafał Malik
dr inż. Piotr Mika
dr inż. Wojciech Średniawa

Medal Brązowy  
za Długoletnią Służbę

dr hab. inż. Agnieszka Leśniak
dr inż. arch. Jakub Błachut
mgr Małgorzata Rekuć

Odznaczeni i nagrodzeni pracownicy PK

Odznaczeni przez wicewojewodę Józefa Gaw-
rona (od lewej) Medalem Złotym za Długolet-
nią Służbę: Katarzyna Pałasińska, Jan Kurzyk, 
Tomasz Stypka, Zbigniew Latała, Wojciech 
Chmielewski, Sabina Kuc i  Anna Mitkowska, 
w towarzystwie rektora Jana Kaziora

Witold Szczypiński odbiera z rąk rektora Jana 
Kaziora medal „Zasłużony dla Politechniki 
Krakowskiej” przyznany Grupie AZOTY SA

Agnieszka Leśniak — laureatka nagrody 
rektora za największą liczbę cytowań, od-
znaczona też Medalem Brązowym za Dłu-
goletnią Służbę — w towarzystwie rektora 
Jana Kaziora i prorektora Tadeusza Tatary

Medal Komisji Edukacji 
Narodowej

prof. dr hab. inż. arch. Marek Kowicki
dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK
dr hab. Jan Koroński

Medal „Zasłużony  
dla Politechniki Krakowskiej”

Grupa AZOTY SA
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus
mgr Barbara Korta-Wyrzycka
mgr Małgorzata Kurowska

Złota Odznaka  
Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz
dr inż. arch. Janusz Barnaś
dr inż. Antoni Bojarski
dr inż. Małgorzata Duraj
dr inż. Stefan Kurek
dr inż. Jerzy Rosiński
dr inż. Krzysztof Zima
mgr Grażyna Cholewa
mgr Anita Łagosz-Michalec
mgr inż. Marzena Marcinek
inż. Krystyna Hartel

Honorowa Odznaka  
Politechniki Krakowskiej

prof. dr hab. Piotr Zieliński
dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK
dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz- 
-Krupa, prof. PK
dr hab. inż. Aleksander Kuranowski, prof. PK
dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK
dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt

Odznaczeni przez wicewojewodę Józefa 
Gawrona (z lewej) Złotym Krzyżem Zasługi: 
Krystyna Pawłowska i Witold Cecot, w to-
warzystwie rektora Jana Kaziora

dr hab. Piotr Romańczyk
dr hab. inż. Mariusz Zych
dr inż. Wojciech Drozd
dr inż. Andrzej Drwal
dr inż. Renata Dwornicka
dr inż. Zygmunt Dziechciowski
dr inż. Damian Grela
dr inż. Krzysztof Ostrowski
dr inż. arch. Łukasz Stożek
dr inż. Jan Wrona
dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel
mgr Dorota Lipińska
mgr Maria Pietrukowicz
mgr inż. Marek Popczyk
mgr Agnieszka Słupska
mgr Marta Tomczyk
inż. Bogusława Solarz
Katarzyna Jankowska
Tadeusz Kobza
Roman Spolitakiewicz

Nagrody Rektora PK  
za rok 2017

Nagroda za najwyżej punktowaną publikację 
naukową (ex aequo)

dr inż. Łukasz Hojdys 
dr inż. Piotr Krajewski



9Nasza Politechnika nr 6 (178) czerwiec 2018www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Piotr Krajewski i Łukasz Hojdys — laureaci 
nagrody rektora za najwyżej punktowaną 
publikację naukową — w towarzystwie 
rektora Jana Kaziora (z lewej) i prorektora 
Tadeusza Tatary

Adam Ciszkiewicz — laureat nagrody rekto-
ra dla najmłodszego wypromowanego dok-
tora — w towarzystwie rektora Jana Kaziora 
i prorektora Tadeusza Tatary

Odznaczeni przez kurator oświaty Barbarę Nowak (z lewej) Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej: Wojciech Kosiński (medal przyznany w 2015 r.), Jan Koroński, Marek Kozień 
i Marek Kowicki, w towarzystwie wicewojewody Józefa Gawrona i rektora Jana Kaziora

Odznaczeni medalem „Zasłużony dla Politechni-
ki Krakowskiej” (z lewej): Małgorzata Kurowska, 
Krzysztof Wielgus, Barbara Korta-Wyrzycka, 
Leszek Mikulski i Józef Gawlik, w towarzystwie 
rektora Jana Kaziora

Nagroda za najwyżej punktowaną 
publikację naukową opracowaną wspólnie 
z partnerem zagranicznym (ex aequo)

dr inż. Łukasz Hojdys 
dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK

Nagroda za największą liczbę cytowań

dr hab. inż. Agnieszka Leśniak

Nagroda dla najmłodszego pierwszego 
autora publikacji naukowej w czasopiśmie 
wskazanym w części A aktualnego wykazu 
MNiSW

mgr inż. Agnieszka Kumorkiewicz

Nagroda dla najmłodszego 
wypromowanego doktora habilitowanego 

dr hab. inż. Marek Hebda

Nagroda dla najmłodszego 
wypromowanego doktora

dr inż. Adam Ciszkiewicz

Nagroda dla promotora najmłodszego 
wypromowanego doktora

dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK

Nagrody Rektora PK  
za wyróżniające osiągnięcia 
naukowe

Wydział Architektury

dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK
dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber
dr inż. arch. Przemysław Markiewicz

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

dr hab. inż. Lesław Bieniasz
dr Marek Malinowski

Wydział Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej

dr inż. Krzysztof Tomczyk

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

dr hab. inż. Katarzyna Bizon
dr hab. inż. Przemysław Jodłowski
dr inż. Katarzyna Matras-Postołek

Wydział Inżynierii Lądowej

dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. PK
dr hab. inż. Jan Jaśkowiec
dr hab. Piotr Kozioł

dr inż. Mariusz Kieć
dr inż. Teresa Stryszewska

Wydział Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Dawid Taler
dr Mariola Kędra
dr inż. Agnieszka Lechowska

Wydział Mechaniczny
prof. dr hab. inż. Aleksander Muc
prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
dr hab. inż. Piotr Duda, prof. PK
dr hab. inż. Jan Łuczko, prof. PK
dr hab. inż. Artur Krowiak
dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik
dr inż. Paweł Romanowicz
dr inż. Ryszard Wójtowicz

Nagrody Rektora PK  
za przygotowanie e-kursów

Indywidualne

I stopnia 
mgr inż. Dawid Łątka

II stopnia 
dr inż. Elżbieta Jarosińska

III stopnia 
mgr inż. Nina Szczepanik-Ścisło

Zespołowe

I stopnia 
dr hab. inż. Agnieszka Leśniak 
dr inż. Michał Juszczyk 
dr inż. Krzysztof Zima

II stopnia 
dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK
dr inż. arch. Przemysław Bigaj
dr inż. arch. Marek Początko
mgr inż. arch. Wojciech Ciepłucha

III stopnia 
dr hab. inż. Konrad Weinreb, prof. PK
mgr inż. Jarosław Tulicki

Zdjęcia: Jan Zych
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KRONIKA
16 maja — 15 czerwca

15–20 V   Juwenalia Krakowskie 2018.

16–18 V   Spotkanie rektorów państw Grupy Wyszehradzkiej 
w Budapeszcie.

17–19 V    XVIII Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie.
„Przepis na miasto 2” — ogólnopolska konferencja i warsztaty 
transportowo-urbanistyczne zorganizowane przez Koło Naukowe 
Systemów Komunikacyjnych, działające przy Katedrze Systemów 
Transportowych Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

18 V    Jubileusz 65-lecia Uniwersytetu Rolniczego.

21 V    Ogólnopolskie Sympozjum „BlM w edukacji” zorgani-
zowane przez Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii 
Lądowej Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

21–24 V    XI Międzynarodowa Konferencja Komputerowego 
Modelowania Procesów Transportu Ciepła i Masy zorganizowa-
na przez Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału 
Mechanicznego PK.

22 V    Uczelniana Sesja Kół Naukowych Wydziału Inżynierii 
Środowiska PK.

23 V    Nadanie Zespołowi Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” z Cen-
trum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie imienia Druhny 
Władysławy Marii Francuz, założycielki i wieloletniego kierownika 
zespołu. Uroczystość odbyła się w Nowohuckim Centrum Kultury.

23–25 V    Czyżynalia 2018.

24 V    Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału 
Inżynierii Środowiska PK.

25 V    Konferencja Space 4.0: „Solution From The Sky” oraz 
hackhaton #ActInSpace w Centrum Transferu Technologii PK, 
współorganizowane przez Politechnikę Krakowską i Krakowski 
Park Technologiczny.

25 V — 11 VI    Wystawa prac plastycznych dzieci pracowni-
ków PK w Galerii PK „Gil” z okazji Dnia Dziecka.

28–30 V    Spotkanie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych 
Krakowa i Małopolski z Konferencją Rektorów Chorwackich w Osijeku 
(Chorwacja).

4–15 VI    Otwarta Szkoła Letnia na Wydziale Inżynierii Środo-
wiska PK.

6 VI    Uczelniana Sesja Kół Naukowych Wydziału Mechaniczne-
go PK. Dzień Mechanika.

7 VI    Uroczyste Wręczenie Dyplomów Absolwentom Wydziału 
Inżynierii Środowiska PK.

7–8 VI    III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „OSA — Odpa-
dy, Środowisko, Atmosfera” zorganizowana przez Studenckie Koło 
Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM, 
działające na Wydziale Inżynierii Środowiska PK.
Międzynarodowe warsztaty OECD dotyczące zagospodarowania 
biomasy „Building a biomass innovation ecosystem in a circular 
bioeconomy”, zorganizowane na PK przez Wydział Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej PK.

7–9 VI    Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich (KRASP) w Koszalinie.

8 VI    Uczelniana Sesja Kół Naukowych Wydziału Inżynierii Elek-
trycznej i Komputerowej PK.

10–14 VI    Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Central 
and Eastern European Conference on Health and the Environment 
— Environmental and health issues in fast changing economies” 
współorganizowana przez Związek Uczelni InnoTechKrak na Uni-
wersytecie Rolniczym w Krakowie.

14–15 VI    VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna 
„MODELLING 2018 — Modelowanie podróży i prognozowanie ru-
chu” zorganizowana przez Katedrę Systemów Transportowych PK, 
Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych oraz Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie.

Opracowała: Renata Dudek

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 18 z 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w „Re-
gulaminie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń 
socjalnych na Politechnice Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 19 z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w „Re-
gulaminie organizacyjnym administracji Politechniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 20 z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadze-
nia na Politechnice Krakowskiej polityki bezpieczeństwa IT.

Zarządzenie nr 21 z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie „Zasad zawia-
damiania o wypadkach mających związek z pracą na Politechnice 
Krakowskiej oraz ustalania ich okoliczności i przyczyn”.

Zarządzenie nr 22 z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie „Zasad orga-
nizacji i udzielania pierwszej pomocy na Politechnice Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 23 z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zarządzenie nr 24 z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w struk-
turze organizacyjnej na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki.

Zarządzenie nr 25 z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie „Zasad przy-
znawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach 
studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2018/2019”.

Zarządzenie nr 26 z 7 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Re-
gulaminu antyplagiatowego oraz procedury weryfikacji i archiwi-
zacji prac dyplomowych w Akademickim Systemie Archiwizacji 
Prac na Politechnice Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 27 z 10 maja 2018 r. w sprawie harmonogra-
mu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia, 
rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 
2018/2019.

Zarządzenie nr 28 z 11 maja 2018 r. w sprawie wzorów dokumen-
tów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów ubiegających 
się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 
I i II stopnia, rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019.

Komunikat rektora PK
Komunikat nr 7 z 7 maja 2018 r. w sprawie uchwał Senatu PK pod-
jętych na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2018 r.
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REKTOR I SENAT 

Wizytę na Politechnice Krakowskiej złoży-
ła delegacja Luoyang Normal University 
z Chin. Podczas spotkania 9 maja rozsze-
rzono zakres współpracy, określony w umo-
wie zawartej między PK i LNU we wrześniu 
2017 r., oraz sformułowano nowe możliwo-
ści dalszego rozwoju wspólnych kontaktów. 

Chiński uniwersytet kształci wielu studen-
tów na stopniu podstawowym, lecz w ogra-
niczonym wymiarze zapewnia możliwość 
kontynuowania nauki na studiach II stopnia. 
Z tego powodu jest zainteresowany kierowa-
niem na PK około 100 osób rocznie. 

Zasady współpracy PK i LNU określo-
no w umowie, która została podpisana 
13 września 2017 r. podczas wizyty rektora 
PK prof. Jana Kaziora w Luoyang. Ustalono 
wówczas ramową liczbę studentów, któ-
rzy mogą się kształcić na PK na studiach 
II stopnia, po ukończeniu studiów I stopnia 
na LNU. Obecnie, w trakcie wizyty delegacji 
chińskiej na PK, podpisany został załącznik 
do umowy. Otworzył on nowe możliwo-
ści przyjmowania chińskich studentów na 
PK dzięki dopasowaniu naszej oferty do sys-
temu kształcenia na LNU, gdzie studia I stop-
nia trwają 4 lata (a nie 3,5 roku jak na PK). 

Ustalono dwa nowe programy współ-
pracy. Jeden zakłada odbywanie przez 
chińskich studentów rocznych studiów na 
PK, drugi zaś — studiów dwuletnich na 
PK, w ramach 4-letnich studiów I stopnia 
na LNU. Z uwagi na różnice programowe, 
a także niską na ogół znajomość języka an-
gielskiego u studentów chińskich pierwszy 
semestr ma być prowadzony w Międzyna-
rodowym Centrum Kształcenia PK i będzie 
mieć charakter zajęć wyrównawczych. 

W podpisanym załączniku zawarto 
ponadto deklarację pracy nad przygo-

towaniem zasad podwójnego dyplomo-
wania. Absolwenci studiów wyższych 
w Chinach są bowiem zainteresowani po-
siadaniem dyplomu uczelni europejskiej. 
Liczy się dla nich również odbycie prakty-
ki w którejś z renomowanych korporacji 
o światowym zasięgu, a liczne przedsta-
wicielstwa takich firm działają w Krakowie 
i współpracują z Politechniką Krakowską. 
W ramach podwójnego dyplomowania 
strona chińska wyraziła zainteresowanie 
prowadzeniem przez kadrę Politechniki 
Krakowskiej zajęć jednego roku studiów 
w Luoyang. 

Na rozmowy i podpisanie załączni-
ka do umowy przybył do Krakowa Liang 
Liuke, rektor Luoyang Normal University. 
Towarzyszyli mu: wicedyrektor Działu 

Luoyang Normal University chce kształcić swoich studentów na PK

Nowe ramy współpracy

Współpracy i Wymiany Międzynarodowej 
Qu Hongato, dziekan Szkoły Technologii 
Informacji Zhang Ruillin, prodziekan Szko-
ły Pedagogicznej Zhao Honguan i pro-
dziekan Szkoły Muzycznej Gao Cairong. 

Gości przyjął rektor PK prof. Jan Kazior 
oraz prorektor dr hab. inż. Jerzy Zając, 
prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej prof. Dariusz 
Bogdał, dziekan Wydziału Fizyki, Ma-
tematyki i Informatyki dr hab. Andrzej 
Woszczyna, prof. PK, dyrektor Między-
narodowego Centrum Kształcenia dr inż. 
arch. Tomasz Jeleński oraz kierownik Dzia-
łu Współpracy Międzynarodowej Katarzy-
na Baron-Lisiakiewicz. 

(ps)

Uczestnicy spotkania. W środku — rektor PK Jan Kazior i rektor Luoyang Normal University 
Liang Liuke. Fot.: Jan Zych

Posiedzenie Senatu PK

23 maja 2018 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
•	 opiniowania	 dorobku	 prof.	 Michała	

Ciałkowskiego w związku z toczącym 
się postępowaniem o nadanie tytułu 
doctora honoris causa Wojskowej Aka-
demii Technicznej;

•	 uruchomienia kierunku studiów info- 
tronika na Wydziale Inżynierii Elek-
trycznej i Komputerowej;

•	 efektów kształcenia dla kierunku stu-
diów infotronika prowadzonego przez 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Kom-
puterowej na II stopniu kształcenia;

•	 przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na 
I rok stacjonarnych i niestacjonarnych 
studiów I  i  II  stopnia, przewidzianych 
do uruchomienia w  roku akademickim 
2019/2020;

•	 zasad przyjęć na I rok stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiów I stopnia 
laureatów i finalistów olimpiad przed-
miotowych oraz olimpiad z zakresu 
określonej dziedziny wiedzy w  latach 
akademickich: 2019/2020, 2020/2021 
i 2021/2022;

•	 zasad przyjęć na I rok stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiów I stopnia lau-

reatów konkursów międzynarodowych 
oraz ogólnopolskich, ubiegających się 
o przyjęcie na studia przewidziane do 
uruchomienia w  roku akademickim 
2019/2020;

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

•	 zmian w wieloletnim planie inwestycji 
Politechniki Krakowskiej w zakresie ro-
bót budowlanych i projektowych oraz 
w planie na 2018 r.
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Doktorzy habilitowani

Przemysław  
Markiewicz

Urodził się 15 października 1964 r. w Byto-
miu. W 1983 r. ukończył VII Liceum Ogól-
nokształcące w Katowicach, klasę o profilu 
matematyczno-fizycznym i rozpoczął stu-
dia na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej. Pracę dyplomową pt. „Projekt 
osiedla mieszkaniowego na terenie pasa 
startowego dawnego lotniska Kraków- 
Czyżyny” wykonał pod kierunkiem prof. Wi-
tolda Cęckiewicza, uzyskując w 1989 r. tytuł 
magistra inżyniera architekta.

W 1990 r. rozpoczął pracę w Przed-
siębiorstwie Inżynierskim Projektowania, 
Dostaw i Budowy D.C. ENGINEERING Ltd. 
na stanowisku architekta i w charakterze 
koordynatora i organizatora budów prowa-
dzonych przez przedsiębiorstwo. W latach 
1992–1993 prowadził działalność konsul-
tingową dla Cityland Ltd. — duńskiej firmy 
inwestującej w Polsce. W 1992 r. założył włas- 
ną pracownię projektową i specjalistyczne 
wydawnictwo w branży architektoniczno- 
-budowlanej ARCHI-PLUS, działające do dnia 
dzisiejszego. Pełne uprawnienia projektowe 
i wykonawcze otrzymał w 1994 r.

