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SŁOWO REKTORA

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

Kiedy dzielę się z Państwem tymi przemyśleniami, zakończyły się 
już zajęcia dydaktyczne roku akademickiego i rozpoczęła letnia se-
sja egzaminacyjna. Zanim udamy się na zasłużony wypoczynek, 
musimy przeprowadzić rekrutację na studia stacjonarne i niesta-
cjonarne I, II i III stopnia. Pomimo niżu demografi cznego i mniej-
szej liczby kandydatów na studia chcemy utrzymać rekrutację na 
poziomie podobnym do tego w poprzednich latach i zachować ak-
tualny stan zatrudnienia kadry akademickiej. Nadrzędną jednak 
kwestią jest wybór jak najlepszych kandydatów na studia, dzięki 
którym będziemy mogli stale podwyższać jakość kształcenia na 
naszej uczelni. 

W roku akademickim 2018/2019 dla kandydatów przygo-
towaliśmy prawie 5 tys. miejsc na nowoczesnych kierunkach 
studiów I i II stopnia, dostosowanych do potrzeb rynku pra-
cy. Pierwsze wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 11 lipca, ale 
z pewnoś cią sprawami rekrutacji będziemy zajęci aż do rozpo-
częcia nowego roku akademickiego. 

W ostatnim czasie ogłoszono nowy ranking uczelni wyższych 
Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Zestawienie uwzględnia 
wszystkie polskie uczelnie (zarówno publiczne, jak i niepubliczne), 
które mają co najmniej w  jednej dziedzinie uprawnienie do nada-
wania stopnia doktora oraz kształcą minimum 200 studentów na 
studiach stacjonarnych. W tegorocznej edycji rankingu w ocenie 
uczelni brano pod uwagę 29 wskaźników, zgrupowanych w nastę-
pujących kryteriach: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, 
efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowie-
nie studiów oraz pozycja absolwentów na rynku pracy. PK zajęła 
38. miejsce wśród wszystkich uczelni w kraju i 11. wśród uczelni 
technicznych. Jes teśmy 3. uczelnią w Małopolsce — po UJ i AGH. 
Zrobiliśmy więc postęp w porównaniu do ubiegłego roku — w ogól-
nym zestawieniu o 5 miejsc, wśród uczelni technicznych z 12. na 
11. miejsce, a wśród uczelni Małopolski z 4. na 3. Jednak obecna po-
zycja nas nie satysfakcjonuje i będziemy czynić wysiłki, by PK była 
jeszcze lepiej postrzegana w rankingach.

Z satysfakcją odnotowaliśmy fakt, że PK znalazła się w presti-
żowym zestawieniu najlepszych uczelni świata — QS World Uni-
versity Ranking. Oprócz naszej uczelni na liście jest tylko 13 szkół 
wyższych z Polski. Ranking tworzony jest przez brytyjską fi rmę 
Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edu-
kacji i studiowaniu za granicą. Zestawienie powstaje na podstawie 
sześciu kryteriów, tj.: reputacja w środowisku akademickim, pre-
stiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby 
studentów, liczba cytowań oraz liczba studentów i pracowników 
z zagranicy. W bieżącym roku spośród polskich uczelni w rankin-
gu QS znalazły się tylko: Politechnika Krakowska, Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszaw-
ska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet 
Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Po-
litechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, 
Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Ślą-
ski. QS World University Ranking zdomi-
nowały uniwersytety amerykańskie, które 
zajęły cztery pierwsze pozycje (pierwszy jest 
Massachusett s Institute of Technology; MIT). 
Ranking QS jest jednym z czterech najważniej-
szych światowych rankingów edukacyjnych obok Times Higher 
Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multira. W tym roku 
znalazło się w nim około 1000 uczelni.

Koniec roku nauki — to również czas na zakończenie aka-
demickiego sezonu sportowego. Sportowcy Politechniki Kra-
kowskiej zakończyli udany sezon, zdobyli w nim m.in. medale 
Akademickich Mistrzostw Polski. Sportowe zmagania podsumo-
wano podczas dorocznej Gali Sportu w klubie „Kwadrat”. Naj-
lepsi zawodnicy i trenerzy zostali uhonorowani przez Zarząd 
Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej. Tradycyjnie 
wyróżniono 10 najlepszych sportowców całego sezonu. W tym 
gronie znalazły się koszykarki AZS Politechnika Korona Kra-
ków: Anna Krawiec, Kamila Ciężadło i Katarzyna Pratasevich, 
brązowe medalistki AMP oraz medaliści w klasyfi kacji uczelni 
technicznych: Patryk Marmon (złoty medal w biegach przeła-
jowych, srebrny medal AMP w biegu na 800 metrów), Paulina 
Tylek (srebro w narciarstwie), Katarzyna Adamowicz (srebro 
w szachach), Marcin Mencfel (srebro w biegu na 110 metrów 
przez płotki), Andrzej Szczurek i Grzegorz Bracha (brąz w trój-
boju siłowym). Zarząd KU AZS PK wyróżnił także Przemysła-
wa Kubisztala — zdobywcę brązowego krążka mistrzostw Eu-
ropy w sumo. Podczas Gali Sportu wręczono również statuetkę 
„Super AZSiaka 2017/18” — wyróżnienie dla osoby reprezen-
tującej Klub Uczelniany AZS PK w największej liczbie konku-
rencji sportowych. Nagrodę odebrał student Wydziału Mecha-
nicznego, Tomasz Kaszek, który wystartował w Akademickich 
Mistrzostwach Polski w judo i żeglarstwie oraz w Akademickich 
Mistrzostwach Małopolski w dwuboju siłowym.

Gdy ukaże się ten numer „Naszej Politechniki”, będziemy już 
w urlopowej scenerii. Mam nadzieję, że część z nas, może znużona 
mundialową rzeczywistością, wzięła udział w 41. Regatach o Pu-
char Rektora Politechniki Krakowskiej. Zawody rozgrywane trady-
cyjnie na Jeziorze Żywieckim dają okazję do rywalizacji w 5 klasach. 
Organizatorami regat są KU AZS Politechniki Krakowskiej i Ośro-
dek Szkolenia Żegl arskiego Politechniki Krakowskiej w Żywcu.