W grudniu 1995 r. został zatrudnio-
ny w wymiarze pełnego etatu na Wy- 
dziale Architektury Politechniki Kra-
kowskiej na stanowisku asystenta 
naukowo-dydaktycznego w Instytucie Ar-
chitektury i Planowania Wsi (obecnie: Insty-
tut Projektowania Budowlanego), w Zakła-
dzie Budownictwa Ogólnego. Cztery lata 
później — w grudniu 1999 r. obronił pracę 
doktorską pt. „Dobór nowoczesnych tech-
nologii budowlanych dla budownictwa 

i zagranicznych czasopismach naukowych, 
referatów wygłoszonych na polskich i mię-
dzynarodowych konferencjach i zamiesz-
czonych w wydawnictwach pokonferen-
cyjnych oraz rozdziałów w wieloautorskich 
monografiach. Istotną pozycję stanowią 
książki i podręczniki popularnonauko-
we dotyczące budownictwa ogólnego 
i nowoczesnych technologii budowlanych. 
Najważniejsze z nich to: „Kształtowanie 
architektury poprzez zmianę rozwiązań 
budowlanych” (Wydawnictwo Archi-Plus, 
2006), „Przeszklone ściany osłonowe: 
projektowanie architektoniczne prze-
szklonych ścian osłonowych o konstrukcji 
słupowo-ryglowej” (współautor: Andrzej 
Bojęś; Wydawnictwo Archi-Plus, 2008); 
„Detale projektowe dla architektów” (Wy-
dawnictwo Archi-Plus, 2010); „Budownic-
two ogólne dla architektów” (Wydawnic-
two Archi-Plus, wydanie IV poszerzone 
i uaktualnione, 2011), „Building construc-
tion: solutions & details for professionals” 
(For Architects, 2014). Równie ważne są 
związane z wieloletnią współpracą z prze-
mysłem opracowania i publikacje spe-
cjalistyczne, adresowane do architektów 
i biur projektowych, katalogi techniczne 
i broszury informacyjne dla największych, 
działających w Polsce koncernów budow-
lanych. Te ostanie dotyczą m.in. techno-
logii suchej zabudowy z płyt gipsowo-
-kartonowych i gipsowo-włóknowych 
— „Systemy Rigips” (2000-2002); tech-
nologii systemowych — „Projektowanie 
konstrukcyjno-budowlane ścian w syste-
mie POROTHERM” (2001), „Projektowanie  
architektoniczne i konstrukcyjne budyn-
ków w systemie YTONG” (2007); termo-
izolacji zewnętrznej obudowy budynku 
— „Materiały izolacyjne URSA” (2003), 
„Isover: istota izolacji. Katalog rozwiązań 
architektoniczno-budowlanych” (2008); 
konstrukcji dachu — „Rozwiązania tech-
niczne: dachy spadziste Braas” (2012).

W ramach obowiązków nauczyciela 
akademickiego na Wydziale Architektury 
PK prowadzi zajęcia z przedmiotu budow-
nictwo ogólne. W 2016 r. został powołany 
w skład Kolegium Instytutu Projektowania 
Budowlanego WA PK.

Uczestniczył w wielu projektach eu-
ropejskich, od 2014 r. jest pomysłodawcą 
i współorganizatorem cyklicznej wymiany 

mieszkalnego” i uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk technicznych. Promotorem 
pracy był prof.  Wacław Celadyn. W 2000 r. 
został mianowany na stanowisko adiunkta 
naukowo-dydaktycznego. 

Uchwałę o nadaniu mu stopnia dok-
tora habilitowanego podjęła 18 kwietnia 
2018 r. Rada Wydziału Architektury PK. 
Podstawę postępowania habilitacyjnego 
stanowiła monografia jego autorstwa — 
„Zintegrowane projektowanie energetycz-
ne jednorodzinnych, energooszczędnych 
budynków mieszkalnych” (Wydawnictwo 
PK, 2017). Na przykładzie autorskiego pro-
jektu energooszczędnego budynku refe-
rencyjnego zaprezentował w niej zasady 
projektowe oraz specjalistyczne oprogra-
mowanie umożliwiające symulację efek-
tywności energetycznej budynku. Książka 
okazała się szczególnie aktualna: budow-
nictwo energooszczędne, dotąd eksklu-
zywna alternatywa, stało się koniecznością 
dyktowaną względami środowiskowymi, 
ekonomiczno-społecznymi oraz obowią-
zującym prawem.

Jego zainteresowania naukowe doty-
czą budownictwa ogólnego i nowoczes- 
nych technologii budowlanych. Szczegól-
ny nacisk kładzie na zagadnienia ochro-
ny cieplnej budynków i ich efektywności 
energetycznej oraz problematykę projek-
towania w standardzie BIM (ang. Building 
Information Modeling). W publikacjach 
podejmuje m.in. kwestie: koordynacji 
modularnej i wymiarowej w projektach, 
powiązanej z optymalizacją rozwiązań  
architektoniczno-budowlanych pod wzglę-
dem ochrony cieplnej; analizy wpływu 
rozwiązań budowlanych na wyraz archi-
tektoniczny budynku, m.in. w kontekście 
ochrony budynku przed czynnikami ze-
wnętrznymi; projektowania przeszkleń 
i ich wpływu na wydajność energetyczną 
budynku; innowacyjnych rozwiązań projek-
towych dla budynków energooszczędnych 
i pasywnych; adaptowania innowacyjnych 
rozwiązań energooszczędnych i zastoso-
wania ich w skali urbanistycznej; budownic-
twa niskoenergetycznego, projektowania 
w standardzie BIM oraz powstających no-
wych specjalizacji związanych z zawodem 
architekta.

Na jego dorobek publikacyjny skła-
da się 65 pozycji — artykułów w polskich 
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Jan Jaśkowiec
Urodził się w Sułkowicach w 1971 r. Jest 
absolwentem Technikum Hutniczo- 
-Mechanicznego nr 3 w Krakowie. W latach 
1992–1997 studiował mechanikę i budo-
wę maszyn (specjalność: mechanika kom-
puterowa) na Wydziale Mechanicznym Po-
litechniki Krakowskiej. Pracę magisterską 
przygotował pod opieką prof. dr. hab. inż. 
Czesława Cichonia. W latach 1997–2001 
był słuchaczem studiów doktoranckich na 
Wydziale Mechanicznym PK. Pracę dok-
torską pt. „Integracja MES z BMG w dwu-
wymiarowej analizie propagacji pękania  
quasi-kruchego”, przygotowaną również 
pod opieką prof. Czesława Cichonia, obro-
nił w grudniu 2003 r.

Przez rok (2001–2002) pracował na 
stanowisku programisty w firmie Sawan 
Grupa Softbank SA. Następnie został 
zatrudniony na stanowisku asysten-
ta w  Instytucie Metod Komputerowych 
w  Inżynierii Lądowej (obecnie: Instytut 
Technologii Informatycznych w Inżynie-
rii Lądowej). Od 2004 r. jest adiunktem. 
Stopień doktora habilitowanego nauk 
technicznych w dyscyplinie mechanika — 
po zapoznaniu się z recenzjami dorobku 
naukowego oraz protokołem i uchwałą 
komisji habilitacyjnej powołanej przez 
Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów 

— nadała mu 21 kwietnia 2018 r. Rada 
Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Osiągnię-
ciem naukowym stanowiącym podstawę 
postępowania habilitacyjnego był cykl 
powiązanych tematycznie publikacji pod 
zbiorczym tytułem „Nieciągłe pola w nu-
merycznej analizie wybranych problemów 
mechaniki ciał stałych”.

Specjalizuje się w numerycznym mode-
lowaniu problemów mechaniki ciał stałych 
oraz rozwijaniu metod obliczeniowych. 
Do analizy zaawansowanych zagadnień 
z  mechaniki, np. problemów z zakresu 
mechaniki pękania, płyt wielowarstwo-
wych czy do analizy złożonych proble-
mów termomechanicznych stosował wie-
le metod obliczeniowych, m.in. metodę 
elementów skończonych, bezelementową 
metodę Galerkina, bezsiatkową metodę 
różnic skończonych, rozszerzoną metodę 
elementów skończonych czy też nieciągłą 
metodę Galerkina. Wyniki prac ogłaszał 
w międzynarodowych, uznanych czaso-
pismach, jak: „Computational Mechanics”, 
„Computer Methods in Applied Mechanics 
and Engineering”, „Composite Structures”, 
„Computers and Structures”. 

Staże odbywał w europejskich ośrodkach 
naukowych: Ecole Centrale Paris, Delft Uni-
versity of Technology oraz University of 
Glasgow.

Po doktoracie opublikował 17 artykułów 
w czasopismach (w tym 11 w czasopismach 
z listy JCR), 6 rozdziałów w  monografiach. 
Ponadto wygłosił 19 referatów na konferen-
cjach międzynarodowych oraz 3 na konfe-
rencjach krajowych. Jako recenzent współ-
pracował z redakcjami kilku czasopism z listy 
JCR, m.in.: „Materials & Design”, „Earthquake 
Engineering and Engineering Vibration”. 

W latach 2004–2012 uczestniczył 
w  pozyskiwaniu środków z Unii Europej-
skiej dla uczelni, przygotowując wnioski 
o finansowanie projektów o charakterze 

studenckiej z uczelniami w Strasburgu, 
połączonej z międzynarodowymi warsz-
tatami studenckimi. Zajmuje się także 
organizacją warsztatów z projektowania  
architektoniczno-budowlanego w stan-
dardzie BIM. W latach 2007–2013 był współ-
organizatorem kolejnych edycji konkursu 
studenckiego „Energooszczędny dom 
jednorodzinny w wizji studenta Wydzia-
łu Architektury”. Dorobek dydaktyczny 
i organizacyjny obejmuje ponadto opiekę 
promotorską nad pracami dyplomowymi, 
organizację szkoleń e-learningowych z ob-

sługi programu ArchiCAD oraz staże i szko-
lenia w ramach programów unijnych.

Jest członkiem Sekcji Budownictwa 
Ogólnego Komisji Urbanistyki i Architektury 
w krakowskim oddziale PAN (od1999 r.) i Ma-
łopolskiej Izby Architektów RP (od 2003 r.).

Do 1989 r. był aktywnym działaczem 
opozycji antykomunistycznej. W 2009 r. zo-
stał odznaczony przez prezydenta RP Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, a w 2014 r. — medalem „Dziękujemy za 
Wolność”. IPN przyznał mu w 2018 r. status 
działacza opozycji antykomunistycznej 

szkoleniowym, dydaktycznym, inwesty-
cyjnym czy też badawczym. W tym cza-
sie kierował dwoma projektami z zakresu 
kształcenia ustawicznego, tj. szkoleń i stu-
diów podyplomowych. Realizacja tych 
projektów przyczyniła się do wzmocnie-
nia potencjału dydaktycznego Wydziału 
Inżynierii Lądowej PK. Projekt „Szkolenia 
z metod komputerowych dla inżynierów”, 
realizowany był w latach 2006–2008 w ra-
mach Sektorowego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 
pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. Głównym adresatem 
byli inżynierowie — pracownicy biur pro-
jektowych. Kolejny projekt „Nowoczesne 
budownictwo — studia podyplomowe” 
był realizowany w latach 2009–2012 w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

Jako adiunkt Wydziału Inżynierii Lądo-
wej PK prowadzi wykłady oraz laboratoria 
komputerowe dla studentów kierunku 
budownictwo oraz transport na studiach 
I  oraz II  stopnia z przedmiotów dotyczą-
cych metod numerycznych, metod obli-
czeniowych oraz matematyki stosowanej. 
Był promotorem jednej pracy magister-
skiej, jednej inżynierskiej oraz recenzentem 
7 prac magisterskich lub inżynierskich. Brał 
udział w szkoleniach dla pracowników biur 
projektowych oraz pracowników WIL PK 
z metod komputerowych. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Metod Komputerowych Mechaniki oraz 
Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymali-
zacji Komitetu Mechaniki PAN. W 2013   r. 
został odznaczony Honorową Odznaką PK, 
w 2015 r. zdobył nagrodę rektora za osiąg- 
nięcia naukowe.

Prywatnie: jest żonaty i ma trzynastolet-
nią córkę. Interesuje się filmem, sztukami 
walki, a wolne chwile uwielbia spędzać 
w ogrodzie.

i osoby represjonowanej z powodów poli-
tycznych.

W czasie wolnym uprawia narciarstwo 
i windsurfing. Jest żonaty i ma trójkę dzieci. 
Żona Joanna zajmuje się redakcją literacką 
tekstów. Najstarszy syn Karol jest studen-
tem IV roku prawa na UJ i studiuje równo-
cześnie Corporate Finance and Accounting 
na Wydziale Finansów i Prawa UEK. Młodszy 
syn Michał jest studentem II roku medy-
cyny na UJ. Najmłodsza córka Magdalena 
jest uczennicą I klasy o profilu biologiczno- 
-chemicznym w V LO w Krakowie.

(cd. ze s. 12)

•

•
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Lepiej być nie mogło. Po raz pierwszy w hi-
storii organizowanego przez Politechnikę 
Krakowską konkursu „Tadeusz Kościuszko 
— inżynier i żołnierz” zdobywczyni pierw-
szego miejsca prawidłowo odpowiedziała 
podczas etapu finałowego na wszystkie 
dwadzieścia pytań! Tak dużą wiedzą wyka-
zała się studentka PK Anna Krakowska. Za-
wody finałowe odbyły się 20 kwietnia w sali 
konferencyjnej pawilonu „Kotłownia”.

Obowiązywały te same zasady co 
przed rokiem. Konkurs był adresowany do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i stu-
dentów szkół wyższych. W finale wystąpi-
ło pięcioro uczniów i pięcioro studentów. 
Tym razem lepsi okazali się studenci, zaj-
mując dwa pierwsze miejsca. Miejsce dru-
gie, za Anną Krakowską, wywalczył Krzysz-
tof Brańka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Miejsce trzecie przypadło Oliwii Kutermak 
z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii 
Nałkowskiej w Krakowie. Wśród uczestni-
ków finału były również dwie inne uczen-
nice VII  LO  w Krakowie oraz dwie uczen-
nice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Koniecpolu, a także po jednym studen-
cie AGH, Politechniki Gdańskiej i Uniwersy-
tetu Łódzkiego. 

Triumfatorka konkursu — Anna Kra-
kowska — urodziła się w Szynwałdzie pod 

Tarnowem. Uczęszczała do 
III Liceum Ogólnokształcą-
cego w Tarnowie. W szkole 
interesowała ją historia, ale 
najbardziej lubiła przed-
mioty ścisłe, które nie 
sprawiały jej kłopotów. 
Dokonując wyboru kierun-
ku studiów, stwierdziła, że 
budownictwo to jest coś 
w sam raz dla niej. Podjęła 
studia na Wydziale Inży-
nierii Lądowej Politechniki 
Krakowskiej. Dziś kształci się na pierwszym 
semestrze drugiego stopnia studiów (spe-
cjalność: drogi, ulice, autostrady). 

Już rok temu myślała o starcie 
w konkursie poświęconym Tadeuszowi 
Kościuszce, ale zamiar udało jej się zreali-
zować dopiero teraz. Przygotowując się 
do udziału w tegorocznej edycji nie tylko 
zapoznała się z zalecaną przez organiza-
torów konkursu literaturą przedmiotu. 
Wiedzę zaczerpniętą z książek pogłębiała, 
odwiedzając miejsca w Krakowie zwią-
zane z osobą Kościuszki. Była oczywiście 
na kopcu Kościuszki, odwiedziła kościół 
św. Floriana, Dworek Białoprądnicki, a tak-
że goszczące Kościuszkę kamienice przy 
Rynku Głównym. Zapoznała się ze wszyst-

W rozgrywce finałowej konkursu wiedzy o Tadeuszu Kościuszce zwyciężczyni 
odpowiedziała na wszystkie pytania

Pierwszy taki finał

kimi tablicami upamiętniającymi Naczel-
nika. Anna Krakowska lubi wycieczki. Suk-
ces w konkursie kościuszkowskim uczciła, 
wybrawszy się z przyjaciółmi na Turbacz 
w Gorcach.

Witając uczniów i studentów przy-
byłych na zawody finałowe, rektor 
PK  prof.  Jan Kazior wyraził satysfakcję 
z faktu dużego zainteresowania w Polsce 
postacią Tadeusza Kościuszki. Ogromnej 
wiedzy gratulował wszystkim osobom, 
które dotarły do końcowego etapu tego-
rocznej, siódmej edycji konkursu. Finaliści 
radzili sobie z pytaniami dotyczącymi nie-
raz kwestii bardzo szczegółowych, niemal 
specjalistycznych.

Przygotowania do startu w konkur-
sie komplikowały uczniom i studentom 

rozbieżności występujące 
w literaturze poświęconej 
Tadeuszowi Kościuszce. Mó-
wił o tym jeden z finalistów 
w przerwie, podczas której 
zawodnicy oczekiwali na 
końcowy werdykt komisji 
konkursowej. Ze strony ju-
rorów padło w odpowiedzi 
wyjaśnienie, czym kierowano 
się w rozstrzyganiu sytuacji 
spornych. Nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów czu-
wała komisja, której przewod-
niczył prorektor PK dr  hab. 
inż. Marek Stanuszek. Finał 
prowadził i pytania zadawał 
Bartłomiej Krystyński z Działu 
Promocji PK.

(ps) 
Zdjęcia: Jan Zych

Finaliści konkursu podczas decydującej rozgrywki

Już po emocjach… Pamiątkowe zdjęcie z jurorami i organizatorami konkursu
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Politechnika Krakowska uzyskała w ubieg- 
łym roku wsparcie MNiSW na dofinanso-
wanie przedsięwzięć zmierzających do 
komercjalizacji wyników badań nauko-
wych swoich pracowników i zespołów ba-
dawczych. „Inkubator Innowacyjności +” 
— projekt, w ramach którego prowadzone 
są działania — pomógł wyłonić na PK au-
torów prac o dużym potencjale wdroże-
niowym. W gronie tym znalazła się również 
dr  inż. Katarzyna Matras-Postołek z Wy-
działu Inżynierii i Technologii Chemicznej 
Politechniki Krakowskiej.

Jest adiunktem naukowo-dydaktycznym 
w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycz-
nej i absolwentką Politechniki Krakowskiej. 
Jej zainteresowania naukowe dotyczą 
funkcjonalnych nanomateriałów, które 
znajdują zastosowanie w dziedzinach ta-
kich jak optoelektronika i medycyna czy 
w fotokatalizie. 

W 2006 r., będąc doktorantką PK, roz-
poczęła pracę na Münster University of 
Applied of Sciences. W międzynarodo-
wym zespole naukowców zajmowała się 
syntezą nieorganicznych nanokryształów 
i nanokompozytów polimerowych, stoso-
wanych w optoelektronice. Do 2012 r. była 
głównym wykonawcą kilku projektów ba-
dawczych, prowadzonych wspólnie z Evo-
nik Industries AG, jednym z największych 
niemieckich przedsiębiorstw chemicznych. 
Wyniki badań przestawiła w doktoracie, 
który obroniła w 2010 r. na PK, w kilku ar-
tykułach zamieszczonych w prestiżowych 
czasopismach oraz w dwóch zgłoszeniach 
patentowych. Podczas stażu podoktor-
skiego (2010–2012) kontynuowała badania 
nad hybrydowymi nanokompozytami po-
limerowymi, zwracając jednak uwagę na 
ich wykorzystanie w druku. Do pracy na 
Politechnice Krakowskiej wróciła w 2013 r. 
Skorzystała z Homing Plus, programu FNP 
zachęcającego wybitnych, młodych uczo-
nych, prowadzących badania za granicą, do 
kontynuowania kariery naukowej w Polsce.

W swoim dorobku ma (jako autor bądź 
współautor) ponad 30 prac naukowych, 

„Inkubator Innowacyjności +” finansuje prace przedwdrożeniowe

Funkcjonalne nanomateriały w projektach 
Katarzyny Matras-Postołek

kilka monografii oraz kilka międzynarodo-
wych zgłoszeń patentowych. Aplikacyjny 
charakter jej badań został doceniony na fo-
rum międzynarodowym — otrzymała złoty 
medal na 43. Międzynarodowej Wystawie 
Wynalazków w Genewie w 2015 r. 

Jest stypendystką m.in. Funduszu 
im.  Stanisława Pigonia UJ (2003), DAAD 
(2007), FNP (2013–2015). W 2015 r. dzięki 
programowi MNiSW — TOP 500 Inno-
vators — odbyła staż na Uniwersyte-
cie Kalifornijskim w Berkeley, w Stanach 
Zjednoczonych. Od 2014 r. jest profeso-
rem wizytującym na University of Jinan 
w Chinach, gdzie współpracuje z zespołem 
prof. Ping Yanga. Laureatka wielu nagród,  
w tym roku otrzymała nagrodę rektora 
PK za wyróżniające osiągnięcia naukowe.

Na PK kieruje kilkoma przedsięwzię-
ciami badawczymi, m.in. dofinansowa-
nym przez „Inkubator Innowacyjności +” 
projektem, którego celem jest zastoso-
wanie technologii otrzymywania nano-
cząstek selenku cynku domieszkowanych 
manganem (ZnSe:Mn) w produkcji nano-
kompozytów polimerowych, wykorzysty-
wanych w optoelektronice (technologia 
została opracowana na podstawie pro-
jektu Lider „Organiczno-nieorganiczne 
nanomateriały funkcjonalne dla optoelek-
troniki drukowanej 2D i 3D”). Luminescen-
cyjne nanocząstki ZnSe:Mn są wytwarzane 
w środowisku wodnym bez użycia wysoko 

Katarzyna Matras-Postołek. Fot.: Jan Zych

toksycznych prekursorów, przy zreduko-
wanej liczbie etapów oraz z zastosowa-
niem nowego stabilizatora, co umożliwia 
dalszą modyfikację ich powierzchni. Ta 
chroniona już zgłoszeniem patentowym 
technologia została wyróżniony w konkur-
sie „Student Wynalazca 2018” oraz nagro-
dzona złotym medalem na Międzynarodo-
wej Warszawskiej Wystawie Wynalazków, 
zorganizowanej przez PW w 2017 r. Dzięki 
środkom z projektu „Inkubator Innowacyj-
ności +” rozszerzono ochronę patentową 
zgłoszenia w procedurze PCT, by ofero-
wać technologię również na rynkach mię-
dzynarodowych. Obecnie prowadzone są 
prace nad modyfikacją powierzchni na-
nocząstek ZnSe:Mn, tak by z opracowanej 
technologii można było korzystać w pro-
dukcji polimerowych nanokompozytów 
o unikatowych właściwościach optycznych 
i elektrycznych. Takie nanomateriały wyko-
rzystywane są np. jako warstwa aktywna 
do budowy urządzeń optoelektronicznych 
— hybrydowych ogniw słonecznych lub 
diod elektroluminescencyjnych.

(R.)

Projekt „Inkubator Innowacyjności +” jest 
realizowany wspólnie przez konsorcjum 
złożone z Centrum Transferu Techno-
logii 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 ryn-
kowego poprzez podniesienie TRL (Tech-
nology Readiness Level — poziom goto-
wości technologicznej), a także działania 
służące promocji oferty PK na rynkach 
międzynarodowych, rejestracji zgłoszeń 
w Urzędzie Patentowym RP, Europejskim 
Urzędzie Patentowym czy zapewniające 
ochronę wynalazkom w poszczególnych 
krajach, powołano również brokerów 
innowacji, zorientowanych w tematyce 
prac badawczych i rozwojowych prowa-
dzonych na wydziałach PK.
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O biodegradowalnych aerożelach chito-
zanowych, opracowanych na Politechnice 
Krakowskiej przez zespół dr. inż. Marka 
Piątkowskiego, było głośno w całej Polsce. 
Przykład młodych naukowców jest świet-
nym dowodem na to, że warto korzystać 
z uczelnianego wsparcia w komercjalizacji 
innowacyjnych rozwiązań.

Zainteresowanie, jakie wzbudziły aero- 
żele, jest w pełni uzasadnione. Pomysł 
dr. inż. Marka Piątkowskiego, mgr inż. Julii 
Radwan-Pragłowskiej i mgr.  inż. Łukasza 
Janusa —  reprezentujących Wydział Inży-
nierii i Technologii Chemicznej Politechniki 
Krakowskiej — spełnia wszystkie oczeki-
wania, jakie stawia się wynalazkowi. Ma 
duży potencjał wdrożeniowy, wnosi coś 
nowego w obszarze przyjętych rozwiązań, 
a przede wszystkim dotyczy sfery bliskiej 
i ważnej dla każdego człowieka: zdrowia.

Stworzone przez trójkę innowatorów 
aerożele przeznaczone są dla medycyny 
regeneracyjnej. Jej głównym zadaniem 
jest wspieranie w procesie leczenia osób 
z urazami, schorzeniami czy chorobami 
nowotworowymi. Służyć ma temu prze-
szczepianie potrzebującym pacjentom ich 
własnych komórek oraz tkanek. W rezul-
tacie regeneracja postępuje w naturalny 
sposób, a uszkodzone narządy, tkanki czy 
komórki są skutecznie naprawiane. 

W medycynie regeneracyjnej wyróż-
nia się dwa obszary — infuzję i inżynie-
rię tkankową. Ta pierwsza — to w dużym 

uproszczeniu wstrzykiwanie pacjentowi 
komórek macierzystych. Drugi kierunek 
rozwoju medycyny regeneracyjnej po-
lega na zapewnianiu przeszczepianym 
komórkom odpowiedniego środowiska 
do rozwoju. I to właśnie tu sprawdzają 
się aerożele, działające jako podłoże do 
namnażania komórek. Utrzymują je w po-
żądanym miejscu. Są też wykorzystywane 
do dystrybucji czynników wzrostu oraz 
substancji odżywczych.

Kierownik zespołu badawczego 
dr  inż.  Marek Piątkowski podkreśla uni-
kalne, niedostępne dla innych tego typu 
materiałów na rynku właściwości aerożeli, 
które powstały na Politechnice Krakow-
skiej. Julia Radwan-Pragłowska precyzuje, 
że chodzi przede wszystkim o  biodegra-
dowalność, bioaktywność i  biokompa-
tybilność: — Chitozanowe rusztowanie 
pozytywnie wpływa na proliferację, czyli 
namnażanie komórek, a  po porośnięciu 
żywą tkanką ulega rozkładowi na nietok-
syczne substancje, które w naturalny sposób 
zostaną usunięte z  organizmu. Biokompa-
tybilność z kolei oznacza, że organizm nie 
odrzuci rusztowań. Są one antybakteryjne, 
nie powodują ani krwotoków, ani stanów 
zapalnych, nie prowadzą do alergii czy sta-
nu antyoksydacyjnego. 

Cechą znacząco wyróżniającą wytwo-
rzone na PK aerożele jest wysoka poro-
watość przy jednoczesnej małej gęstości. 
Obecność wielu porów w rusztowaniach 

służy do tego, aby 
korzystające z  nich 
komórki miały ła-
twy dostęp do 
składników odżyw-
czych i  tlenu. Pory 
w y ko r z y s t y w a n e 
są także w drugą 
stronę — do usu-
wania produktów 
przemiany materii 
oraz ditlenku węgla. 
Dzięki porom moż-
liwe staje się też 
przemieszczanie się 
komórek, co pozwa-
la utworzyć wielo-
warstwową tkankę.

Ale nawet tak unikalne rusztowania 
same potrzebują wsparcia, by zaistnieć 
oraz przebić się do świadomości inwesto-
rów, biznesowych partnerów i opinii spo-
łecznej. Takim pomocnym rusztowaniem 
okazała się spółka celowa Politechniki Kra-
kowskiej, czyli INTECH PK.

Naukowcy stworzyli wynalazek, który 
wymagał wsparcia, by mógł zaistnieć na 
rynku. — W pełni panowaliśmy nad meryto-
ryczną stroną zagadnienia. W laboratoriach 
spędziliśmy przecież kilkaset godzin, pracu-
jąc nad aerożelami. Brakowało nam jednak 
umiejętności, dzięki którym nasz pomysł prze-
rodziłby się w realne rozwiązanie, z którego 
korzystano by na całym świecie — przyznaje 
dr inż. Marek Piątkowski. Z pomocą przyszła 
Politechnika Krakowska, a dokładniej — jej 
celowa spółka INTECH PK. 

— Pomaganie naukowcom z Politech-
niki Krakowskiej, chcącym przekształcać 
wyniki swoich badań w produkty i usługi ryn-
kowe, należy do naszych priorytetów — za-
znacza prezes INTECH PK, Izabela Paluch. 
— Do współpracy z zespołem dr. inż. Marka 
Piątkowskiego przekonały nas możliwości 
aplikacyjne pomysłu oraz sam entuzjazm 
i zaangażowanie młodych wynalazców. 
Decydując się na współpracę z  zespołem 
Marka Piątkowskiego, dobrze wiedzieliśmy, 
jakie konkretne działania należy podjąć, aby 
wprowadzić aerożele na rynek. 

Cały proces rozpoczął się od przepro-
wadzenia szczegółowej analizy rynku, 
mającej nie tylko jak najprecyzyjniej zdefi-
niować zastosowanie produktowe aerożeli, 
ale również określić potencjalnych partne-
rów inwestycyjnych. To dla nich eksperci 
INTECH  PK przygotowali ofertę technolo-
giczną. — Mając wiedzę na temat docelo-
wego rynku oraz działających na nim firm, 
mogliśmy przystąpić do aranżowania bizne-
sowych rozmów — wyjaśnia Krzysztof Olek-
sy, wiceprezes spółki. By jeszcze skuteczniej 
wzbudzić zainteresowanie inwestorów czy 
firm z branży, przedstawiciele INTECH PK 
wykorzystali szeroką sieć zaprzyjaźnionych 
instytucji. 

— W tym konkretnym przypadku owoc-
ne okazało się nasze członkostwo w Klastrze 
LifeScience Kraków. Ułatwiło ono dotarcie do 
partnerów zainteresowanych współpracą 

Wynalazek otrzymał wsparcie, by mógł zaistnieć na rynku

Pomocne rusztowania
PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI

Szef zespołu Marek Piątkowski (z prawej) oraz Julia Radwan- 
-Pragłowska i Łukasz Janus. Fot.: Jan Zych
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z  Politechniką — dodaje Krzysztof Olek-
sy. Pożądane będzie nawiązanie relacji 
przede wszystkim z podmiotami działają-
cymi w  sferze medycyny estetycznej, ko-
smetyki i diagnostyki medycznej. 

— Ważny był też nasz udział w krajo-
wych i zagranicznych konkursach, które 
przyniosły nie tylko nagrody, ale i tak bardzo 
potrzebny każdej młodej inicjatywie rozgłos 
— zaznacza Julia Radwan-Pragłowska. 
—  Triumfowaliśmy m.in. podczas targów 
Brussels Innova 2016 i iEna 2017  w  Norym-
berdze, gdzie otrzymaliśmy złote medale. 
Pierwsze miejsce zajęliśmy również w XI edy-
cji konkursu Młody Wynalazca, a  na Mię-
dzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wy-

nalazków zdobyliśmy 
srebrny medal. Pomocne 
były też takie branżowe 
wydarzenia jak orga-
nizowany na Politech-
nice Krakowskiej Dzień 
Wynalazków. To tam 
nasze aerożele i  zwią-
zane z  nimi pomysły 
prezentowaliśmy przed 
potencjalnymi inwesto-
rami czy biznesowymi 
partnerami — mówi 
Radwan-Pragłowska.

Dużą rolę odegrał 
też wdrażany na Poli-
technice Krakowskiej 
projekt Inkubator In-

nowacyjności+, w  ramach którego prze-
prowadzono konkurs TRL+. Zespół Marka 
Piątkowskiego otrzymał w ramach niego 
grant na sumę 90 tys. złotych na prace 
przedwdrożeniowe.

Czy tak starannie budowane przez 
INTECH PK rusztowanie wsparcia okaże 
się wystarczające dla aerożeli? Na chwi-
lę obecną wszystko przebiega zgodnie 
z planem. Do szczęśliwego zakończenia 
jeszcze jednak nieco brakuje. —  Przed 
nami testy in  vivo, które pozwolą na we-
ryfikację technologii na żywych organi-
zmach. Nie ustajemy też w poszukiwaniach 
inwestora czy innych form finansowego 
wsparcia. Niezbędne będzie też wypraco-

wanie szczegółowej ścieżki wprowadzenia 
produktów bazujących na aerożelach na 
krajowy i europejski, a w dalszej perspekty-
wie także na globalny rynek — precyzuje 
najbliższe plany Izabela Paluch. 

— Naszym głównym celem jest wdro-
żenie i komercjalizacja naszego wynalazku. 
Chcemy nawiązać stałą współpracę z bizne-
sem — potwierdza dr inż. Piątkowski. Do 
tej pory to właśnie ten element sprawiał 
najwięcej trudności zespołowi wynalazców 
oraz specjalistów z INTECH PK: stałe i owoc-
ne działania z partnerami komercyjnymi. 

Co najważniejsze, zapał trójki młodych 
naukowców nie gaśnie. Wręcz przeciwnie: 
dotychczasowe sukcesy podsycają ich am-
bicje. W takiej optymistycznej atmosferze 
pracuje się lepiej, gdyż osiągnięcie założo-
nego celu wydaje się realniejsze. Na wy-
ciągnięcie ręki. Wszystko wskazuje więc na 
to, że wyrastające z Politechniki Krakow-
skiej, a dokładniej z INTECH PK rusztowa-
nia, stanowią rzeczywiste wsparcie dla tria 
wynalazców.
 

Prof. Józef Spałek gościem UTW
W ramach cyklu sympozjów Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, działającego przy Centrum 
Pedagogiki i Psychologii PK, 9 maja wygłosił 
wykład jeden z czołowych polskich fizyków 
prof. Józef Spałek. Temat jego wystąpienia 
brzmiał: „O odkrywaniu praw przyrody”.

Uczony jest profesorem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, laureatem najbardziej pre-
stiżowego wyróżnienia naukowego w kraju 
— Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 
Swój wykład poświęcił zasadom, które rzą-
dzą otaczającym nas światem i nami samymi, 
wychodząc od najbardziej fundamentalnych 
pytań nauk przyrodniczych: Jaka jest geneza 

Przemysław Zieliński jest specjalistą 
ds. marketingu i promocji / brokerem innowacji.

Artykuł został zrealizowany w ramach 
projektu „Inkubator Innowacyjności+” 
współfinansowanego ze środków 
MNiSW.

Zespół badaczy z trofeami zdobytymi w  kwietniu podczas 
XXI Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu Wyna-
lazków i Technologii Innowacyjnych „Archimedes 2018”.  
Fot.: Jan Zych

życia? Jak działa mózg? Jaka jest struktura 
wszechświata? 

O najważniejszych dokonaniach nauki, 
związanych m.in. z takimi postaciami, jak: 
Pitagoras, Newton, Einstein czy Schrödin-
ger wykładowca mówił w sposób jasny, 
zrozumiały dla laików. Poruszał niekiedy 
zagadnienia mało znane, jak np. wkład fizy-
ka i wynalazcy Nikoli Tesli w rozwój techno-
logii na przełomie XIX i XX w. Wystąpienie, 
okraszone ciekawostkami z historii nauki 
i anegdotami, słuchacze nagrodzili gromki-
mi brawami.

(ps)
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Spotkanie w Krakowie przed Kongresem InnoSHARE’18

W drodze do innowacyjnych rozwiązań  
i technologii
Konferencja z serii „innoSHARE’18 on the 
road: Meetups”, zorganizowana przez 
Fundację Polska Innowacyjna, odbyła się 
21 marca w Akademickim Centrum Mate-
riałów i Nanotechnologii AGH w Krakowie. 
Współorganizatorem wydarzenia była 
Fundacja Samorządu Studentów Politech-
niki Krakowskiej, wspierająca działania 
z zakresu kultury i nauki w środowisku aka-
demickim PK. Konferencję współorgani-
zował też Instytut Autostrada Technologii 
i Innowacji, odpowiedzialny za integrację 
prac naukowo-badawczych, realizowanych 
przez trzy środowiska: uczelnie, samodziel-
ne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. 