Wszystkim Państwu życzę miłych chwil podczas letnich dni 
relaksu i  regeneracji sił.
 

Jan Kazior
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8848 metrów n.p.m. — to naj-
wyżej położone miejsce na-
szej planety: tak wysoko sięga 
tylko Mount Everest. Marze-
niem wielu ludzi jest wejście 
na jego wierzchołek. Piotr 
Śliwiński właśnie tego doko-
nał. Na Dachu Świata stanął 
tak jak zaplanował — 19 maja, 
w dniu swoich urodzin. 

Wyzwanie 

Od 1953 r., gdy Nowozeland-
czyk Edmund Hillary i Szerpa 
Tenzing Norgay jako pierwsi 
wspięli się na górę gór, minęło 
65 lat. W tym czasie dotarło 
tam wielu ludzi i wydawać by 
się mogło, że taki wyczyn stał 
się czymś łatwym do osiąg-
nięcia. Ale Czomolungma 
nadal pozostaje groźna, nadal 
zbiera śmiertelne żniwo. Właśnie w dniach sukcesu, który od-
niósł Piotr Śliwiński, dotarła z Nepalu wiadomość o śmierci 
dwóch wspinaczy, w tym 35-letniego Japończyka, który pod-
jął już ósmą próbę wejścia na Everest. Niepokój o naszego 
śmiałka był więc ze wszech miar uzasadniony. 

Piotr Śliwiński lubi stawiać sobie ambitne cele i konse-
kwentnie je realizuje. Stał się podróżnikiem o zasięgu glo-
balnym: wyspecjalizował się w okrążaniu kuli ziemskiej. Do-
konał tego już 11-krotnie, za każdym razem zmieniając trasę 
wędrówki. Ale Mount Everest — to wyzwanie z zupełnie 
innej półki, szczególnie jeśli się nie jest „zawodowym” hima-
laistą. A doświadczenie wspinaczkowe Piotra Śliwińskiego 
przed wyprawą na Dach Świata ograniczało się do zdobycia 
siedmiu szczytów z Korony Ziemi. Najwyższy z nich, Aconca-
gua w Andach, liczy 6961 metrów n.p.m. Do krainy ośmioty-
sięczników Śliwiński wyruszał po raz pierwszy. 

Tę wyjątkową wyprawę poprzedził bardzo starannymi przy-
gotowaniami. Szczęście mu sprzyjało. W trakcie przygotowań 
dowiedział się, że na jego macierzystej uczelni szykowany jest 
eksperyment „Oswajamy mróz”. Zgłosił swój akces i wraz z Wa-
lerianem Romanowskim, który bije rekordy w jeździe rowerem 
po najmroźniejszych trasach na Ziemi, spędził 100 godzin w ko-
morze termoklimatycznej na Wydziale Mechanicznym. Próbo-
wał swych sił na rusztowaniu wspinaczkowym w temperaturze 
obniżonej do 50 stopni Celsjusza poniżej zera. 

Ryzyko

Miał świadomość czekających go niebezpieczeństw. Podczas 
konferencji prasowej, która odbyła się w Krakowie tuż przed 
podróżą do Nepalu, mówił, że największym zagrożeniem 
będzie niedostatek tlenu na dużych wysokościach, mogący 
prowadzić do obrzęku mózgu i płuc. Dlatego nie zrezygnował 
z użycia tlenu z butli w najwyższych partiach wspinaczki. 

Na spotkaniu z dziennikarzami Piotr Śliwiński mówił, że 
w wysokich górach zdradliwe są granie, od których można od-
paść i polecieć kilkaset metrów w dół. Pułapkę stanowią szczeli-
ny przykryte śniegiem. Wielu himalaistów, skoncentrowawszy 
się wyłącznie na zdobyciu szczytu, zapomina o konieczności 
zachowania sił na drogę powrotną. Z tego powodu liczni zginęli 
podczas schodzenia z wierzchołka. W wysokich górach ważną 
rolę odgrywa silna psychika, która pomaga podejmować trafne 
decyzje — powiedział Śliwiński dziennikarzom. 

Postanowił nie korzystać z pomocy Szerpów, towarzyszą-
cych większości wypraw. Jak wyjaśnił, wysiłek związany z sa-
modzielnym wnoszeniem wszystkich sprzętów oraz rozbija-
niem kolejnych obozów na coraz większych wysokościach miał 
posłużyć lepszej aklimatyzacji organizmu. Śliwiński przekonał 
się o tym podczas wspinaczki na inne szczyty należące do Ko-
rony Ziemi. Z tego samego powodu zdecydował się pójść dłuż-
szą drogą — od strony chińskiej, północno-wschodnią granią. 

Absolwent PK na Dachu Świata!
Spośród wszystkich wychowanków Politechniki Krakowskiej Piotr Śliwiński 
zaszedł najwyżej: wspiął się na wysokość 8848 metrów n.p.m.

LESŁAW PETERS

W drodze na najwyższą górę świata Piotr Śliwiński (z prawej) pamiętał o swojej macierzystej uczelni…
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Dawał w ten sposób orga-
nizmowi czas na przystoso-
wanie się do ekstremalnych 
warunków. 

W drogę!

Konferencja prasowa w Kra-
kowie odbyła się 4 kwietnia, 
a już 6 kwietnia wieczorem 
Piotr Śliwiński z dwoma in-
nymi osobami należącymi 
do jego wyprawy — Jackiem 

Jaśniewskim z Londynu (z którym zdobywał wcześniej inne 
szczyty Korony Ziemi) i Piotrem Jaśniewskim z Bytomia — wy-
lądował na lotnisku w Katmandu. Tu spotkali się z pozostałymi 
członkami Polish Everest Expedition 2018. Byli to: Joanna Zielon-
ka ze Szczecina, Krzysztof Wieczorek z Nowej Rudy, Krzysztof 
Kukla z Gliwic i Zbigniew Bąk z Warszawy.