Konferencja „InnoSHARE’18 on the 
road:  Meetups Kraków” była podzielona 
na dziewięć części. Pierwszą stanowiły 
warsztaty dotyczące zasad i form współ-
pracy twórców z kancelarią patentową. Na 
kolejne siedem części złożyły się prezenta-
cje, przemówienia i panele dyskusyjne: 
•	 „Myśl	 globalnie,	 działaj	 lokalnie	

innoSHARE’18 — LET’S INSPIRE 
POLAND”;

•	 „Jak	tworzyć	start-upy	i	spin-offy	z	na-
uki oraz badań?”;

•	 „Blaski	 i	cienie	komercjalizacji	na	ryn-
kach wschodnich”;

•	 „Jak	działa	i	czego	poszukuje	akcelera-
tor InnVento PGNiG?”;

•	 „Inteligentne,	ekologiczne	meble	zasi-
lane odnawialnymi źródłami energii”;

•	 „Współpraca	 naukowiec	 —	 inwestor.	
Jak wspólnie komercjalizować i inter-
nacjonalizować projekty badawczo-
-rozwojowe?”;

ciu za granicą, dających uczestnikom moż-
liwość spotkania osób, które stworzyły lub 
rozwijają firmy oparte na badaniach, nauce, 
nowych technologiach. To także okazja do 
korzystania z wiedzy i doświadczeń zapro-
szonych ekspertów i praktyków. W trakcie 
spotkań można też poznać przedstawicieli 
Fundacji Polska Innowacyjna i  nawiązać 
z nimi współpracę. „InnoSHARE’18 on the 
road: Meetups” stanowi preludium do 
głównego wydarzenia, zapowiadanego na 
koniec czerwca Kongresu innoSHARE’18 
w Warszawie. Kongres ma skonsolidować 
środowisko związane z rozwojem i komer-
cjalizacją polskich rozwiązań tworzonych 
na uczelniach oraz umożliwi spotkanie 
z wybitnymi polskimi naukowcami i przed-
siębiorcami prowadzącymi działalność za 
granicą. 

Fundacja Polska Innowacyjna — to 
organizacja skupiająca przedstawicieli 
świata nauki, biznesu, start-upów, insty-
tucji publicznych i organizacji pozarządo-
wych, rozwijających ekosystem innowacji 
i przedsiębiorczości w Polsce. Tworzy war-
tościowe projekty dla mieszkańców Polski 
i świata, kierując się sentencją: „Myśl glo-
balnie, działaj lokalnie”. Została założona 
przez absolwentów Politechniki Krakow-
skiej i wieloletnich działaczy krakowskie-
go środowiska studenckiego, Sławomira 
Olejnika — obecnego prezesa Fundacji 
Polska Innowacyjna oraz Marcina Styrnę — 
przewodniczącego Rady Fundacji.

(R.)
Zdjęcia: Marek Gierat

Uczestnicy panelu „Jak tworzyć start-upy i spin-offy z nauki 
oraz badań?”; druga od lewej: Izabela Paluch

•	 „Finansowanie	 i	wspar-
cie rozwoju start-upów 
R&D,	 spin-offów	 i	 ko-
mercjalizacji badań”.
W panelu dyskusyj-

nym „Jak tworzyć start-
-upy	 i	 spin-offy	 z	 nauki	
oraz badań?” wzięła udział 
Izabela Paluch, prezes  
INTECH PK oraz Stowarzy-
szenia Wychowanków PK. 
Przedstawiając działalność 
spółki celowej Politechni-
ki Krakowskiej INTECH PK, 
zwróciła uwagę na specy-
fikę działań tego rodzaju 
podmiotów. Mówiła o udziale spółki w pro-
cesie budowania start-upów, a także o tym, 
co powinno się zmienić na uczelniach, aby 
zwiększyła się liczba przedsiębiorczych na-
ukowców.

Interesujący był panel poświęcony 
finansowaniu i wsparciu rozwoju start-upów 
R&D,	 spin-offów	 i  komercjalizacji	 badań,	
gdyż jego uczestnicy przestawili pod tym 
kątem działalność swoich funduszy, kla-
strów i firm. Mowa była nie tylko o wsparciu 
finansowym, ale prawnym i merytorycz-
nym. Wspominali też o  planowanych dzia-
łaniach w dochodzeniu do innowacyjnych 
rozwiązań i technologii. Ostatnią częścią 
konferencji był networking oraz swobodne 
rozmowy z prelegentami. 

Na zakończenie prezes Fundacji Pol-
ska Innowacyjna Sławomir Olejnik oraz 
Justyna Uman-Ntuk — dyrektor zarządza-
jąca INNOMED, podpisali list intencyjny 

dotyczący współpracy 
w  rozwijaniu ekosyste-
mu innowacji w Polsce. 
W konferencji uczestni-
czył Janusz Kahl, prezes 
South Poland Cleantech 
Cluster — klastra, któ-
rego założycielem była 
Politechnika Krakowska. 

*

„InnoSHARE’18 on the 
road: Meetups” — to 
cykl piętnastu konferen-
cji w Polsce oraz dziesię-
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Biuro Karier PK zorganizowało Branżowe Targi Pracy

Z PIKAP-em łatwiej osiągniesz cel!
MAJA ZIĘTARA

Biuro Karier Politechniki Krakowskiej wspól-
nie z pracodawcami, którzy tworzą specjalne 
ciała doradcze, działające na poszczególnych 
wydziałach PK, jak również z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Krakowie zaprosiło stu-
dentki i studentów do udziału w Branżowych 
Targach Pracy. Impreza odbyła się w murach 
uczelni 17  kwietnia i stanowiła część reali-
zowanego od stycznia tego roku projektu 
PIKAP — „Programowanie Indywidualnych 
Kompetencji Absolwentów Politechniki. 
Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług 
przez Biuro Karier Politechniki Krakowskiej”. 

Wydarzenie miało charakter networ-
kingowy. Każdy z czternastu zaproszonych 
pracodawców miał do dyspozycji stolik te-
matyczny, przy którym odbywały się spo-
tkania z uczestnikami projektu. Podczas 
rozmów pracodawcy prowadzili wstępną 
selekcję kandydatów. Spotkania wykorzy-
stano także w celu zapoznania studentów 
z zasadami rekrutacji, prezentacji materia-
łów firmowych (ulotki, oferty, filmy) i omó-
wienia metod rekrutacyjnych stosowanych 
przez konkretnych pracodawców. Ważnym 
tematem rozmów były kwestie dokumen-
tów aplikacyjnych oraz budowania sieci 
kontaktów i tworzenia bazy CV.

Jak podkreślali uczestniczący w wyda-
rzeniu studenci, taka forma spotkania z pra-
codawcami jest dla nich bardzo efektywna 
— podczas indywidualnych rozmów nie 
tylko otrzymują informację bezpośrednio od 
rekruterów, ale także wskazówki dotyczące 
kształtowania własnej ścieżki kariery. Także 
pracodawcy wyrazili zadowolenie z udziału 
w spotkaniu. Mniej sformalizowana atmos-

fera rozmów pozwalała 
bowiem na poznanie po-
tencjalnych pracowników 
w naturalnym dla nich śro-
dowisku uczelni. Studen-
ci mówili także o swoich 
oczekiwaniach wobec firm, 
preferencjach przy wyborze 
pracodawcy, dostarczając 
im tym samym wiedzy na 
temat tego, jak są postrze-
gani i czy stosowane obec-
nie rozwiązania zachęcają 
czy zniechęcają studentów 
do pracy. Nowa formuła tar-
gów, na które studenci musieli się wcześniej 
zarejestrować, przesyłając swoje CV, zdecy-
dowała o satysfakcjonującej jakości spotkań 
i rozmów, do czego organizatorzy przykłada-
li dużą wagę.

PIKAP jest współfinansowany z fun-
duszy europejskich w ramach Programu 
Operacyjnego „Wiedza — Edukacja — 
Rozwój”. Jego uczestnikami mogą być stu-
denci czterech ostatnich semestrów stu-
diów I lub II stopnia. Będzie realizowany do 
końca 2020 r., a rekrutacja prowadzona jest 
w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu 
miejsc lub zakończenia projektu.

Dzięki udziałowi w projekcie studen-
ci mogą poznać swoje mocne strony oraz 
świadomie pokierować rozwojem osobi-
stym i zawodowym. Z pomocą doradców 
z Biura Karier PK dokonują bilansu kompe-
tencji, wypełniając sytuacyjne testy, dosto-
sowane do wymagań na danym stanowi-
sku pracy. Przygotowano dla nich również 

szkolenia, sesje coachin-
gowe i spotkania z pra-
codawcami. Dla każdego 
uczestnika przewidziano 
dwa spotkania z doradcami 
i testy kompetencyjne (za 
pośrednictwem platformy 
on-line), w razie potrzeby 
mogą wziąć udział w dodat-
kowych szkoleniach i spo-
tkaniach.

Nową usługą Biura 
Karier, przypisaną do pro-
jektu, są symulacje sesji 
Assessment Center (AC), 

czyli sesje oceny coraz częściej wykorzy-
stywane przez pracodawców w procesach 
rekrutacji. Obejmują różnorodne zadania 
— od dyskusji grupowej, odgrywania ról, 
poprzez test „in-basket” i prezentacje. Po-
zwalają uczestnikom nie tylko poznać me-
todę AC, ale uczą, jak najlepiej zaprezento-
wać się w procesie rekrutacji.

Kolejne Branżowe Targi Pracy odbędą 
się wiosną przyszłego roku. Więcej informa-
cji o projekcie PIKAP znajduje się na stronie 
internetowej: pikap.pk.edu.pl.

Zdjęcia: Jan Zych

Studenci ustalali zawodowe priorytety

Pozytywnie na rozmówców wpływała atmosfera miejsca

•	 Baza ofert pracy, staży, praktyk
•	 Bezpłatne szkolenia  

i doradztwo zawodowe
•	 Baza CV na stronie internetowej
•	 Organizacja spotkań z pracodawcami, 

Inżynierskie Targi Pracy
•	 Badania losów absolwentów

Biuro Karier Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
tel.: (12) 628 29 11
e-mail: kariery@pk.edu.pl
kariery.pk.edu.pl

Dr Maja Ziętara kieruje Biurem Karier PK.

mailto:kariery@pk.edu.pl
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Zajęcia w Instytucie Goethego dla studentów PK

Deutsch mal anders!
ELŻBIETA HEJNOWICZ, DARIUSZ GUZIK

W nietypowych zajęciach uczestniczyli 
12 kwietnia studenci Politechniki Kra-
kowskiej. W grach i animacjach, będą-
cych formą intensywnej nauki języka 
niemieckiego, wzięło udział dwadzie-
ścioro osób studiujących na różnych 
wydziałach naszej uczelni. Poprowadzili 
je lektorzy Instytutu Goethego — Ale-
xander Lay oraz Dorota Zawadzka w sie-
dzibie instytutu, znajdującej się w Rynku 
Głównym 20 w Krakowie.

W pierwszej części spotkania stu-
denci w przyjemny i zarazem efektywny 
sposób ćwiczyli i utrwalali słownictwo 
z rozmaitych dziedzin w formie gier 
i zabaw językowych. Metodycy i psycho-
logowie uważają, że poprzez zabawę 
aktywowane są różne zmysły, co znacz-

Mgr Elżbieta Hejnowicz i mgr Dariusz Guzik, 
organizatorzy i koordynatorzy „Animacji”, są 
starszymi wykładowcami w Studium Praktycz-
nej Nauki Języków Obcych PK.

Na Politechnice Krakowskiej kształceniem 
umiejętności językowych studentów 
zajmuje się Studium Praktycznej Nauki 
Języków Obcych. Jednostka działa od 
1953 r. Poza lektoratami angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego 
prowadzi kursy przygotowujące do egza-
minów międzynarodowych. Dzięki licen-
cji WBT (Weiterbildung TestSysteme) we 
Frankfurcie nad Menem organizuje i prze-
prowadza egzaminy TELC B1, B2 z języka 
angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego 
oraz TELC Technical in English. Nauczycie-
le SPNJO wydali wiele specjalistycznych 
podręczników i fachowych opracowań 
do nauki języków obcych nie tylko dla 
studentów, ale również dla nauczycieli, in-
żynierów i specjalistów z innych dziedzin. 
Wychodząc naprzeciw nowym trendom, 
uzupełniają istniejące już podręczniki 
o część audiowizualną. 

Z roku na rok coraz lepsze efekty przyno-
si realizowana przez Samorząd Studencki 
PK akcja oceny nauczycieli akademickich. 
Podczas posiedzenia Senatu PK 25 kwiet-
nia wyniki akcji przeprowadzonej w seme-
strze zimowym podsumował jej koordyna-
tor Krzysztof Pszczółka. 

Ankietyzacja zaplanowana na okres 
od 1 lutego do 31 marca musiała zostać 
przedłużona z przyczyn technicznych do 
15 kwietnia, ale rezultaty cieszą. Po raz 
czwarty z rzędu najlepszy rezultat osiąg- 
nięto na Wydziale Inżynierii i Technologii 

Chemicznej, gdzie studenci wypełnili po-
nad połowę ankiet. Odbierając statuetkę 
za zwycięstwo, dziekan WIiTCh prof. Da-
riusz Bogdał wyraził żal, że wyniki ankie-
tyzacji nie są uwzględniane w rankingach, 
bowiem wówczas pozycja WIiTCh, jak i po-
zostałych wydziałów PK, byłaby lepsza. Re-
zultaty osiągane na PK należą do najwyż-
szych w kraju.

Po raz pierwszy na prawie wszyst-
kich wydziałach przekroczono 25 proc. 
Responsywność na zwycięskim wydziale 
osiągnęła poziom 52,9 proc. Wysoki wy-

nik zanotowano też na Wydziale Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej, gdzie wypeł-
niono prawie 40 proc. ankiet.

Było to możliwe dzięki podjętym przez 
Samorząd Studencki działaniom. Do grup 
dziekańskich wydziałowe rady samorządu 
wysyłały informacje mailowe, zorganizo-
wano wydarzenia mailowe, a także syste-
matycznie publikowano statystyki wypeł-
nionych ankiet dla wszystkich wydziałów, 
aby zachęcić do udziału w akcji osoby, któ-
re ankiet jeszcze nie wypełniły.

(ps)

Organizowane od czterech lat spo-
tkania w Instytucie Goethego są dla stu-
dentów okazją zarówno do poszerzenia 
znajomości języka niemieckiego, jak i do 
sprawdzenia wiedzy o krajach niemiecko-
języcznych. Stwarzają również możliwość 
bezpośrednich spotkań z rodzimymi użyt-
kownikami języka niemieckiego. Uczestni-
cy zapoznają się także z działalnością kul-
turalną oraz ofertą programową Instytutu 
Goethego w Krakowie.

Studenci WIiTCh znowu najlepsi w akcji oceny 
nauczycieli akademickich

nie wspomaga proces uczenia się i zapa-
miętywania. W części drugiej przepro-
wadzono animacje językowe, podczas 
których młodzież w sposób kreatywny 
wykorzystywała znajomość języka nie-
mieckiego, w tym także języka specjali-
stycznego, przekonując się, że przy oka-
zji można się również świetnie bawić.

Urozmaiceniem okazał się quiz spraw-
dzający wiedzę o krajach niemieckoję-
zycznych oraz niemieckich odkryciach 
i  wynalazkach. Wszyscy, co prawda, znali 
nazwisko obecnej kanclerz Niemiec, jed-
nakże sporo trudności sprawiły pytania 
o pierwszego niemieckiego konstruktora 
komputerów czy też o niemieckiego „wy-
nalazcę” dżinsów. Największą wiedzą wy-
kazała się Aleksandra Marchut, studentka 

Wydziału Fizyki, Matematyki i In-
formatyki. Miejsca drugie i  trzecie 
zajęli studenci Wydziału Inżynierii 
Lądowej (kierunku: budownictwo 
w  języku angielskim) — Apolonia 
Przesmycka i  Jakub Grącki. Przy-
znano również trzy wyróżnienia. 
Zwycięzcy konkursu otrzymali cen-
ne nagrody, a pozostali uczestnicy 
zajęć — pamiątki. Nagrody zostały 
ufundowane przez Studium Prak-
tycznej Nauki Języków Obcych PK, 
Instytut Goethego oraz Konsulat 
Generalny Republiki Federalnej 
Niemiec w Krakowie.

Fot.: Dariusz Guzik
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W hołdzie Mirosławowi Krzyżańskiemu i Feliksowi Barańskiemu

Drogi matematyków
LESŁAW PETERS

Politechnika Krakowska, kształcąca kadry 
dla gospodarki i pomnażająca dorobek 
myśli inżynieryjnej, ma też znaczący wkład 
w rozwój matematyki. Jest to zasługą 
przede wszystkim twórców szkoły równań 
różniczkowych — Mirosława Krzyżańskie-
go i Feliksa Barańskiego.

W 2015 r. obu profesorom poświęco-
no dwie konferencje naukowe. Okazją były 
przypadające wówczas rocznice — w maju 
upłynęło 100 lat od przyjścia na świat Felik-
sa Barańskiego, a w grudniu minęło 50 lat od 
śmierci Mirosława Krzyżańskiego. Pokłosiem 
obu tych wydarzeń jest wydana na PK praca 
zbiorowa „Wybrane zagadnienia dla równań 
różniczkowych”. Bezpośrednie odwołanie do 
obu konferencji stanowi pierwsza część mo-
nografii. W części drugiej przedstawione zo-
stały prace naukowe dotyczące obszaru za-
interesowań naukowych obu matematyków.

Publikację otwierają artykuły Jana Ko-
rońskiego — redaktora naukowego ca-
łego tomu — szczegółowo relacjonujące 
przebieg obu konferencji z 2015  r. Autor 
nie ograniczył się do suchego odnotowa-
nia treści wystąpień prelegentów, ale tak-
że oddał klimat obu spotkań. W kolejnych 
dwu artykułach Jan Koroński przedstawił 
życiorysy Mirosława Krzyżańskiego i Feliksa 
Barańskiego. Opisał drogi, które uczonych 
wywodzących się z kresów II Rzeczypospo-
litej zaprowadziły do Krakowa. Krzyżański 
kształcił się i karierę naukową rozpoczął 
w Wilnie, Barański pierwsze trzydzieści lat ży-
cia spędził we Lwowie. Obaj po wojnie trafili 
na Wydziały Politechniczne Akademii Górni-
czej, czyli Politechnikę Krakowską w swej po-
czątkowej, nie w pełni jeszcze samodzielnej 
postaci. Koroński przedstawił najważniejsze 
dokonania naukowe matematyków oraz ich 
wkład w rozwój matematyki na PK.

Interesującym dopełnieniem tych bio-
grafii są następne artykuły prezentowanej 
publikacji. 

Feliks Barański działalność naukową, 
dydaktyczną i organizacyjną na Politech-
nice Krakowskiej od 1957 r. łączył z pracą 
w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Krakowie. Początkowo były to zajęcia 
na studiach zaocznych, a  po uzyskaniu 
doktoratu w roku następnym — wykład 
monograficzny i seminarium magisterskie 
na studiach dziennych. Ten epizod w życiu 
uczonego opisuje Eugeniusz Wachnicki, 
który był studentem Barańskiego.

Wachnicki wspomina, że na seminarium 
w semestrze letnim roku akademickiego 
1959/1960 zapisało się pięć osób i byli to… 
najodważniejsi studenci na roku. Najodważ-
niejsi, bowiem Barański nie był jeszcze wte-

dy postacią znaną, a tematyka prowadzo-
nych przez niego zajęć odbiegała znacznie 
od tego, czego do tej pory się uczyli. Udział 
w seminarium wymagał od studentów spo-
rego nakładu pracy. Mimo to nie żałowali 
swego wyboru. Eugeniusz Wachnicki pisze: 
„Zajęciami prof. Barańskiego byliśmy jednak 
zachwyceni. Przyzwyczajeni do pewnego 
rodzaju dyscypliny, a nawet rygoru, byliśmy 
zaskoczeni innym klimatem, jaki wprowa-
dził prof. Barański. […] Seminarium i refero-
wanie prac odbywało się często przy kawie, 
w klubie NOT-u odległego o kilka kroków 
od naszej Uczelni, mieszczącej się wtedy 
przy ulicy Straszewskiego 22”.

Autor tych wspomnień przytacza też 
fakty dotyczące późniejszego okresu życia 
i działalności Feliksa Barańskiego. Zauważa, 
że dyskusje naukowe oraz spotkania z przy-
jaciółmi Barańskiego ze Lwowa i znajomymi 
z różnych uczelni krakowskich odbywały się 
nieraz w mieszkaniu uczonego przy ulicy Ba-
torego. Dyskusje te kończyły się bardzo czę-
sto brydżem, do którego zasiadali zwłaszcza 
ludzie z Politechniki Krakowskiej. Jak zauwa-
ża Wachnicki, w przypadku profesora licyta-
cja musiała się kończyć: „albo 3 bez atu albo 
np. 4 piki bądź szlemikiem albo szlemem”. 

Podkreślić warto, że wspomnienia te 
autor zdążył spisać u kresu życia. Przed-
stawił je na konferencji zorganizowanej 
w maju 2015 r., a pół roku później zmarł. 

Wątkowi osobistych kontaktów nauko-
wych z Mirosławem Krzyżańskim (a przy 
okazji również z Jackiem Szarskim z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego) poświęcony jest 
następny artykuł pracy zbiorowej, przygo-
towany przez Irenę Łojczyk-Królikiewicz. 
Autorka podkreśla, jak duży wpływ na jej 
własną drogę naukową miała opieka nauko-
wa, sprawowana przez Krzyżańskiego. 

Kolejny artykuł poświęcony jest wi-
leńskiemu środowisku matematyczne-
mu w  czasach młodości Mirosława Krzy-
żańskiego. Autor, Stanisław Domoradzki, 
przedstawia zagadnienie na tle szerokiej 
panoramy historycznej. Przypomina, że 
uczelnia, z  której wywodził się Krzyżański 
— Uniwersytet Stefana Batorego — została 
założona w 1570 r. w Wilnie jako kolegium 
jezuickie, zanim osiem lat później król Ste-
fan Batory przekształcił ją w akademię. Po 
burzliwym okresie zaborów i I wojny świa-
towej uniwersytet wymagał wskrzeszenia, 
czego dokonał Józef Piłsudski w 1919 r. Na 
uczelni, która przyjęła miano Uniwersytetu 
Stefana Batorego, powołano do życia Wy-
dział Matematyczno-Przyrodniczy, podczas 
gdy na pozostałych uniwersytetach w Pol-
sce studia matematyczne prowadzono na 

wydziałach filozoficznych. Stanisław Domo-
radzki zwraca uwagę, że Mirosławowi Krzy-
żańskiemu przyszło kształcić się w środowi-
sku odnoszącym w matematyce znaczne 
sukcesy.

Ten sam autor w ostatnim artykule pierw-
szej części prezentowanego tomu opisał 
współpracę Feliksa Barańskiego ze szkołami 
historii matematyki. Prof. Barański miał tu wie-
le do powiedzenia jako uczestnik wydarzeń 
wpisujących się w dzieje polskiej matematy-
ki. Od 1934 r. utrzymywał kontakty z jednym 
z twórców lwowskiej szkoły matematycznej 
Stefanem Banachem, który stał się jego mi-
strzem. W  pracy opublikowanej w 1997  r. 
w  „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu 
Opolskiego” (współautorzy: A.  Alexiewicz, 
J.  Koroński) ocalił od zapomnienia historię 
Koła Matematyczno-Fizycznego Studentów 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 
koła, w którego pracach sam uczestniczył. 

Pozostałą część publikacji wypełniają 
artykuły, w których poruszono różne zagad-
nienia matematyczne z kręgu zaintereso-
wań naukowych Mirosława Krzyżańskiego 
i Feliksa Barańskiego. Są to prace kolejno: 
Ludwika Byszewskiego (4 artykuły), Sylwii 
Dudek, Krzysztofa Wesołowskiego, Lidii 
Skóry, Anny Milian, Jana Korońskiego oraz 
Ireny Łojczyk-Królikiewicz (2 artykuły). 

„Wybrane zagadnienia dla równań różniczko-
wych”, praca zbiorowa pod redakcją Jana Ko-
rońskiego, Wydawnictwo Politechniki Krakow-
skiej, Kraków 2017.
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Wydział Architektury 
Politechniki Krakow-
skiej jest miejscem, 
w którym powstaje wiele 
publikacji cennych pod 

względem merytorycznym, a jednocześ- 
nie odznaczających się dużymi walorami 
estetycznymi. Jednym z najlepszych tego 
przykładów jest „Środowisko Mieszkaniowe 
— Housing Environment”. Wydawane od 
piętnastu lat przez Katedrę Kształtowania 
Środowiska Mieszkaniowego WA PK, właś- 
nie obchodzi swój jubileusz.

Klasyka i futurologia

Ostatnio ukazał się numer 21. czasopis- 
ma, zamykający piętnastolecie dzia-
łalności tego dwujęzycznego, polsko- 
-angielskiego periodyku, którego twórcą 
i redaktorem naczelnym jest prof. Wac- 
ław Seruga. Czas więc na podsumowanie 
dorobku i zastanowienie się nad źródła-
mi sukcesu tego wyjątkowego wydaw-
nictwa. W pierwszej kolejności jednak 
wypada się skupić na ostatnich czterech 
numerach. Oto bowiem po raz pierw-
szy na jeden rocznik pisma złożyły się 
aż cztery numery. Wcześniej jeden nu-
mer ukazywał się raz na rok, a w latach 
2013, 2015 i 2016 wydano po dwa numery. 

Cóż więc otrzymujemy w nume-
rach 18., 19., 20. i 21., wchodzących w skład 
rocznika 2017? Prawie osiemdziesiąt arty-
kułów dotyczących dwu bardzo różnych 
tematów. Jeden z nich można nazwać te-
matem klasycznym. To światło w archi-
tekturze — problem znany budowniczym 
od czasów starożytnych. Temat drugi się-
ga przeciwległego krańca osi czasu: doty-
czy zjawisk, które rodząc się na naszych 
oczach, wybiegają w przyszłość, w sferę 
futurologii, a opisywane są krótkim słów-
kiem „smart”. Tak więc w czterech tomach 
rocznika 2017 otrzymujemy olbrzymią 
porcję spostrzeżeń i przemyśleń z dwóch 
krańcowo oddalonych od siebie zakresów 
architektury i urbanistyki. Czy jednak 
rzeczywiście tak bardzo oddalonych? 

W „grocie” i w „szałasie”

Tematowi światła w architekturze po-
święcono tomy ponumerowane liczbami 
parzystymi — 18. i 20. Artykuły otwie-
rające każdy z tych numerów omawiają 

Każdy numer jak prezent
Architektura nie istnieje bez światła, ale coraz częściej oczekuje się też, by była 
inteligentna — przekonuje obchodzące piętnastolecie istnienia czasopismo 
„Środowisko Mieszkaniowe”
LESŁAW PETERS 

Zespół redakcyjny „Środowiska Mieszkaniowego” (od lewej): Elżbieta Kusińska, Wacław Seruga, 
Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, Piotr Broniewicz, Małgorzata Rekuć. Fot.: Piotr Celewicz

kwestie uniwersalne i z tego tytułu mogą 
budzić zainteresowanie nie tylko samych 
architektów i urbanistów. 

„Lekcje światła i ciemności architektu-
ry” — to tytuł tekstu Marcina Charciarka 
z Instytutu Projektowania Architektonicz-
nego WA PK na początku numeru 18. Autor 
wyprowadza rozważania na temat miej-
sca światła w architekturze od archetypu 
„groty” — przestrzeni wydrążonej z masy 
oraz archetypu „szałasu” — zbudowane-
go z ramy, tworzącego świat otwarcia na 
zewnątrz. Autor pisze: „Pierwszym zatem 
światłem poznanym przez ludzi jest meta-
foryczne światło w jaskini. Płomień ogniska, 
świecy, płonącej pochodni — to nic innego 
jak ukazanie nierealnej natury światła ob-
razującego funkcje nierzeczywistości prze-
strzeni ludzkiego bytu”. Ze światłem w „sza-
łasie” wiąże się natomiast dom oświetlony 
światłem naturalnym, który „jest wyspą 
w naturalnym krajobrazie, gdzie sekwencja 
dnia i nocy tworzą marzenia o schronieniu 
i intymności”. Tak więc „szałas” potrzebuje 
bezpośredniego światła słońca dla unaocz-
nienia stosowności i poprawności formy. 
Natomiast w „grocie” promień światła od-
grywa rolę przewodnika.

Dalsze rozważania Marcin Charciarek 
snuje na kanwie konkretnych obiektów — 
rzymskiego Panteonu i kościoła św. Piotra 
w Firminy (projekt Le Corbusiera). W za-
kończeniu przywołuje zaś Ludwiga Miesa 
van der Rohe, dla którego zagadnienia świa-
tła były równoznaczne z poszukiwaniem 
logiki przestrzeni architektury.

Numer 20. otwiera tekst Krystyny 
Paprzycy (Katedra Kształtowania Środo-
wiska Mieszkaniowego WA PK) „Światło 

i ciemność”. Zakreślony tytułem przed-
miot zainteresowań autorki brzmi podob-
nie do tematu podjętego przez Marcina 
Charciarka, jednak Krystyna Paprzyca 
ujmuje rzecz zupełnie inaczej. W obszer-
nym wprowadzeniu zwraca uwagę, że od 
starożytności filozofowie światło wiązali 
z bytem, z życiem, a koncepcje dotyczące 
światła zawsze były bliskie religii, ciem-
ność zaś kojarzono ze śmiercią. Według fi-
lozofów światło łączy się też z poznaniem. 

Przechodząc na grunt architektury, 
autorka zauważa, że prawie każda epoka 
tworzyła swój własny „kod”, mający na celu 
usystematyzowanie barw oraz przypisanie 
im nie tylko znaczeń estetycznych, lecz 
również symbolicznych, religijnych. Kry-
styna Paprzyca pisze: „Średniowieczne wi-
dzenie kolorów w znaczny sposób odbiega 
od dzisiejszego. Nie bez znaczenia jest fakt, 
że większość dzieł okresu średniowiecza 
eksponowana była przy oświetleniu świec, 
pochodni czy też lamp oliwnych”.

Narracja światłem

Problem światła w architekturze w obu 
poświęconych mu tomach został, nomen 
omen, oświetlony z wielu punktów wi-
dzenia. Zwracają uwagę teksty dotyczące 
architektury sakralnej.

W tomie 18. znajdujemy artykuł „Me-
tafizyka i światło” Beaty Malinowskiej- 
-Petelenz (WA PK). Autorka zwraca uwagę 
na prawdziwy przełom, jakim były katedry 
gotyckie — w przeciwieństwie do zwartych 
i mrocznych świątyń romańskich przesyco-
ne jasnością, lekkością i strzelistością. Cał-
kowitą nowość stanowiły w nich witraże, 
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które wpuszczały do wnętrz kościołów 
światło tyleż realne co symboliczne. Naj-
wspanialszym dokonaniem w tej dziedzinie 
jest dzieło budowniczych Sainte-Chapelle 
w Paryżu, wzniesionej dla Ludwika Świę-
tego w 1248 r. Ogromne okna, sięgające od 
posadzki po sklepienie, odmaterializowały 
ciężką, kamienną budowlę, co stało się sym-
bolem średniowiecznej duchowości.

Przechodząc do bliższych nam cza-
sów, Beata Malinowska-Petelenz szcze-
gólną uwagę poświęca wnętrzu Corbu-
sierowej kaplicy Notre Dame du Haut 
w Ronchamp z 1955 r., gdzie świetlna nar-
racja umiejętnie wspomaga elementy ar-
chitektoniczne i rzeźbiarskie. Światło jest 
w istocie głównym kreatorem tej świątyni. 
W zakończeniu autorka zauważa: „Kre-
owanie przestrzeni poprzez światło może 
być dzisiaj realizowane również dzięki 
nowoczesnym materiałom i zaawanso-
wanym rozwiązaniom technologicznym, 
potęgującym odbiór kontemplacyjny, me-
taforyczny i symboliczny przestrzeni”. 

Z tekstem Beaty Malinowskiej-Petelenz 
w tym samym tomie koresponduje artykuł 
Ewy Węcławowicz-Gyurkovich (WA PK) — 
„Światło we współczesnym budownictwie 
sakralnym”. Tu kaplica w Ronchamp jest 
punktem wyjścia. Budowli tej autorka po-
święca dość obszerną analizę, zwracając 
uwagę, że dla Le Corbusiera istotne było 
bardzo wyrafinowane dozowanie dopły-
wu światła dziennego do wnętrz budowli 
sakralnych. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich 
zwraca uwagę, że wprowadzenie szczeliny 
światła pomiędzy białe ściany, obiegające 
dokoła kaplicę, a szary, miękko wywinięty 
w dół, betonowy sufit sprawiło, iż „ciężki 
dach zdaje się unosić w powietrzu, co 
potęguje wrażenie mistycyzmu i magii”.

Opisując twórczość projektantów 
obiektów sakralnych przełomu XX i XXI w., 
autorka zauważa, że trudno w nich odna-
leźć nastrój mroku i cienia charaktery-
styczny dla Le Corbusiera. Poszukiwania 
architektów idą raczej „w kierunku za-
stosowania wyrafinowanych sposobów 
dopływu światła dziennego, potęgującego 
przeniesienie odwiedzających w mistycz-
ny świat absolutu”. W podsumowaniu 
Ewa Węcławowicz-Gyurkovich zauważa, 
że współczesne metody kompozycji oraz 
nowe materiały pozwalają poszukiwać 
odbić światła dziennego. Jego specyficzne 
dozowanie i refleksy wywołują oczekiwa-
ne przez projektantów, wyjątkowe dozna-
nia oderwania od rzeczywistości. 

W tomie 20. znajdujemy też artykuł 
Doroty Janisio-Pawłowskiej (Zachodnio-
pomorski Uniwersytet Technologiczny 
w Szczecinie), zatytułowany „Rola światła 
słonecznego we wnętrzu współczesnego 
kościoła”. Autorka przedstawia całą listę 
charakterystycznych dla posoborowej ar-
chitektury sakralnej sposobów wprowadza-
nia światła do wnętrz kościołów, a następnie 
dokonuje analizy wybranych przypadków 
doświetlenia tych wnętrz. Przedstawia takie 

przykłady, jak: kościół św. Krzyża w Szcze-
cinie, gdzie światło zostało wprowadzone 
poprzez całościowe przeszklenie ściany pre-
zbiterium, kościół Najświętszego Zbawienia 
w Rewalu, gdzie całościowo przeszklono 
jedną ze ścian nawy czy kościół pw. św. Woj-
ciecha w Świnoujściu, gdzie luneta kierun-
kowa w cylindrycznym zwieńczeniu dachu 
wpuszcza strumień naturalnego światła 
bezpośrednio na ołtarz.

Konserwacja po krakowsku
Po czasopiśmie powstającym w mieście, 
w którym działali tak wybitni twórcy ar-
chitektury mieszkaniowej, jak projektant 
Teatru im. Juliusza Słowackiego — Jan Za-
wiejski, projektant Pałacu Sztuki — Fran-
ciszek Mączyński, projektant kościoła 
pw. św. Józefa w Rynku Podgórskim — Jan 
Sas-Zubrzycki, projektant gmachu Biblio-
teki Jagiellońskiej — Wacław Krzyżanow-
ski czy Teodor Talowski, zwany polskim 
Gaudim, można byłoby się spodziewać se-
rii tekstów dotyczących samego Krakowa. 
Tymczasem w obu tomach „Środowiska 
Mieszkaniowego” poświęconych światłu 
znajdujemy tylko jeden większy krakowski 
akcent. Jest to artykuł „Światło w zabytko-
wej architekturze mieszkaniowej Krakowa” 
(w tomie 18.) Pauliny Łyziak-Dygi (WA PK). 

Autorka skupia się na problematy-
ce współczesnych aranżacji konserwa-
torskich w zabytkowym budownictwie 
mieszkaniowym. Wyjaśnia zasady, na 
których do starych wnętrz wprowadza się 
nowoczesne rozwiązania, np. wymienia 
się stolarkę okienną ze skrzynkowej na 
jednoramową, aby zwiększyć płaszczyznę 
przepuszczającą promienie światła natu-
ralnego. Paulina Łyziak-Dyga porusza też 
problem iluminacji elewacji, które zasłu-
gują na wyeksponowanie. 

O problemach występujących w dru-
gim dużym mieście w Polsce piszą Joanna 
Olenderek i Maciej Olenderek (Politechnika 
Łódzka) w artykule „Blaski i cienie obiektu 

rewitalizowanego w świetle łódzkiego dzie-
dzictwa kulturowego” (tom 18.). Autorzy 
zwracają uwagę na możliwości, jakie stwa-
rza postęp technologiczny. Jednym z opisa-
nych rozwiązań jest filtr, zapobiegający nad-
miernemu nagrzewaniu wnętrz i oślepianiu 
użytkowników z powodu silnego nasło-
necznienia. Filtr składa się z dwóch warstw 
szkła, przedzielonych alkoholem z wodą 
i kawałkami różnokolorowego wosku. Gdy 
słońce nie pada na takie okno, kawałki wo-
sku pozostają na dole panelu, nie wpływając 
na przepuszczanie światła. Kiedy natomiast 
słońce zaczyna nagrzewać panel, gęstość 
wosku ulega zmniejszeniu, co powoduje 
jego przemieszczanie się do góry i w efekcie 
światło zostaje rozproszone.  