9 kwietnia cała grupa wyruszyła z Katmandu do miejsco-
wości Nagarkot położonej na wysokości 1980 metrów n.p.m. 
Trzy dni później Piotr Śliwiński, Jacek Jaśniewski i Piotr Ja-
śniewski przekroczyli granicę z Chinami. W następnych 
dniach to samo zrobili pozostali członkowie ekspedycji. 
18 kwietnia dwóch Piotrów i Jacek dotarło do pierwszej bazy, 
Base Camp (BC) na wysokości 5300 metrów n.p.m. Później 
uczestnicy wspinaczki poszli wyżej, do bazy usytuowanej na 
wysokości 6400 metrów n.p.m., dokąd ekwipunek można było 
wnieść jeszcze na jakach. Następnym etapem był obóz założo-
ny na poziomie 7000 metrów n.p.m. 

Rozpoczęło się pokonywanie kolejnych etapów wspinacz-
ki, polegające na podchodzeniu w górę, schodzeniu niżej 
i ponownym pięciu się do góry, by w ten sposób stopniowe 
aklimatyzowanie się do coraz wyższych partii Everestu prze-
platać okresami regeneracji organizmu. Niepokój budziły wa-
runki atmosferyczne, od których zależało powodzenie całej 
operacji. 25 kwietnia w bazie BC na wysokości 5300 metrów  
n.p.m. spadło dużo śniegu, co jest zjawiskiem nietypowym 
o tej porze roku. Jednak 10 maja wiatr zaczął cichnąć, a pro-
gnozy wskazywały, że przez kilka dni warunki pogodowe 
powinny sprzyjać podjęciu ataku szczytowego. Nazajutrz 
pięcioro wspinaczy, w tym Piotr Śliwiński, zaraz po śniada-
niu opuściło bazę BC, by udać się na wysokość 6400 metrów 
n.p.m. Prognozy mówiły o osłabnięciu wiatru do maksymal-
nie 20 kilometrów na godzinę. 

Sukces 

Swój cel Piotr Śliwiński osiągnął dokładnie tak, jak sobie 
wymarzył: na wierzchołek najwyższej góry świata wszedł 
19 maja — w dniu swoich 36. urodzin. 

Dzień wcześniej na szczycie zameldował się Krzysztof 
Kukla. Mniej szczęścia mieli pozostali uczestnicy ekspe-
dycji. Piotr Jaśniewski, będąc blisko szczytu, osiągnąwszy 
wysokość 8600 metrów n.p.m., musiał zaniechać dalszej wspi-
naczki z powodu ślepoty śnieżnej, która pozbawiła go wzroku 
na dwa dni. Jacek Jaśniewski zawrócił z trasy na wysokości 
6800 metrów n.p.m., odczuwając skutki poważnego zatrucia 
pokarmowego (które doprowadziło go do czasowej utraty 

przytomności). Przed osiągnięciem 8000 metrów n.p.m. zre-
zygnowała też z dalszej wspinaczki Joanna Zielonka. 

Natomiast powiodło się trzem innym Polakom szturmu-
jącym w tym samym czasie Everest. Na sam szczyt dotarli: 
Łukasz Łagożny, To masz Karypel (16 maja) i Sylwester Twar-
dowski (20 maja).

Najważniejsze, że cały zespół Polish Everest Expedition 
2018 szczęśliwie powrócił do bazy BC i po tygodniu był już 
w Katmandu, by wypocząć po trudach wyprawy. Dla Piotra 
Śliwińskiego był to wypoczynek przed dalszą podróżą, bo-
wiem jego przygoda z Everestem stanowiła fragment kolejnej 
wyprawy dookoła świata. Już dwunastej! Minie więc jeszcze 
trochę czasu, zanim spotkamy go znowu w kraju.

Zdjęcia: Ze zbiorów Piotra Śliwińskiego

Piotr Śliwiński w himalajskim 
słońcu
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INFORMACJE

REKTOR I SENAT 

KRONIKA
16 czerwca — 15 lipca

16 VI    Uroczyste zakończenie roku akademickiego Politechniczne-
go Uniwersytetu Dzieci.

19 VI    Spotkanie użytkowników QGIS — najpopularniejszego 
darmowego programu do pracy z danymi przestrzennymi, współorga-
nizowane przez Wydział Inżynierii Środowiska PK.

21–22 VI    XIII Seminarium „Wpływ hałasu i drgań wywołanych 
eksploatacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach 
— diagnostyka i zapobieganie — WIBROSZYN 2018”, zorganizowane 
przez Instytut Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej PK. 

21–23 VI    Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych w Zielonej Górze.

22 VI    Sesja jubileuszowa 70. urodzin prof. Krzysztofa Stypuły.

25 VI    Uroczyste rozdanie świadectw słuchaczom studiów pody-
plomowych Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.

25–27 VI    VIII Konferencja Naukowo-Techniczna MATBUD 2018 
— „Problemy materiałowe w inżynierii lądowej”, zorganizowana 
przez Katedrę Inżynierii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii 
Lądowej PK.

28 VI    Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Polsko-
-Amerykańskiej Szkoły Biznesu.

29 VI    Zakończenie Sesji Kół Naukowych — podsumowanie 
oraz rozdanie dyplomów.

Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych.

7 VII    41. Regaty o Puchar Rektora PK zorganizowane w Ośrodku 
Żeglarskim PK w Żywcu przez Klub Uczelniany AZS PK 
i Centrum Sportu i Rekreacji PK.

Opracowała: Renata Dudek

Posiedzenie Senatu PK

27 czerwca 2018 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
• zatrudnienia dr. hab. inż. Zbigniewa Latały na stanowisku profeso-

ra nadzwyczajnego;

• opiniowania kandydatury na dyrektora Centrum Transferu Techno-
logii PK;

• zmian w komisjach senackich;

• zmiany uchwały z 25 kwietnia 2018 r. nr 19/d/04/2018 w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonar-
nych studiów III stopnia, przewidzianych do uruchomienia w roku 
akademickim 2018/2019;

• zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego PK za 2017 r.;

• korekty planu rzeczowo-fi nansowego na 2017 r.;

• przyjęcia planu rzeczowo-fi nansowego na 2018 r.;

• zmian w wieloletnim planie inwestycji PK w  zakresie robót bu-
dowlanych i projektowych oraz w planie na 2018 r.;

• zmian w „Regulaminie organizacyjnym Muzeum PK”;

• przyjęcia sprawozdania rektora PK z działalności uczelni w 2017 r.

Zarządzenia rektora PK

Zarządzenie nr 27 z 10 maja 2018 r. w sprawie harmonogramu re-
krutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia, rozpoczy-
nające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

Zar ządzenie nr 28 z 12 maja 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów 
rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów ubiegających się o przy-
jęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, 
rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie nr 29 z 11 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za 
postępowanie związane z przyjęciem na studia rozpoczynające się na 
Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie nr 30 z 21 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych oso-
bowych na Politechnice Krakowskiej.

Zarządzenie nr 31 z 25 maja 2018 r. sprawie zmian w komisjach rek-
torskich i uczelnianych.

Zarządzenie nr 32 z 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w spra-
wie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania studiów 
podyplomowych na PK.

Zarządzenie nr 33 z 29 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za 
usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie nr 34 z 29 maja 2018 r. w sprawie wzorów klauzul in-
formacyjnych dla kandydatów na studia, kursy dokształcające i szkole-
nia; dla osób wnioskujących o potwierdzenie efektów uczenia się; dla 
studentów wnioskujących o przeniesienie na studia prowadzone na 
PK; dla studentów wnioskujących o odbywanie studiów częściowych 
w ramach programu MOSTECH oraz dla osób wnioskujących o wzno-
wienie studiów.

Zarządzenie nr 35 z 5 czerwca 2018 r. w sprawie harmonogramu re-
krutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia przewidziane 
do uruchomienia w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie nr 36 z 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
zmian w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych”.

Komunikaty rektora PK

Komunikat nr 8 z 25 maja 2018 r. w sprawie uchwał Senatu PK pod-
jętych na posiedzeniu w dniu 23 maja 2018 r.

Komunikat nr 9 z 25 maja 2018 r. w sprawie przekazywania informa-
cji o przetwarzaniu danych osobowych absolwenta PK.

Polecenie służbowe 

Polecenie służbowe nr 1 z 25 maja 2018 r. w sprawie prowadzenia 
rejestru czynności przetwarzania danych osobowych na PK.
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PRACOWNICY 
Profesor tytularny

Włodzimierz
Ciesielczyk

Urodził się 12 czerwca 1949 r. w Tarno-
wie. Po ukończeniu tutejszego Techni-
kum Chemicznego studiował na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Krakowskiej. 
W 1973  r.  uzyskał dyplom magistra inży-
niera chemika w specjalności iinżynieria 
chemiczna. Pracę magisterską pt. „Wpływ 
wybranych parametrów geometrycznych 
i hydrodynamicznych na współczynnik 
wnikania ciepła od ścianki grzejnej do war-
stwy fl uidalnej” przygotował pod kierun-
kiem doc. dr. inż. Mieczysława Mrowca.

1 października 1973 r. został zatrudnio-
ny jako pracownik naukowo-dydaktyczny 
w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Chemii 
Fizycznej Politechniki Krakowskiej. W 1980 r. 
obronił na Wydziale Chemicznym PK pracę 
doktorską z zakresu inżynierii chemicznej 
— „Kinetyka suszenia ciał stałych w układzie 
fl uidyzacji dwufazowej” (promotorem był 
doc. dr inż. Mieczysław Mrowiec) i 1 grudnia 
tego roku objął etat adiunkta. Stopień nauko-
wy doktora habilitowanego w dyscyplinie 
inżynieria chemiczna uzyskał w 2003  r. Po-
stępowanie habilitacyjne prowadził Wydział 
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 
Politechniki Łódzkiej. Tematem rozprawy 
habilitacyjnej była analiza eksperymentalna 
i teoretyczna procesu suszenia okresowego 
w złożu fl uidalnym. W lipcu 2007 r. został 
mianowany na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego PK po raz pierwszy, a w 2012 r. 
— po raz drugi. W latach 2008–2011 pełnił 
funkcję zastępca dyrektora ds. nauki Insty-
tutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PK. 
Tytuł profesora nauk technicznych nadał mu 
prezydent RP 22 marca 2018  r. na wniosek 

Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony 
Środowiska Politechniki Łódzkiej.

Staż przemysłowy odbył w Zakładach 
Azotowych w Tarnowie (obecnie Grupa 
Azoty SA) w latach 1977–1978, a staż na-
ukowy — w 1985 r. w Instytucie Lekkiej 
Syntezy Organicznej w Moskwie, w kiero-
wanej przez prof. Nisona Ilicza Gelperina 
Katedrze Inżynierii Chemicznej.

W latach 1984–1990 był dodatkowo 
zatrudniony na pół etatu w Dziale Tech-
nologicznym Chemicznego Ośrodka 
Badawczo-Rozwojowego Krajowego 
Związku Chemicznych Spółdzielni Pra-
cy „Chemix” w Krakowie. Na stanowisku 
technologa uczestniczył w pracach doty-
czących przetwórstwa i zagospodarowa-
nia odpadów tworzyw sztucznych (opra-
cowanie wytycznych doboru optymalnej 
suszarki i warunków suszenia termopla-
stycznych tworzyw sztucznych; projekt 
zagospodarowania odpadów tworzyw 
sztucznych gromadzonych na składowi-
skach oraz oryginalna metoda wytwarza-
nia kształtek z wysortowanych poużyt-
kowych odpadów termoplastycznych 
tworzyw sztucznych, zawierających do 60 
proc. zanieczyszczeń niebędących tworzy-
wami termoplastycznymi).