Niektórzy z autorów zajęli się bardzo 
specyficznymi aspektami zagadnienia 
światła w architekturze. W tomie 18. Justy-
na Tarajko-Kowalska (WA PK) skupia się 
na użyciu w oświetleniu barwy czerwonej, 
którą uznaje się za najsilniej oddziałującą 
na człowieka. Na trochę inny niż w Polsce 
sposób traktowania światła zwraca uwa-
gę Joanna Klimowicz (Politechnika War-
szawska) w artykule o architekturze Syrii. 
Z kolei w tomie 20. Ewa Mosiniak (Akade-
mia Sztuk Pięknych w Łodzi) przedstawia 
przykłady budynków zrównoważonego 
rozwoju w Skandynawii. W tym samym 
tomie Stanisława Wehle-Strzelecka (Poli-
technika Świętokrzyska) podejmuje temat 
architektury ogrodów zimowych, a Elż-
bieta Kusińska (WA PK) omawia kwestię 
występowania w przestrzeni miejskiej no-
woczesnych fontann.

Kończąc przegląd zawartości tomów 
18. i 20., warto przytoczyć słowa z cytowane-
go wcześniej artykułu Beaty Malinowskiej-
-Petelenz: „Światło jako tworzywo definiuje 
przestrzeń, ustala hierarchię, podporządko-
wuje sobie elementy składowe, wprowadza 
dynamikę, nadaje nastrój, podkreśla grani-
ce, a także wprowadza odbiorcę w stan ilu-
zji, potęgując przeżycia estetyczne i wywo-
łując zaskakujące efekty wizualne”.
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Między technologią a ekologią

O ile w przedstawionych wyżej tomach 
rozwiązania współczesne są zwieńcze-
niem wielowiekowych zmagań architektu-
ry z problemem światła, o tyle w poświę-
conych następnemu problemowi tomach 
19. i 21. współczesne rozwiązania stano-
wią zaledwie punkt wyjścia do spojrzenia 
w przyszłość. Można nawet odnieść wraże-
nie, że nad parą tomów opatrzoną wspól-
nym tytułem „Smart Project, Building and 
City” unosi się swego rodzaju wielki znak 
zapytania, poprzedzony słowami: „co da-
lej”. To co bowiem oferują inteligentnemu 
miastu dzisiejsze technologie, to zaledwie 
przedsmak rozwiązań jutra, które nawet 
trudno sobie w tej chwili wyobrazić. 

Istotę problemu zarysowuje na po-
czątku tomu 19. Paulina Tota (doktorantka 
Wydziału Architektury; brak informacji 
na której uczelni, prawdopodobnie cho-
dzi o PK) w tekście „Miasto inteligentne 
— miasto dostępne. Nowoczesne techno-
logie miejskie w kontekście projektowania 
uniwersalnego”. Autorka kładzie szcze-
gólny nacisk na zapewnienie przez miasto 
inteligentne warunków do bezpiecznego, 
niezależnego i wygodnego życia wszyst-
kim mieszkańcom bez względu na wiek, 
a więc również, a może nawet w szcze-
gólności osobom starszym. Innymi sło-
wy, miasto inteligentne, to miasto przy-
jazne starzeniu. Z tego powodu jednym 
z kluczowych aspektów budowania mia-
sta inteligentnego jest udział społeczności 
w tym procesie. 

Paulina Tota bierze pod lupę przypa-
dek Barcelony, która w rankingu Juniper 
Research z 2015 r. wśród najbardziej inte-
ligentnych miast świata zajęła pierwsze 
miejsce — przed Nowym Jorkiem, Lon-
dynem, Niceą i Singapurem (rok później 

„przeskoczył” ją Singapur). Autorka pod-
kreśla, że istotnym czynnikiem sukcesu 
stolicy Katalonii jest — poza działaniami 
w zakresie ochrony środowiska i trans-
portu miejskiego — przykładanie dużej 
wagi do programów społecznych, w tym 
adresowanych do seniorów i osób niepeł-
nosprawnych. 

Wymieniając te same, co Paulina 
Tota, cele miasta inteligentnego, bardziej 
„technologicznie” do tematu podchodzi 
Matylda Wdowiarz-Bilska (WA PK) w ar-
tykule „Inteligentna przestrzeń — mię-
dzy smart building a smart city”. Opisuje 
ona, jak rozwój technologii przetwarza-
nia danych konstytuuje ideę miasta inte-
ligentnego. Efektem postępu w tej dzie-
dzinie są takie ośrodki, jak budowane od 
początku XXI wieku Songdo City w Korei 
Południowej, gdzie technologie informa-
tyczne pozwalają centralnie zarządzać 
transportem, zasobami energii, oszczę-
dzaniem wody pitnej, automatyczną se-
gregacją odpadów i ich recyklingiem oraz 
indywidualnym sterowaniem instalacja-
mi w budynkach i mieszkaniach. W cen-
trum miasta Santander w Hiszpanii roz-
mieszczono 12 tysięcy mikrosensorów 
połączonych w sieć. Monitorują one sta-
le zanieczyszczenie powietrza, natęże-
nie ruchu samochodowego, dostępność 
miejsc parkingowych, oświetlenie ulic, 
nawodnienie terenów zieleni, ilość śmieci 
w kontenerach, aby optymalizować dzia-
łania służb miejskich. Autorka opisuje też 
projekty smart city wdrażane od kilku lat 
w Krakowie. 

Dodajmy, że Matylda Wdowiarz-Bilska 
zagadnieniu miast inteligentnych poświę-
ciła książkę „Techno-polis. Idea, struktu-
ra, przestrzeń”, której omówienie ukazało 
się w majowym numerze „Naszej Poli-
techniki”. 

A może miasta… pływające?

Kilkudziesięciu autorów tekstów ze-
branych w tomach 19. i 21. „Środowiska 
Mieszkaniowego” w bardzo różny sposób 
podchodzi do zagadnienia miasta inteli-
gentnego. Dzięki temu czytelnik w trak-
cie lektury uzmysławia sobie, jak wiele 
aspektów mieści się w tym temacie, jak 
bardzo jest to temat pojemny.

O tej różnorodności pisze Elżbieta 
Węcławowicz-Bilska w artykule „Etapy 
rozwoju miast typu smart” (tom 19.). Zwraca 
ona uwagę, że pod pojęcie miasta inteligent-
nego podciąga się wiele znaczeń. Niektóre 
z koncepcji wkraczają wręcz w sferę fanta-
styki naukowej, przewidując np. urbaniza-
cję innych planet czy też — by nie sięgać aż 
tak daleko — proponując kolonizację oce-
anów. W tym drugim  przypadku rozważa 
się możliwość budowy pływających miast, 
co np. zakłada projekt Vincenta Callebauta, 
którego osiedla Lilypad obliczone na 50 tys. 
mieszkańców, kształtem przypominające 
lilie wodne, miałyby pojawić się na po-
wierzchni mórz i oceanów. 

Elżbieta Węcławowicz-Bilska wyróżnia 
sześć etapów powstawania miasta inteli-
gentnego — od fazy osiedlania się w re-
gionie miasta firm IT i kreowania parków 
technologicznych, po czas, gdy świadomi 
pożytków i szkód mieszkańcy miast będą 
wskazywać i przyjmować zakres rozwiązań 
IT niezbędnych do funkcjonowania miasta. 
Autorka sama jednak wyraża wątpliwość, 
czy moment ten kiedykolwiek nastąpi. 

W artykułach na temat miasta innowa-
cyjnego wątek technologiczny przeplata 
się z aspektem społecznym. Na ten drugi 
kładą akcent Agnieszka Wójcik (WA PK) 
i Agata Gajdek (Uniwersytet Rzeszowski) 
w artykule „Czy innowacje potrzebują zie-
leni? O 10 najbardziej wpływowych mia-
stach  świata”. Autorki zwracają uwagę, że 
polepszanie warunków życia w mieście 
jest ściśle związane z jego kreatywnością 
w dziedzinie proekologicznych innowacji. 
Każda z najbardziej wpływowych metro-
polii świata docenia wartości przyrodni-
cze. Pod wieloma względami zaczynają 
zasługiwać na miano miast ogrodów. Do 
tej samej idei nawiązuje artykuł Kingi Żuk 
(WA PK) „Oceanaria. Inteligentne techno-
logie, zrównoważone rozwiązania”.

Część autorów podejmuje kwestie bar-
dzo specjalistyczne, jak np. Volodymyr 
I. Babjak (Narodowy Uniwersytet „Poli-
technika Lwowska”) w artykule „Integra-
cja migrantów do struktury miasta i spo-
łeczeństwa”, Piotr Broniewicz (WA PK) 
w artykule „Rola aplikacji mobilnych 
w kształtowaniu współczesnego miasta”, 
Maria Sobolewska (WA PK) w artykule 
„Sterowanie rozwojem regionu przez no-
woczesną architekturę, na przykładzie 
Rzeszowa oraz doliny lotniczej” czy Jaro-
sław Huebner (WA PK) w artykule „Nowy 
Jork — rozwiązania smart w transporcie 
towarowym i rowerowym”. 
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Bliżej jutra

Jednym z najambitniejszych przedsię-
wzięć w dziedzinie realizacji idei miasta 
inteligentnego jest Dubaj, postrzegany 
często jako miasto przyszłości. Przyjęte 
w nim rozwiązania, które wykorzystu-
ją wszystkie dostępne nowości techno-
logiczne, analizuje Wojciech Kocjan 
(doktorant WA PK) w artykule „Smart 
city Dubai” w tomie 21. „Środowiska 
Mieszkaniowego”. Chlubą Dubaju jest 
pierwszy na świecie krajowy program 
bezpieczeństwa życia. Zintegrowany sys-
tem spina wszystkie budynki, pozwalając 
wykrywać wszelkie zagrożenia i zapobie-
gać pożarom, włamaniom czy rozbojom. 

Na najsłynniejszym obiekcie Dubaju 
skupia uwagę, także w tomie 21., Kamil Bi-
skup (Politechnika Świętokrzyska) w arty-
kule „Burj Khalifa jako modelowy przykład 
smart building: budynek przyszłości czy te-
raźniejszość?”. Burj Khalifa — to najwyż-
szy budynek świata, liczący 828 metrów 
wysokości i 206 pięter. Iglica Burj Khalifa 
jest widoczna nawet z odległości 95 kilo-
metrów. Obiekt wyposażony jest w inteli-
gentny system wirtualnego zarządzania. 
Automatycznie reguluje on m.in. dostęp 
promieni słonecznych, zapobiegając prze-
grzewaniu się pomieszczeń i kontroluje 
doprowadzane do nich powietrze. System 
kontroluje też ruch 24 wind, do minimum 
skracając czas oczekiwania pasażerów. 

Teksty na temat Dubaju wprowadzają 
czytelnika w świat rozwiązań, które do-
piero powstają w głowach projektantów. 
Mówi o nich m.in. Agnieszka Matusik 
(WA PK) w artykule „Między Smart City 
a Eco-City: poszukiwania struktury ide-
alnej”, przytaczając m.in. śmiały projekt 
Vincenta Callebauta dla Paryża, przewi-
dujący wprowadzenie do miasta archi-
tektury bioorganicznej, przeplatającej się 
z tkanką historyczną. Celem jest obniże-
nie do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych 
o 75 proc. Do artykułu tego warto też za-
glądnąć ze względu na postawione w nim 
pytania o ekologiczną przyszłość Krakowa. 
Próbą spojrzenia w przyszłość jest również 
tekst Piotra Celewicza (WA PK) „Smart City 
Expo World Congress, Barcelona 2017 — in-
teligentne rozwiązania przyszłości miast”. 

Swoistym zwornikiem obu głównych 
tematów rocznika 2017 „Środowiska 
Mieszkaniowego” — światła w architek-
turze i miasta inteligentnego — jest za-
mieszczony w tomie 21. artykuł Krzysz-
tofa Ludwina (WA PK) —  „Architektura 
inteligentna światłem i kolorem”. Nieste-
ty, konkluzje tego tekstu są dość smutne: 
w Polsce kwestia kolorystyki zespołów 
architektonicznych ciągle jest traktowa-
na drugoplanowo. Nadzieję na uporząd-
kowanie kodów kolorystycznych wnętrz 
urbanistycznych autor dostrzega w glo-
balnej wymianie doświadczeń projektan-
tów i migracji ludności między nowymi 
ośrodkami miejskimi. 

Jubilatowi — do sztambucha

Ten obszerny, a przecież mimo to niezwy-
kle pobieżny, wręcz wyrywkowy prze-
gląd zawartości rocznika 2017 „Środowi-
ska Mieszkaniowego” dobrze ilustruje 
charakter ukazującego się od piętnastu 
lat wydawnictwa. Jego specyfika polega 
przede wszystkim na publikowaniu nu-
merów monotematycznych. Każdy numer 
skupiony wokół wybranego problemu jest 
próbą w miarę kompleksowej odpowiedzi 
na jedno z ważnych pytań współczesnej 
architektury.

Przypomnijmy owe tematy. Były to: 
„Zespoły mieszkaniowe” (2004), „Miesz-
kanie, dom — od marzeń do realizacji” 
(2005), „Kształtowanie zrównoważonego 
środowiska mieszkaniowego w projek-
tach studenckich” (2006), „Green Growth” 
(2007), „Kreacja miejsc przyjaznych” (2008), 
„Architektura mieszkaniowa” (2009), „For-
ma architektoniczna” (2010), „Mieszkać 
bez barier” (2011), „Przestrzeń społeczna” 
(2012), „Dom i osiedle jutra” (2013), „Pieszy 
w przestrzeni miasta” (2014), „Kompozycja 
w urbanistyce” (2015), „Rekreacja w miej-
scu zamieszkania” (2016). Wydany w 2003 r. 
pierwszy tom serii był w całości poświęcony 
historii i dorobkowi Katedry Kształtowania 
Środowiska Mieszkaniowego PK, obcho-
dzącej wówczas piętnastolecie działalności 
naukowo-dydaktycznej. 

Właśnie owo skupianie każdego rocz-
nika wokół konkretnego zagadnienia 
stanowi o sile całej serii. We wszelkie-
go rodzaju czasopismach powszechnie 
przyjętą normą jest drukowanie w każ-
dym numerze różnorodnych materiałów, 
o ile tylko należą do kręgu zainteresowań 
danego periodyku. Niektórym redakcjom 
zdarza się niekiedy publikować nume-
ry dotyczące wybranego problemu bądź 
poświęcone jednej osobie. Są to jednak 

rzadkie przypadki. Taki numer specjalny 
jest swego rodzaju prezentem dla czy-
telnika, ofiarowywanym z wyjątkowej 
okazji. „Środowisko Mieszkaniowe” od 
początku przyjęło zasadę dostarczania 
czytelnikom tego typu podarunków 
w każdym numerze. 

Drugą cenną właściwością periodyku 
jest rozpisywanie wybranego w danym 
roku tematu „na głosy”. Autorami są pra-
cownicy, a czasem też studenci Wydziału 
Architektury PK, a także przedstawiciele 
innych ośrodków akademickich w Polsce 
i innych krajach, głównie z naszej części 
Europy. Dzięki zebraniu w każdym z wy-
dań tekstów kilkunastu autorów podjęty 
problem zostaje przedstawiony z wielu 
różnych stron. Czytelnik może wybrać 
ujęcie (lub ujęcia), które najbardziej go 
interesuje, jednocześnie dowiadując się 
o innych punktach widzenia. Czasem 
być może dzięki temu dostrzega znacze-
nie kontekstu, którego wcześniej nie brał 
pod uwagę. Owo bogactwo spojrzeń jest 
drugą wielką zaletą „Środowiska Miesz-
kaniowego”. 

Tych kilka uwag, o charakterze jubi-
leuszowego wpisu do sztambucha, nie 
zastąpi systematycznej analizy dorobku 
czasopisma, która — miejmy nadzieję — 
kiedyś powstanie (być może przy okazji 
kolejnego jubileuszu). Tu tylko jeszcze 
trzeba koniecznie zaznaczyć, że „Środo-
wisko Mieszkaniowe” jest dziełem głów-
nie jednego człowieka, który niezmordo-
wanie prowadzi pismo od piętnastu lat. 
To prof. Wacław Seruga, były dziekan 
Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej. Jego pomysł powołania ta-
kiego periodyku i wytrwałość w redago-
waniu sprawiły, że architekci otrzymują 
od piętnastu lat niezwykły przewodnik 
po ideach i trendach współczesnej archi-
tektury. 
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Niewiele brakowało, a czczony dziś w Pol-
sce i w Stanach Zjednoczonych bohater 
zakończyłby życie w wieku 30 lat jako 
nieznany szerzej, ubogi szlachcic. Prawie 
całkiem zapomniany fakt z życia przyszłe-
go generała i przywódcy powstania bę-
dzie upamiętniony na Martynice, wyspie 
w archipelagu Małych Antyli. Jak informu-
je Robert Springwald, wiceprezes Fundacji 
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, pod-
jęto rozmowy z miejscowymi władzami 
w sprawie miejsca wmurowania i terminu 
odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

Biografowie Naczelnika — zaintere-
sowani jego edukacją, udziałem w wojnie 
o  niepodległość Stanów Zjednoczonych, 
a  przede wszystkim rolą odegraną w po-
wstaniu roku 1794 i losami popowsta-
niowymi — nie zwracali zbytnio uwagi 
na dramatyczny epizod, który wydarzył 
się w  1776  r.  Kościuszkę zainteresowały 
w  tym czasie wydarzenia po drugiej stro-
nie Atlantyku, gdzie 13 brytyjskich kolonii 
zbuntowało się przeciw Koronie. W czerw-
cu 1776  r., wraz z grupą Polaków, którzy 
podobnie jak on chcieli się zaciągnąć do 
armii amerykańskiej, wsiadł w  Hawrze na 
szkuner płynący do Ameryki. 

Po trwającej kilka tygodni żegludze 
sztorm rzucił statek na rafę koralową. 
Z  roztrzaskanej jednostki uratowało się 
sześciu Polaków, którzy uchwyciwszy się 
masztu, zdołali dopłynąć do wybrzeża 
Martyniki. Po krótkim pobycie na wyspie 
Kościuszko dotarł w końcu na kontynent, 
by pod koniec sierpnia 1776 r. pojawić się 

w Filadelfii. Opis katastrofy 
przesłał w  liście do swego 
protektora księcia Adama Ka-
zimierza Czartoryskiego. Na 
podstawie tej korespondencji 
relację o wydarzeniu zamie-
ściła w kwietniu 1777 r. gazeta 
„Nowiny”.