Jego zainteresowania naukowe doty-
czą teorii i techniki suszenia ciał stałych (ze 
szczególnym uwzględnieniem suszenia 
w układach fl uidalnych); bilansowania ener-
getycznego i egzergetycznego procesów 
inżynierii chemicznej; zagospodarowania 
odpadów rozdrobnionej biomasy oraz 
zagadnień związanych z odnawialnymi 
źródłami energii. Wykorzystując komplek-
sową analizę teoretyczno-doświadczalną 
suszenia fl uidalnego ciał stałych z grup 
B  i D według klasyfi kacji Geldarta, opraco-
wał oryginalną, utylitarną metodę obliczeń 
procesowych. Propozycja obejmuje statykę 
i kinetykę procesu, wytyczne modelowa-
nia matematycznego oraz wykorzystanie 
koncepcji uogólnionej krzywej suszenia, co 
pozwala zminimalizować zakres niezbęd-
nych badań eksperymentalnych. Poszuku-
jąc możliwości ograniczenia zużycia energii, 
zastosował bilansowanie egzergetyczne. 
Zaproponował także konstrukcję mobilnej 
suszarki fl uidyzacyjnej, pozwalającej na 
efektywne suszenie biomasy o różnorod-
nych właściwościach fi zykochemicznych, 

strukturalno-mechanicznych czy sorpcyj-
nych w miejscu występowania surowca.

Ogłosił — jako autor lub współautor — 
84 artykuły w czasopismach naukowych 
(24 w czasopismach z listy fi ladelfi jskiej) 
oraz 34 w materiałach konferencyjnych. 
W latach 2012–2015 opracował 5 podręcz-
ników akademickich w języku angielskim 
i polskim — jest autorem „Basic calcula-
tions of engineering thermodynamics” 
(Wydawnictwo PK, 2015) i współautorem 
4  pozostałych prac. Brał udział w 79  kon-
ferencjach naukowych (w tym w 20 za-
granicznych lub międzynarodowych) 
i w realizacji 3 grantów. Jest współautorem 
3 patentów oraz wzoru użytkowego. 

Intensywnie współpracował z przemy-
słem, realizując zlecenia dotyczące więk-
szości podstawowych zagadnień inżynierii 
procesowej. Od 2010 r. jest pełnomocnikiem 
rektora PK ds. realizacji zapisów porozumie-
nia pomiędzy Grupą Azoty SA i uczelnią.

Na uczelni prowadził wykłady, semina-
ria oraz ćwiczenia na studiach dziennych, 
wieczorowych, uzupełniających magister-
skich oraz podyplomowych. Po zmianach 
organizacyjnych realizuje zajęcia na studiach 
I, II i III stopnia na wszystkich kierunkach (bio-
technologia, chemia budowlana, inżynieria 
chemiczna i procesowa, nanotechnologie 
i nanomateriały, technologia chemiczna). 
Był promotorem 116 prac dyplomowych, 
magisterskich i inżynierskich. W plebiscy-
cie studentów WIiTCh PK został dwukrotnie 
(w 2016 r. i 2017 r.) najlepszym dydaktykiem. 
Wypromował 4 doktorów, był recenzentem 
8 rozpraw doktorskich i 2-krotnie członkiem 
komisji w postępowaniu habilitacyjnym. Wy-
konał 6 recenzji wydawniczych książek i pod-
ręczników naukowych.

Bierze udział w pracach Sekcji Me-
chaniki Płynów (Podsekcja Przepływów 
Wielofazowych) Komitetu Mechaniki PAN, 
Sekcji Suszarnictwa PAN oraz jest rzeczo-
znawcą NOT.

Za wyróżniającą się działalność na-
ukową, dydaktyczną i organizacyjną był 
wielokrotnie nagradzany przez rektora PK. 
Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Za-
sługi (2003 r.), medalem „Zasłużony dla Po-
litechniki Krakowskiej” (2011 r.) i Medalem 
Złotym za Długoletnią Służbę (2016 r.).

Jego hobby — stary blues, kosmologia, 
spacery z psem i turystyka górska.



6 Nasza Politechnika nr 7–8 (179–180) lipiec — sierpień 2018 www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Doktorzy habilitowani

Katarzyna Bizon
Urodziła się w 1981 r. w Rydułtowach. W 2000 r. 
ukończyła liceum techniczne w Zespole Szkół 
Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. Jest 
absolwentką Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach. Tytuł zawodowy magistra inżyniera 
matematyki (specjalność: matematyka sto-
sowana i modelowanie matematyczne) uzy-
skała w 2005 r. na Wydziale Matematyczno-
-Fizycznym (obecnie Wydział Matematyki 
Stosowanej). 

W czasie studiów odbyła 3-miesięczny 
staż zagraniczny w ramach programu IAESTE 
w Federalnym Instytucie Badań i Technologii 
Materiałów (Empa) w Dübendorfi e, w Szwaj-
carii. W październiku 2005 r. rozpoczęła pracę 
naukową na Uniwersytecie Sannio (Università 
degli Studi del Sannio) w Benewencie, we 
Włoszech — w zespole kierowanym przez 
prof. Gaetana Continilla. Następnie od lipca 
2006 r. do grudnia 2008 r. była stypendystką 
programu Marie Curie „Early Stage Research 
Training” (projekt INECSE: „Integrated Energy 
Conversion for a Sustainable Environment”) 
w Instytucie Badań nad Spalaniem (IRC CNR) 
w Neapolu. W ramach tego stypendium 
w 2007 r. odbyła 4-miesięczny staż na Wy-
dziale Procesów i Energii Uniwersytetu Tech-
nicznego w Delft. W latach 2009–2011 konty-
nuowała pracę naukową w Instytucie Badań 
nad Spalaniem w Neapolu.

Stopień naukowy doktora nauk tech-
nicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna 
uzyskała w 2010 r. na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, po obronie 
rozprawy „Spectral reduction of numerical 
models of combustion processes”, przygoto-
wanej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Mar-
ka Berezowskiego i prof. Gaetana Continilla. 
W latach 2011–2015 pracowała jako asystent 
naukowy i wykładowca na Wydziale Inżynierii 
Uniwersytetu Sannio. 

Od marca 2015 r. jest zatrudniona na sta-
nowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego 
w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Proce-
sowej na Wydziale Inżynierii i Technologii 

Chemicznej Politechniki Krakowskiej. 
W kwietniu 2018 r. Rada Wydziału Inżynierii 
Procesowej i Ochrony Środowiska Politech-
niki Łódzkiej nadała jej stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk technicznych 
w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Podsta-
wę postępowania habilitacyjnego stanowiła 
monografi a „Nonlinear analysis of the dy-
namics of fl uidized-bed autothermal struc-
tures” oraz cykl 10 publikacji, skupiających 
się na analizie właściwości stacjonarnych 
i dynamiki autotermicznych struktur fl uidy-
zacyjnych.

Początkowo w pracach badawczych 
skupiała się na zagadnieniach z zakresu 
modelowania i analizy dynamiki reaktorów 
chemicznych oraz redukcji modeli matema-
tycznych za pomocą metod dekompozycji 
i technik projekcyjnych. Realizując pracę 
doktorską, zajmowała się modelowaniem 
i analizą właściwości reaktorów fluidyza-
cyjnych z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. 
Równolegle prowadziła badania ekspery-
mentalne w skali laboratoryjnej i pilotażo-
wej w zakresie spalania paliw stałych (wę-
gla kamiennego i biomasy) w reaktorach 
fluidyzacyjnych. Wiodącym tematem jej 
badań po doktoracie stały się kontaktowe 
reaktory fluidyzacyjne, w szczególności 
autotermiczne struktury fluidyzacyjne. 
Obecnie prowadzi badania nad właściwo-
ściami dynamicznymi oraz optymalizacją 
wielofunkcyjnych ziaren katalizatorów po-
rowatych, integrujących funkcję kataliza-
tora i adsorbentu lub też dwa rodzaje cen-
trów aktywnych.

We Włoszech współpracowała z grupą kie-
rowaną przez dr inż. Biankę Marię Vaglieco z In-
stytutu Silników w Neapolu (IM CNR) i prowa-
dziła badania teoretyczno-eksperymentalne 
nad zastosowaniem metod statystycznych 
i technik dekompozycji w diagnostyce 
optycznej silników spalinowych. We współ-
pracy z Instytutem Silników oraz centrum 
badawczo-rozwojowym fi rmy Bosch pro-
wadziła prace nad możliwością zastoso-
wania sztucznych sieci neuronowych w sil-
nikach spalinowych jako tzw. wirtualnych 
sensorów. Wraz z zespołem, którym kieruje 
dr  Nabi ha Chaumeix z Instytutu Spalania, 
Aerotermodynamiki, Reaktywności i Środo-
wiska (ICARE CNRS) w Orleanie, zajmowała 
się również analizą wpływu błędów po-
miarowych i przetwarzania numerycznego 
na dokładność estymacji parametrycznej 
w wyznaczaniu prędkości propagacji pło-
mienia laminarnego.

Była wykonawcą w 5 projektach nauko-
wych (m.in. „Carbone pulito” i „MEGARIS”). 
Obecnie jest kierownikiem projektu „Modelo-
wanie i symulacja dynamiki wielofunkcyjnych 
ziaren katalizatora”, fi nansowanego przez 
NCN w ramach konkursu „Sonata”.

W swoim dorobku posiada monografi ę, 
31 artykułów naukowych (19 opublikowanych 
w czasopismach z listy JCR) oraz 40 referatów 
i 18 posterów zaprezentowanych na mię-
dzynarodowych i krajowych konferencjach 
naukowych (m.in. International Symposium 
on Combustion, International Colloquium 
on the Dynamics of Explosions and Reactive 
Systems, European Symposium on Computer 
Aided Process Engineering, International Con-
ference on Engines & Vehicles, Ogólnopolska 
Konferencja Inżynierii Chemicznej i Proceso-
wej). Wystąpiła z referatami naukowymi m.in. 
w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w War-
szawie i na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu 
Cambridge. 

W 2012 r. otrzymała nagrodę Bernard 
Lewis Fellowship, przyznawaną co dwa lata 
młodym naukowcom przez pittsburski Com-
bustion Institute. W 2018 r. otrzymała nagro-
dę Lider dla wyróżniających się pracowników 
naukowych na WIiTCh PK.

Jako nauczyciel akademicki prowadziła 
w latach 2010–2015 na Uniwersytecie San-
nio zajęcia w języku włoskim na kierunkach 
automatyka i energetyka i była współpro-
motorem 13 prac inżynierskich i 4 prac 
magisterskich. Dwóch jej wychowanków 
uzyskało w późniejszym czasie stopień 
doktora — K.  Leistner (w dyscyplinie inży-
nieria chemiczna, Uniwersytet Piotra i Marii 
Curie w Paryżu) i S. Lombardi (w dyscypli-
nie inżynieria mechaniczna, Uniwersytet 
Neapolitański im. Fryderyka II w Neapolu). 
Prowadziła ponadto zajęcia dydaktyczne 
w szkole średniej (Istituto Superiore Bruno-
-Dorso) w Ariano Irpino oraz w centrum 
badawczo-rozwojowym Bosch w Modu-
gno. Odbyła dwie wizyty dydaktyczne (Era-
smus Teaching Staff  Mobility) na Wydziale 
Nauk i Techniki Uniwersytetu Orleańskiego 
(2013  r. i 2014 r.). W 2016  r. przyczyniła się 
do podpisania umowy dwustronnej pomię-
dzy WIiTCh PK a Wydziałem Inżynierii Uni-
wersytetu Sannio w Benewencie (Program 
Erasmus+). 