Całkiem niedawno, na po-
czątku maja bieżącego roku 
z Martyniki nadeszła wiado-
mość, że prowadząca od lat 
kwerendy w archiwach na wy-
spie dr Barbara Sas odnalazła 
zapis mówiący o uratowaniu 
w  miejscowości Le Vauclin 
w lipcu 1776 r. kilku rozbitków. 
Jest bardzo prawdopodobne, 
że chodzi o Tadeusza Kościusz-
kę i jego towarzyszy. A  jeśli to 
prawda, mielibyśmy wyraźną wskazówkę co 
do miejsca, w którym rozbitkowie z feralne-
go szkunera wydostali się na ląd. 

Dodajmy, że w zbiorach Biblioteki Na-
rodowej w Warszawie znajduje się druk 
(sygn.  BN.Mus.III.602), zawierający nuty 
trzech kompozycji Kościuszki. Na jego 
pierwszej stronie widnieje sporządzona 
ręką autora utworów notatka: „Mrs. A. Tho-
mas in 1 Feb. 98 St. Pierre Martinique”. To 
kolejne, interesujące świadectwo związków 
Kościuszki z Martyniką.

Chcąc upamiętnić fakt ocalenia Na-
czelnika z katastrofy morskiej, prezes Fun-
dacji im. Tadeusza Kościuszki kpt. Tomasz 
Otrębski ufundował w roku 2017 — roku 

obchodów  200. rocznicy śmierci 
Kościuszki — dwie identyczne ta-
blice wykonane według projektu 
metaloplastyka Bernarda Płończa-
ka. Jedną tablicę wmurowano rok 
temu w  ścianę bastionu na kopcu 
Kościuszki, druga została wysłana na 
Martynikę, dziś departament zamor-
ski Francji. Ku Małym Antylom tablica 
popłynęła, podobnie jak kiedyś Ko-
ściuszko, żaglowcem. Prowadzony 
przez kapitana Bartłomieja Skwarę 
statek STS  „Fryderyk Chopin” wyru-
szył w  rejs ze Szczecina pod koniec 
września 2017  r. z grupą młodzieży, 
odbywającej morskie szkolenie pod 

żaglami. Do portu w Fort-de France, stolicy 
Martyniki, dotarł 19  lutego 2018 r. Tu tabli-
cę z rąk kapitana odebrał ks. Jan Mielewski, 
proboszcz parafii w Ducos na Martynice, oraz 
mieszkająca tam Polka Monika Woysław. 

O inicjatywie powiadomiono prezy-
denta Francji Emmanuela Macrona. W od-
powiedzi z kancelarii prezydenta nadeszły 
gratulacje wraz z obietnicą przekazania 
gubernatorowi Martyniki sprawy wyeks-
ponowania tablicy w godnym miejscu. 
Z  dużą życzliwością odnieśli się do pro-
jektu przedstawiciele miejscowych władz 
Elisabeth Landi i Jean-Claude Duverger. 

Pod uwagę brane jest umieszczenie 
tablicy m.in. przy deptaku na nabrzeżu 
w Fort-de-France lub w kościele w Ducos. 
Od miejscowych władz zależy też wybór 
terminu odsłonięcia tablicy. Wiceprezes 
Fundacji im. Tadeusza Kościuszki Robert 
Springwald uważa, że najlepszy byłby li-
piec — miesiąc przybycia Kościuszki na 
Martynikę lub dzień urodzin Naczelnika 
— 4 lutego. Robert Springwald poinformo-
wał nas również, że na Martynice powstał 
pomysł usypania niewielkiego symbolicz-
nego kopca, który przypominałby kopiec 
Kościuszki w Krakowie. Być może uda się 
też zorganizować drużynę harcerską imie-
nia Tadeusza Kościuszki, złożoną z dzieci 
miejscowej Polonii.

(ps)

O dramatycznym epizodzie z życia patrona Politechniki Krakowskiej 
przypomina tablica pamiątkowa dostarczona na Martynikę

Kościuszko rozbitek z zatopionego statku

Moment przekazania tablicy przez kapitana Bartłomieja 
Skwarę (pierwszy z lewej) ks. Janowi Mielewskiemu, obok 
stoją Monika Woysław i Gerard Rosette. Fot.: Z archiwum 
Fundacji im. Tadeusza Kościuszki

Tablica upamiętniająca pobyt Kościuszki na 
Martynice, wmurowana w ścianę bastionu na kop-
cu Kościuszki w Krakowie — identyczną dostarczo-
no na Martynikę. Fot.: Robert Springwald
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Miłośnicy Krakowa zapewne z przyjem-
nością obejrzą wystawę przygotowaną 
przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej. 
Poświęcono ją wizerunkowi miasta utrwa-
lonemu na kartach ksiąg i w fotografii z 
końca XIX wieku. Znajdująca się w posiada-
niu uczelni kolekcja cracovianów może nie 
dorównuje wielkością zbiorom, nad który-
mi pieczę sprawują Muzeum Historyczne 
Krakowa czy Biblioteka Jagiellońska, jednak 
znaleźć w niej można naprawdę rzadkie 
okazy. Do takich należą unikatowe albumy 
wykonane w latach 1928–1929 na podstawie 
klisz stanowiących własność krakowskiego 
fotografika Ignacego Kriegera (Zakład Foto-
graficzny „I. Krieger” mieścił się w kamienicy 
Bonerowskiej przy Rynku Głównym, wcześ- 
niej przy ulicy Grodzkiej) i jego następców, 
syna Natana i córki Amalii. Biblioteka PK we-
szła w  posiadanie tych ksiąg w 1957 r., za-
kupując je na aukcji w Domu Książki w Kra-
kowie. Dziś same w sobie stanowią obiekt 
muzealny, bowiem liczą 90 lat...

Albumy zostały wykonane z myślą 
o  Powszechnej Wystawie Krajowej w Po-
znaniu, organizowanej z okazji 10-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Były prezentowane w jej trakcie, od 16 maja 
do 30 września 1929 r., w pawilonie wysta-
wienniczym Gminy Kraków, której to wła-
śnie Amalia Krieger w 1926 r. zapisała cały 
zbiór klisz wraz z wyposażeniem rodzinnej 
pracowni fotograficznej (zbiorem zarządza-

ło Muzeum Przemysłowe, od lat 70. pieczę 
sprawuje nad nim Muzeum Historyczne). 

Na 131 prezentowanych w albumie 
czarno-białych ujęciach, które wybra-
no spośród bogatego archiwum rodziny 
Kriegerów, znalazły się przede wszystkim 
miejsca znane z historii; miejsca podziwia-
ne, miejsca symbole, jak choćby: Wawel, 
bazylika Mariacka, Brama Floriańska, Su-
kiennice, krakowskie kościoły i place, Ka-
zimierz. Kriegerowie tworzyli bowiem na 
bieżąco swoisty katalog zabytków Krako-
wa, ale i pięknych krajowidoków, pozosta-
wiając dokument, dzięki któremu kolejne 
pokolenia odkrywają, jak wyglądało wte-
dy miasto.

Wystawa zaaranżowana w Czytelni 
Głównej Biblioteki PK stanowi efekt pracy 
całego zespołu Działu Zbiorów Zwartych 
Biblioteki PK, jednak Agnieszka Górska 
i  Anna Kraus, urzeczone urodą albumów, 
postanowiły skonfrontować reprodukcje 
zdjęć rodziny Kriegerów z fotografiami 
ukazującymi obecny wygląd wybranych 
miejsc i same wykonały wiele podobnych 
ujęć. Kosztowało to niemało trudu: by uzy-
skać właściwą perspektywę, wdrapywały 
się na piętra okolicznych budowli, korzy-
stały z uprzejmości osób prywatnych i in-
stytucji, zapraszających do swoich wnętrz. 
W ten sposób powstało wiele ujęć po-
wtarzających kadry wykonane np. prawie 
140  lat temu... Jakże jednak odmiennych, 

i to nie tylko z powodu walo-
ru fotografii kolorowej.

Na wystawie wyekspo-
nowano również niektóre 
książki z dostępnej w Biblio-
tece PK kolekcji tematycznej 
dotyczącej Krakowa (liczy 
1600 pozycji), m.in.: „Klejno-
ty stołecznego miasta Krako-
wa albo kościoły [...]” Piotra 
Hiacynta Pruszcza z 1861 r.; 
książki poświęcone historii 
miasta, np. Józefa Mączyń-
skiego i jego zabytkom, 
np.  „Kraków wobec Polski 
i Sukiennice jego oraz słowo 
o Bramie Floryańskiej” Józe-
fa Kremera (1870 r.), a także 
przewodniki. Służą one do 

dziś jako skarbnica wiadomości o  prze-
szłości miasta.

Podczas wernisażu, który odbył się 
14  maja br., kustosz wystawy Agnieszka 
Górska zapraszała gości na sentymentalny 
spacer po Krakowie, który istnieje już tylko 
w archiwalnej fotografii... Pełniący honory 
domu dyrektor Biblioteki Marek Górski nie 
obawiał się poprosić zebranych o odgadnię-
cie zagadki związanej z miastem. Otwiera-
jąc wystawę, prorektor ds. nauki PK Tadeusz 
Tatara przypomniał, że świetnie zachowana 
średniowieczna Brama Floriańska — zaby-
tek w skali światowej, przechowuje także 
ślady świadczące o tym, że kiedyś ulicą 
Floriańską kursował tramwaj. Trasa wiodła 
z  dworca kolejowego przez rynek aż do 
ulicy Mostowej, na Kazimierzu. Tak było od 
1882 r. aż do 1952 r. I to także można wyczy-
tać ze zdjęć Kriegerów.

A dziś? Spacerować po starym Krako-
wie możemy wirtualnie, bowiem interne-
towa odsłona wystawy jest dostępna pod 
adresem: cracow.biblos.pk.edu.pl/#/intro. 

Wystawa Biblioteki PK zainaugurowała obchody Tygodnia Bibliotek

Zmieniają się czasy, zmienia się Kraków...
KATARZYNA TYŃSKA

Wystawę „Jak zmienił się Kraków. Kró-
lewskie miasto w obiektywie i na kartach 
ksiąg z końca XIX wieku” można oglądać 
do końca lipca br. w Czytelni Głównej Bi-
blioteki PK, przy ul. Warszawskiej 24.

Fot.: Jan Zych

Marek Górski, dyrektor Biblioteki PK (z lewej) wita gości; 
z prawej — Agnieszka Górska i Anna Kraus. Fot.: Jan Zych
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MCK PK po raz kolejny zorganizowało studencki konkurs

Wykonywali znane przeboje,  
ale i własne piosenki
AGNIESZKA KAMIŃSKA

Tymofij Lysowyczenko

Międzynarodowy Konkurs Piosenki dla 
studiujących na PK obcokrajowców odbył 
się po raz dziewiąty. Przed zgromadzoną 
w studenckim klubie „Kwadrat” publicz-
nością wystąpiło 23 kwietnia dwunastu 
artystów — niektórzy śpiewali solo, inni 
— w  duecie. Reprezentowali takie kraje, 
jak: Białoruś, Ukraina, Angola i Maroko.

Jak co roku, uczestnicy konkursu wyko-
nali dwie piosenki — jedną w języku obcym, 
a drugą po polsku. Repertuar był bardzo róż-
norodny — od przebojów Maryli Rodowicz 
po metalowe brzmienie zespołu Rammstein. 
Usłyszeć też można było kilka utworów au-
torskich, gdyż Marek Surmacz z Białorusi, Ro-
gerio Ngudiangani i Kevin Avelino z Angoli 
oraz Ahmed Douieb z Maroka specjalnie na 
tę okazję skomponowali własne utwory.

Laureatów konkursu wyłoniło jury, 
które tworzyli: reprezentujący chór 
PK „Cantata” — Anna i Wiktor Korczakow-
scy oraz Katarzyna Kozub, przedstawiciel 
Radia „Nowinki” — Tomasz Kapuśniak, 
dyrektor Międzynarodowego Centrum 
Kształcenia PK — Tomasz Jeleński. Go-
ściem specjalnym był prorektor ds. nauki 
PK prof. Tadeusz Tatara.

Pierwsze miejsce zdobyli ex aequo — 
solista z Angoli, Rogerio Ngudiangani, 
który wykonał piosenkę własnej kom-
pozycji i  utwór Joanny Kupczyń-
skiej pt. „Chcę widzieć cię” oraz duet 
angolsko-marokański, Kevin Avelino 
i  Ahmed Douieb, którzy oprócz autor-
skiego utworu zaprezentowali piosen-
kę Perfectu pt.  „Kołysanka dla niezna-

Widownia dopisała. Występują — Krystyna Jastrzębska (z lewej) i Anastazja Mazur

Od lewej: duet Kevin Avelino i Ahmed Douieb oraz Rogerio Ngudiangani

Mgr Agnieszka Kamińska jest lektorem w Mię-
dzynarodowym Centrum Kształcenia PK. Przy-
gotowywała tegoroczną edycję konkursu. 

jomej”. Drugie miejsce jury przyznało 
Krystynie Jastrzębskiej i Anastazji Mazur, 
ukraińsko-białoruskiemu duetowi. Trze-
cie miejsce zajął Tymofij Lysowyczenko 
z  Ukrainy, który przypominając piosen-
kę zespołu Rammstein pt. „Mutter” oraz 
„Mury” Jacka Kaczmarskiego, został rów-
nież laureatem Nagrody Publiczności. 

Organizatorem konkursu było Między-
narodowe Centrum Kształcenia PK — ośro-
dek, w którym studenci z  całego świata 
uczą się języka polskiego i przygotowują się 
do studiów w Polsce. 

Zdjęcia: Jan Zych
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Dreszczyk emocji można było poczuć 
w  trakcie gry ulicznej zorganizowanej 
20  kwietnia na terenie kampusu Politech-
niki Krakowskiej — przy ulicy Warszawskiej 
i w jej okolicach. Organizatorami zabawy 
były Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych PK — nad wszystkim czuwała 
mgr  Elżbieta Szabat, oraz  Międzynarodo-
we Centrum Kształcenia PK. 

Regulamin gry był prosty: kilkanaście 
czteroosobowych drużyn (przeważały 
iście bajkowe nazwy: Spirit Squad, Dzikie 
Szumraki, Enchanted Alpacorns) miało za 
zadanie rozwiązać rebusy, krzyżówki i za-
gadki, aby zgarnąć jak najwięcej złotych 
dukatów. Wygrywał ten, kto zgromadził 
najwięcej monet. Quiz składał się z kilku 
części: sprawdzianu wiedzy na rozmaite te-
maty, testu praktycznej znajomości języka 
polskiego i angielskiego i prezentacji arty-
stycznych, ale najważniejszy był i tak ape-
tyt na dobrą zabawę. Każdy etap konkursu 
przeprowadzano w tzw. osobnym punkcie, 

a więc samodzielnym stanowisku jury, za-
rządzanym przez „opiekuna”.

Pytania były różne — trudne, 
łatwiejsze, zdarzały się też podchwy-
tliwe. Co to jest Bractwo Kurkowe? Jak 
potocznie nazywa się mieszkańców Gro-
du Smoka? Ile kościołów znajduje się 
w Krakowie? Trzeba też było wykazać się 
wiedzą z zakresu matematyki, talentami 
muzycznymi oraz znać historię Politech-
niki. Przewidziano „pojedynki”: każda 
grupa, niczym w  westernie, mogła wy-
zwać swoich rywali do bezpośredniego 
starcia i zarobić dodatkowe dukaty lub 
stracić ich podwójną wartość. A przy tym 
wszyscy mogli się poznać i wymienić do-
świadczenia przywiezione z różnych za-
kątków świata. A wszystko w wytrawnym 
polsko-angielskim klimacie.

W quizie udział wzięli zarówno pol-
skojęzyczni uczniowie, jak i studiujący na 
PK obcokrajowcy — w sumie 44 osoby. Na 
pewno nie było łatwo wyrecytować: „Czy 

się Czesi cieszą, gdy się Czesio czesze?” 
i „Szedł Sasza suchą szosą, bo gdy susza 
— szosa sucha” albo zaśpiewać jeden ze 
światowych hitów muzycznych a capella… 
Zadania wymagały nie tylko umiejętno-
ści, ale także cywilnej odwagi — publika 
nie szczędziła gromkich braw, ale też salw 
śmiechu w przypadku błędów. 

Grupę, która zwyciężyła w grze, sta-
nowili: Mateusz Kosiarski, Patryk Dziedzic 
z  WIŚ PK oraz Marek Szumski i Michał 
Tuliei (Białoruś) z MCK. Na drugim stopniu 
podium stanęli: Maciej Orawczak i Julia 
Pedrycz z WFMiI PK oraz Julia Sokol i Marek 
Staniewski (Ukraina) z MCK. Trzecie miej-
sce wywalczyli: Jan Jakubczyk, Arkadiusz 
Sidzinka z WFMiI PK oraz Camilo Zarembski 
(Brazylia) i Laura Fernandes (Kolumbia) 
z MCK.

Stu dziesięciu słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku PK wzięło udział 
w  uroczystości zorganizowanej z oka-
zji 227. rocznicy uchwalenia „Konstytucji 
3  maja”. Uroczystość odbyła się 7 maja 
w Korzkwi (gmina Zielonki), w Sali Rycer-
skiej miejscowego zamku, udostępnio-
nej przez właścicieli obiektu.

W trakcie spotkania, które otworzyła 
Teresa Baszak, referat „Kraków w aspek-
cie odzyskania niepodległości” wygło-
sili Mariusz Cupiał i Mariusz Jabłoński 
— przedstawiciele Centrum Młodzieży 
im.  dr. H. Jordana. Autorzy wystąpienia 
położyli nacisk na wartość niepodległo-
ści jako dobra publicznego. 

Uroczystość stanowiła okazję do wręcze-
nia wyróżniającym się studentom UTW PK 
dyplomów „Honorowego Seniora”. Otrzy-
mali je: Danuta Cincio, Stanisław Brzezicki 

Misz-masz intelektualnego wysiłku i zabawy

Gry uliczne z językiem obcym w tle
KINGA ŚNIADEK

Mgr Kinga Śniadek jest lektorem języka an-
gielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języ-
ków Obcych PK.

Z okazji 227. rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3 maja”

Patriotyczne spotkanie UTW PK w Korzkwi
i  Ewa Wołosiewicz. W laudacjach — które 
wygłosili kolejno: Michał Nowak, Irena Wal-
czak oraz Ida Szczepanik — podkreślona 
została solidność wyróżnionych osób, ich 
gotowość niesienia pomocy, a także czynny 
udział w wycieczkach i życiu uczel-
ni. Gratulacje laureatom złożyli 
prof. Dariusz Bogdał, dziekan Wy-
działu Inżynierii i Technologii Che-
micznej PK oraz mgr Małgorzata 
Rakoczy, koordynator UTW PK.

Po części oficjalnej uczestnicy 
spotkania przeszli do harcer-
skiego namiotu, rozstawionego 
u  podnóża zamku. Odśpiewanie 
hymnu państwowego dało po-
czątek muzycznej części, w  cza-
sie której wspólnie śpiewano 
pieśni patriotyczne. Akompanio-
wali — Anna Korczakowska na 

keyboardzie i  Leszek Mizdrak na akorde-
onie. Pomocne okazały się egzemplarze 
śpiewnika dostarczonego przez Centrum 
Młodzieży im. dr. H. Jordana. 

(R.)

Gratulacje dla Danuty Cincio od Małgorzaty Rakoczy 
i Michała Nowaka. Fot.: Jan Zych
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„Dziennik Polski”

4 maja 2018 r. 
Park przy ul. Tetmajera 
w Bronowicach? Studenci 
wiedzą, jak można go urządzić
Studenci III roku architektury krajobrazu Po-
litechniki Krakowskiej wzięli na warsztat ka-
wałek Bronowic. Około 6-hektarowy teren, 
na środku którego znajduje się staw z wy-
spą. Dziś użytkowany jest przez wędkarzy, 
jednak już wielokrotnie — choćby w ramach 
Budżetu Obywatelskiego — wnioskowano, 
by był dostępny dla wszystkich mieszkań-
ców. Studenckie projekty, prezentujące po-
mysły na to miejsce, można oglądać na wy-
stawie w pawilonie Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego u stóp Wawelu, przy ul. Po-
wiśle 11. — Największe wyzwanie, jakie stało 
przed studentami, to stworzenie projektu, któ-
ry godziłby dość sprzeczne cele: z jednej strony 
chęć użytkowania stawu jako zbiornika rekre-
acyjnego, z drugiej — zachowanie możliwości 
wędkowania, a ponadto uszanowania ist-
niejącej wokoło przyrody i terenów o charak-
terze leśnym — wyjaśnia dr inż. arch. Anna 
Staniewska z Instytut Architektury Kraj- 
obrazu PK, pod której okiem powstawały 
studenckie prace. 

„Gazeta Krakowska”,  
„Dziennik Polski”

8 maja 2018 r.
Koleją z Krakowa do Myślenic? 
Jest plan budowy torów
Są poważne plany budowy linii kolejowej 
Kraków — Myślenice. Współpracę w tym 
celu podjęło pięć samorządów, które pro-
wadzą już analizy i dyskusje z ekspertami 
z AGH i Politechniki Krakowskiej. (...) Na 
nowe przedsięwzięcie przychylnie patrzy 
Ministerstwo Infrastruktury oraz kierownic-
two PKP Polskie Linie Kolejowe, które planu-
je opracowanie koncepcji budowy dwóch 
linii kolejowych z Krakowa w kierunku 
Myślenic i Olkusza. Trasa kolejowa Kraków 
— Myślenice znalazła się w planie zagospo-
darowania przestrzennego województwa 
małopolskiego. (...) Do budowy linii kolejo-
wej są przekonani przedstawiciele krakow-
skich uczelni. — Problem ruchu wjazdowego 
do Krakowa wciąż jest nierozwiązany, brakuje 
alternatywy, jedyne, co można robić, to roz-
wijać komunikację zbiorową. Patrząc na sieć 
kolejową w Małopolsce, widać, że nie jest gę-
sta. Wszystko, co najważniejsze w układzie ko-

lejowym, zbudowano dawno temu — mówi 
dr inż. Marek Bauer, prodziekan Wydziału 
Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 

Polska Agencja Prasowa, 
„Gazeta Prawna”

9 maja 2018 r.
NIK sprawdza, jak 
jesteśmy chronieni przed 
elektrosmogiem
Najwyższa Izba Kontroli sprawdza, jak Pola-
cy są chronieni przed tzw. elektrosmogiem, 
czyli sztuczną emisją promieniowania elek-
tromagnetycznego, generowaną np. przez 
nadajniki sieci komórkowej. Według części 
ekspertów takie promieniowanie może 
być niebezpieczne dla zdrowia. Kontrola 
obejmuje Katowice, Kraków, Lublin, Poznań 
i Szczecin. Jej wyniki mają być znane po 
wakacjach. (...) Janusz Mikuła z Politechniki 
Krakowskiej uważa, że system monitoringu 
to „fikcja”. (...) „Na dzień dzisiejszy 99 proc. 
stacji bazowych telefonii komórkowych 
nie podlega ocenie. Opieramy się na da-
nych przekazywanych przez operatorów. 
Tak samo jest w stosunku do państwowe-
go systemu monitoringu, realizowanego 
przez Wojewódzkie Inspekcje Ochrony 
Środowiska — to fikcja. W dużych miastach 
to jest po 15 punktów pomiarowych, w wo-
jewództwach to jest po 25 punktów wcale 
niereprezentatywnych dla danego terenu” 
— wskazał ekspert. Jego zdaniem taka sy-
tuacja powoduje, że nie wiemy dokładnie, 
jak rozkłada się promieniowanie elektroma-
gnetyczne i gdzie się ono kumuluje.

Gazeta Krakowska.pl

12 maja 2018 r.
Świętująca Politechnika 
Krakowska. Uczelnia 
uhonorowała wybitnych 
pracowników podwyższonymi 
pensjami
Pracownicy i studenci Politechniki Krakow-
skiej obchodzili w piątek Święto Szkoły. Po 
uroczystym pochodzie senatorów PK, z bu-
dynku głównego uczelni do Międzywydzia-
łowego Centrum Edukacyjno-Badawczego 
„Działownia”, odbyło się uroczyste otwarte 
posiedzenie Senatu. Podczas niego 25 na-
ukowców PK wyróżniających się wybitnymi 
osiągnięciami badawczymi po raz pierwszy 
w historii uczelni zostało uhonorowanych 
zwiększonym okresowo wynagrodzeniem. 

Święto było okazją do wręczenia odznaczeń 
państwowych, resortowych i uczelnianych 
oraz nagród rektora. Medalem „Zasłużony 
dla Politechniki Krakowskiej” uhonorowana 
została m.in. Grupa Azoty SA. Ufundowała 
ona program stypendialny dla studentów 
tej uczelni, którzy osiągają sukcesy nauko-
we w dziedzinach odpowiadających pro-
filowi działalności firmy: chemii, inżynierii 
chemicznej lub technologii chemicznej. (...) 
Dodatkowe wynagrodzenie trafi do pracow-
ników, którzy mają wyróżniające osiągnięcia 
w pracy naukowej — znaczące publikacje 
w prestiżowych czasopismach naukowych, 
opatentowane czy skomercjalizowane efek-
ty pracy badawczej, stoją na czele zespołów 
badawczych realizujących prestiżowe pro-
jekty finansowane ze źródeł zewnętrznych. 

„Gazeta Krakowska”

15 maja 2018 r.
Spalanie niebezpiecznych 
odpadów i ogromna ludzka 
nieświadomość

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Adamem 
Grochowalskim, kierownikiem Zakładu 
Chemii Analitycznej oraz Laboratorium 
Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej.
— Należy Pan Profesor do grona osób ma-
jących świetny wgląd w domowe paleniska, 
gdyż do kierowanego przez Pana laborato-
rium trafiają między innymi próbki pobrane 
przez straż miejską. 
— W paleniskach, które badaliśmy, znajdo-
waliśmy fragmenty urządzeń elektronicz-
nych, strzykawki, gumę, a nawet lekarstwa. 
Trudno nawet wyobrazić sobie, co może 
być w popiele. W niektórych przypadkach 
stwierdzamy skrajnie niebezpieczne za-
wartości takich metali, jak: miedź, chrom, 
nikiel, a także cynk w dużych ilościach. 
Prawdopodobnie obecność tych metali 
wynika za spalania w piecach fragmentów 
lakierowanego drewna. Przypomnę może, 
że kiedyś biała farba określana była mia-
nem bieli cynkowej. Do palenisk trafiają też 
ościeżnice zawierające kit okienny, który 
wytwarzany był przy użyciu pokostu za-
wierającego duże ilości ołowiu. Do najbar-
dziej niebezpiecznych substancji należą 
tworzywa sztuczne, wymagające do spa-
lenia bardzo dobrych warunków. Jeśli trafi 
do paleniska polichlorek winylu, to wtedy 
w wyniku jego spalania tworzy się chloro-
wodór, a także inne niebezpieczne związki 
powstające na bazie chloru, choćby takie 
jak rakotwórcze dioksyny.

Politechnika Krakowska w mediach
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Jest adiunktem naukowo-dydaktycznym 
w Instytucie Projektowania Architek-
tonicznego na Wydziale Architektury 
PK, zaś wolne chwile poświęca na szkico-
wanie, malowanie (akwarelistyka), a także 
fotografię. Ta ostatnia pasja znalazła swój 
wyraz w opublikowanym ostatnio małym 
albumie, w którym znalazły się zdjęcia au-
torstwa Katarzyny Zawady-Pęgiel. 

Biorąc pod uwagę miejsce pracy autor-
ki, nie dziwi, że na fotografiach oglądamy 
architekturę miast europejskich w różnych 
jej przejawach. Są więc realizacje pro-
jektantów współczesnych: wnętrze kina 
UFA  Kristallpalast w Dreźnie, stacja metra 
Fövám tér w Budapeszcie, fasada biurowca 
DC Tower 1 w Wiedniu. Są też dzieła daw-
nych architektów: sklepienie nawy głównej 
katedry św. Marii w Mediolanie, budynki 
nad Canal Grande w Wenecji czy fragment 
umierającego miasta Civita di Bagnoregio. 
Jednak w książce napotykamy też na zdjęcia 
o zupełnie innym charakterze. To krajobrazy 
(np. Toskania, Tatry), a także „portrety” roślin.

Nie są to bynajmniej ujęcia, które spo-
tkać można na pocztówkach czy w folde-
rach reklamowych. Każda fotografia wyra-
ża osobisty punkt widzenia autorki. Każdy 
kadr stanowi przemyślaną kompozycję. 
Niektóre ze zdjęć sprawiają wręcz wrażenie 

Album fotografii Katarzyny Zawady-Pęgiel

Sztuka dostrzegania piękna
LESŁAW PETERS

dzieł malarskich. We 
wprowadzeniu do albu-
mu prof. Jacek Gyurko-
vich, dziekan Wydziału 
Architektury PK, cha-
rakteryzując fotografie 
Katarzyny Zawady- 
-Pęgiel, napisał: „Zdol-
ność kadrowania, kom-
ponowania obrazów, 
którą potwierdzają 
wszystkie prace — to 
umiejętność obserwacji 
i spostrzegania istoty 
miejsc i zdarzeń — 
okiem architekta, artysty 
wrażliwego na piękno”. 

Album jest zapisem wydarzenia, któ-
re miało miejsce rok temu — wystawy 
„Okiem i obiektywem architekta”, czyn-
nej od 15  lutego do 10 kwietnia 2017 r. 
w Galerii Wydziału Architektury PK przy 
ul. Podchorążych. Kuratorem ekspozycji 
była dr hab. arch. Joanna Stożek, prof. PK, 
która wysoko oceniła walory pokazanych 
zdjęć, pisząc: „Stajemy tu wobec nowej, 
wykreowanej rzeczywistości, gdzie to, co 
znane, jawi się jako nieznane, traci swoją 
zwyczajność, zadziwia magiczną przemia-
ną, staje się obrazem”. 

Katarzyna Zawada-Pęgiel, „Okiem i obiekty-
wem architekta”, Wydawnictwo PK, Kraków 
2017. Druk i oprawę wykonano w Dziale Poli-
grafii PK. 

Letni wachlarz, Bukowno, Polska, 2016 r. Biurowiec DC Tower 1, Wiedeń, Austria, 2016 r.

Z nie mniejszym uznaniem o fotogra-
fiach wyraził się prof. Maciej Złowodzki, 
dyrektor Instytutu Projektowania Archi-
tektonicznego PK: „(…) to już nie pełne za-
pału młodzieńcze i amatorskie odkrywanie 
piękna i jego przedstawianie, ale dojrzała, 
wysublimowana i umiejętnie korzystająca 
ze współczesnych technicznych możliwo-
ści, profesjonalna sztuka”. W działalności 
Katarzyny Zawady-Pęgiel prof. Złowodzki 
dostrzegł kontynuację — w ramach Kate-
dry Architektury Miejsc Pracy i Rekreacji 
— twórczości fotograficznej prof. Bohdana 
Lisowskiego, przed laty znanej i podziwia-
nej nie tylko w środowisku krakowskim, ale 
także na wydziałach architektury praktycz-
nie w całej Polsce. 

Na ostatniej stronie katalogu autorka 
zdjęć objawiła jeszcze jeden talent. Jest 
tam wiersz pod tytułem: „Dlaczego war-
to wstawać o czwartej nad ranem?”. To 
poetycki zapis emocji towarzyszących wy-
cieczce, której celem jest sfotografowanie 
pejzażu w promieniach wschodzącego 
słońca. Słońca, które: „Jak malarz nakłada 
kolejne warstwy barw, odcieni” — pisze 
autorka. Czytamy i… zaczynamy wierzyć, 
że dla takiego spektaklu naprawdę warto 
wstać o czwartej nad ranem. 

Mglisty świt nad Canal Grande, Wenecja, Włochy, 2015 r.
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Wioletta Jaskólsk a urodziła się 27 lute-
go 1969 r. w Lidzbarku Warmińskim. Stu-
diowała na Wydziale Artystycznym WSP 
w Olsztynie, później na Wydziale Artystycz-
nym UMCS w Lublinie. Pracuje na Uniwer-
sytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, 
na stanowisku profesora w Instytucie Sztuk 
Pięknych. Doktorat w  zakresie sztuk pięk-
nych, w  dyscyplinie malarstwo obroniła 
w  2003  r. w ASP w  Warszawie. Habilitację 
uzyskała na Wydziale Malarstwa ASP w War-
szawie w 2010 r. Od 1997 r. należy do ZPAP 
w Olsztynie. Prezentowane na wystawie 
prace olejne powstały w latach 2012–2015.

Malarstwo
Wioletty Jaskólskiej

Grafika 
Mirosława Krzyśkowa

Wioletta Jaskólska

Maja Erdeljanin urodziła się w  Nowym 
Sadzie (Serbia) w  1971  r., gdzie mieszka 
i pracuje. Jest absolwentką Wydziału Malar-
stwa Akademii Sztuk w Nowym Sadzie. Od 
1992  r. miała 50  wystaw indywidualnych 
i uczestniczyła w ponad 200  wystawach 
zbiorowych; organizowała plenery i sym-
pozja (Serbia, Czarnogóra, Chorwacja, Gre-
cja, Norwegia, Włochy, Holandia, Niemcy, 
Austria, Węgry, Polska, Rumunia, Hiszpania, 
Francja). Jest członkiem stowarzyszeń ar-
tystycznych Wojwodiny (SULUV) i  Serbii 
(ULUS). Otrzymała kilka nagród w dziedzi-
nie malarstwa i za pracę kustosza i kuratora 
(Galeria „DA”, Studenckie Centrum Kultural-
ne, Galeria „Podrum”, Centrum Kulturalne 
w Nowym Sadzie). Opublikowała trzy książ-
ki prozatorskie i  monografię artystyczną 
Nowego Sadu.

Maja Erdeljanin 
Radmila Matejević

Malarstwo 

23 kwietnia — 10 maja 2018 r.

Maja Erdeljanin
Radmila Matejević urodziła się w 1984 r. 
w  Aleksinac (Serbia). W  2008  r. ukończy-
ła malarstwo na Wydziale Sztuki w  Niszu. 
Obecnie pracuje jako profesor rysunku 
i  malarstwa w  Art School w  Niszu. Brała 
udział w  ponad 70 międzynarodowych 
wystawach zbiorowych. Otrzymała kilka 
nagród i stypendiów, m.in: „KulturKontakt” 
(Wiedeń, 2010), Funduszu na rzecz Rozwo-
ju Naukowego i Artystycznego Młodzieży 
(Belgrad, 2010), Princeza Olivera (2009), 
Fundacji Niš-Art (2008), w  Takasaki w Ja-
ponii (2002).

Wystawa prac serbskich artystek zosta-
ła zorganizowana pod patronatem Joanny 
Warchoł — prezes Okręgu Krakowskiego 
Związku Polskich Artystów Plastyków.

Radmila Matejević

Mirosław Krzyśków

Mirosław Krz yśków — rocznik 1959; 
urodził się i mieszka na Mazurach. Jest 
członkiem Stowarzyszenia Polskich Arty-
stów Karykatury oraz prezesem Stowarzy-
szenia „Artspiracja” w Olsztynie. Rysow-
nik — zajmuje się grafiką użytkową oraz 
projektowaniem graficznym. Prezentowa-
ne na wystawie prace powstały w latach 
2014–2018. Przedstawiają miejsca, w któ-
rych bywał podczas wielu podróży po kra-
ju i nie tylko. Najchętniej maluje to, co zna 
najlepiej, czyli architekturę Warmii i Mazur.

23 kwietnia — 13 maja 2018 r.

Radmila Matejević



Nauka  
z uśmiechem  
na twarzy
Podczas majowego Festiwalu Nauki 
i Sztuki przedstawiciele wydziałów 
Politechniki Krakowskiej przyciągali 
do naszych stoisk gości licznymi eks-
perymentami i pokazami. Zdobycze 
wielkiej nauki prezentowano w  at-
mosferze wspólnej zabawy. O szcze-
gółach udanej imprezy napiszemy 
w następnym numerze. 

Kto tu normalny
Patrzę na możnych tego świata,
Co bosko wprost sprawują rządy,
I dziwię się, że tak beztrosko,
Zmieniają żony i poglądy.
I tylko jedno mi pytanie,
Po głowie gdzieś natrętnie goni,
Czy ktoś jest odpowiedzieć w stanie:
Jam jest normalny? Czy też oni?
Rozum zapewne jakiś mają,
Bo swe ambicje oraz żądze,
Nie sami sobie opłacają,
Za nasze robią to pieniądze.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Zdjęcia: Jan Zych
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