Obecnie w Katedrze Inżynierii Chemicz-
nej i Procesowej WIiTCh PK prowadzi zajęcia 
dydaktyczne w języku polskim i angielskim 
na kierunkach inżynieria chemiczna i pro-
cesowa oraz technologia chemiczna. Była 
promotorem 5 prac inżynierskich i 4 prac ma-
gisterskich. Pełni   funkcję   promotora w to-
czącym się postępowaniu o  nadanie stopnia 
doktora, w  drugim jest promotorem pomoc-
niczym. 

Jej pasją są góry, wulkany i bieganie. 
Ukończyła kilkanaście półmaratonów oraz 
trzy maratony (w Rzymie, Florencji i Krako-
wie). Zdobyła drogą normalną jeden z naj-
wyższych szczytów Europy — Monte Rosa, 
szczyt Gran Sasso (droga „direttissima”) oraz 
krater wulkanu Etna.
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Przemysław
Jodłowski

Urodził się w 1985 r. w Giżycku. Jest absol-
wentem I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku, kla-
sy o profi lu ogólnowojskowym. W latach 
2004–2009 studiował technologię chemicz-
ną na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 
2009–2013 był uczestnikiem Międzynaro-
dowych Studiów Doktoranckich na Wy-
dziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. W trakcie tych studiów przebywał na 
stażach na Wydziale Inżynierii Chemicznej 
Uniwersytetu w Bath (Wielka Brytania), 
w Laboratorium Badań Spektroskopowych 
na Uniwersytecie w Caen (Francja) oraz na 
Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę doktorską pt. 
„Katalityczne wypełnienie strukturalne o zin-
tensyfi kowanym transporcie masy do kon-
troli emisji z silników zasilanych biogazem” 
obronił z wyróżnieniem w 2013 r., uzyskując 
stopień doktora nauk chemicznych. Promo-
torami byli: dr hab. Joanna Łojewska i dr hab. 
inż. Andrzej Kołodziej, prof. PAN. Stopień 
doktora habilitowanego nauk technicznych 
w dyscyplinie technologia chemiczna uzy-
skał w 2018 r. decyzją Rady Wydziału Inży-
nierii i Technologii Chemicznej Politechniki 
Krakowskiej na podstawie cyklu publikacji 
pt. „Projektowanie konwertera katalityczne-
go do usuwania zanieczyszczeń z silników 
zasilanych biogazem: od centrum aktywne-
go do wypełnienia strukturalnego reaktora”.

Na Politechnice Krakowskiej pracuje od 
2013 r. Jest adiunktem w Instytucie Chemii 
i Technologii Organicznej na Wydziale In-
żynierii i Technologii Chemicznej.

W kręgu jego zainteresowań nauko-
wych znajdują się: kataliza heterogeniczna, 

techniki spektroskopowe i mikroskopowe, 
procesy adsorpcji oraz modelowanie proce-
sów katalitycznych. W pracach badawczych 
zajmuje się projektowaniem katalizatorów 
do usuwania zanieczyszczeń gazowych. 
Jego badania obejmują: syntezę kataliza-
torów, preparatykę katalizatorów struk-
turalnych, charakterystykę katalizatorów 
metodami spektroskopowymi i mikrosko-
powymi oraz modelowanie matematyczne. 

W swoim dorobku naukowym ma 
38 artykułów z listy A wykazu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Artykuły 
zamieszczał m.in. w „Journal of Catalysis”, 
„Chemical Engineering Journal”, „Catalysis 
Today”, „Journal of Raman Spectrosco-
py”, „Nanomaterials”. Zrecenzował ponad 
40  artykułów dla czasopism naukowych 
z zakresu katalizy, fi zykochemii oraz inży-
nierii materiałowej. Jest ekspertem Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju. Współ-
autor 4 zgłoszeń patentowych krajowych 
oraz 2 międzynarodowych.

Brał udział w 15 projektach naukowo-
-badawczych, a 6 z nich kierował. Obecnie 
prowadzi 3 projekty badawcze: „Nowo-
czesne rozwiązania technologiczne de-
dykowane do usuwania zanieczyszczeń 
z silników i turbin biogazowych. Struktu-
ralny konwerter katalityczny LZO i NOx” 
(konkurs NCBiR „Lider”), „Sonochemia 
jako narzędzie do aktywacji katalizatorów. 
Badania in situ i operando” (konkurs NCN 
„Sonata”) oraz „Opracowanie konwertera 
katalitycznego do zastosowań przeciw-
smogowych” (MNISW „Inkubator Innowa-
cyjności+”).

Współpracuje z ośrodkami naukowy-
mi w kraju i za granicą, m.in. z Akademią 
Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Ja-
giellońskim, Uniwersytetem Marii Curie-
-Skłodowskiej, Instytutem Inżynierii Che-
micznej PAN w Gliwicach czy University of 

Bath. Wykonywał również prace na zlecenie 
zakładów przemysłowych takich jak Syn-
thos SA czy Grupa Azoty SA w Tarnowie. 

Jako nauczyciel akademicki prowa-
dzi zajęcia w języku polskim i angielskim 
z przedmiotów takich jak: spektroskopo-
we metody charakterystyki katalizatorów, 
podstawy technologii chemicznej, English 
terminology, surowce i procesy techno-
logiczne w technologii organicznej. Był 
promotorem 10 prac dyplomowych oraz 
recenzentem 19 prac dyplomowych. Jest 
opiekunem Studenckiego Koła Naukowe-
go „Katalizatory Nowej Generacji”. 

Za osiągniecia naukowe był wielokrot-
nie nagradzany przez ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego, Fundację na rzecz Nauki 
Polskiej oraz rektorów Politechniki Krakow-
skiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Interesuje się muzyką poważną oraz 
strzelectwem sportowym.

Doktorzy

Wydział Architektury
dr inż. arch. Wojciech Spyrka (studia 
doktoranckie) – „Planowanie korytarzy 
osiedleńczych w oparciu o sieć transpor-
tu zbiorowego — przykład pasma Doliny 
Raby”; promotor: prof. dr hab. inż. arch. 
Krzysztof Bieda; recenzenci: prof. dr hab. 
inż. arch. Krzysztof Gasidło (PŚl), prof. 
dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-
-Bilska; 16 V 2018 r. 

Wydział Mechaniczny
dr inż. Marcin P. Pilarczyk (M-09) — 
„Analiza cieplno-wytrzymałościowa kry -
tycznych elementów kotła energetyczne-
go dużej mocy w warunkach nieustalo-
nych”; promotor: dr hab. inż. Bohdan Węg-
lowski, prof. PK; promotor pomocniczy: 
dr  hab.  inż. Paweł Ocłoń, prof. PK; recen-
zenci: prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski 
(PP); prof.  dr  hab. inż. Andrzej Rusin (PŚl), 
16 V 2018 r. Praca wyróżniona.

dr inż. Jakub Tabin (M-01) — „Modelling 
and Experimental Investigation of Strain 
Localization in Discontinuous Plastic Flow 
at Cryogenic Temperatures”; promotor:  
prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń; recenzenci: 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyń ski (IPPT 
PAN), dr hab. inż. Łukasz Madej, prof.  AGH 
(AGH), prof. Dieter Weichert (RWTH 
Aachen); 16 V 2018 r. Praca wyróżniona.
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Czterdziestopięciolecie pracy n aukowo-
-dydaktycznej oraz siedemdziesiąte urodziny 
obchodził w maju dr hab. inż. Andrzej Sob-
czyk, prof. PK z Wydziału Mechanicznego. Z tej 
okazji 11 maja odbyło się uroczyste spotkanie, 
w którym udział wzięli oprócz najbliższej ro-
dziny jubilata, współpracownicy i przyjaciele 
zarówno z Politechniki Krakowskiej, jak i in-
nych uczelni. Władze Wydziału Mechaniczne-
go PK reprezentował dziekan. Przypomniano 
bogaty dorobek Jubilata — jego dokonania 
badawcze, osiągnięcia dydaktyczne i przed-
sięwzięcia organizacyjne podejmowane z my-
ślą o rozwijaniu współpracy Wydziału z part-
nerami przemysłowymi oraz akademickimi. 
W imieniu współpracowników z Laboratorium 
Badań Technoklimatycznych i Maszyn Robo-
czych PK — jednostki, w której prof. PK Andrzej 
Sobczyk obecnie pracuje — gratulacje i ży-
czenia złożył kierujący nią dr Janusz Pobędza. 
Wręczając rysunek, ukazujący zapracowanego 
jubilata, dziękował za lata wysiłku i życzliwej 
współpracy. Jubilat otrzymał również zapro-
jektowaną i przygotowaną przez kolegów z La-
boratorium okolicznościową statuetkę, przed-
stawiającą wjeżdżające na wzniesienie modele 
koparki i spycharki, wzorowane na maszynach 
fi rmy Caterpillar, z którą prowadził wieloletnią 
współpracę (od 2001 r. zrealizowano osiem 
projektów dla Ośrodka Badawczego T&SD 
w Stanach Zjednoczonych oraz jeden projekt 
dla oddziału fi rmy w Wielkiej Brytanii).

Życzenia oraz gratulacje ze strony władz 
Wydziału Mechanicznego PK przekazał dzie-
kan prof. Jerzy Sładek. Następnie prof.  Wac-
ław Kollek z Politechniki Wrocławskiej oraz 
prof.  Andrzej Balawender z Politechniki 
Gdańskiej — od lat współpracujący z Jubi-
latem — wygłosili laudacje — kreśląc jego 
nau kową sylwetkę. W spotkaniu uczestniczyli 
przyjaciele Profesora z Politechniki Krakow-
skiej: prof. Józef Gawlik, prof. Edward Lisowski, 
prof. Stanisław Michałowski, prof. Jan Ryś oraz 
prof. Jerzy Wołkow, a także prof. Zbig niew Pa-
welski z Politechniki Łódzkiej i prof. Jerzy Stry-
czek z Politechniki Wrocławskiej.

*
Andrzej Sobczyk urodził się 5 maja 1948 r. 
w Wyszogrodzie. Jest wychowankiem XII  Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego we Wrocławiu. W latach 1966–
1972 studiował mechanikę na Politechnice 
Krakowskiej. Z Wydziałem Mechanicznym 
PK związał się również po uzyskaniu dyplo-
mu w 1972 r. Początkowo został zatrudniony 

jako pracownik inżynieryjno-techniczny 
w Instytucie Mechaniki i Podstaw Kon-
strukcji Maszyn, następnie pracował jako 
asystent w Instytucie Maszyn Roboczych, 
w 2003  r.  przekształconym w Instytut Kon-
strukcji Maszyn. W 1990 r., obroniwszy pracę 
doktorską pt. „Identyfi kacja modelu mate-
matycznego przekładni hydrostatycznej przy 
użyciu syg nału pseudolosowego”, uzyskał 
na PK stopień doktora i stanowisko adiunk-
ta. W 2012  r.  Rada Wydziału Mechanicznego 
PK nadała mu stopień doktora habilitowane-
go nauk technicznych w dyscyplinie budowa 
i eksploatacja maszyn, uznając jego dotych-
czasowy dorobek naukowy i rozprawę pt. „Im-
provement of Hydraulic System Effi  ciency by 
Means of Energy Recuperation”. Etat profesora 
nadzwyczajnego PK otrzymał w 2013 r. 

Na PK pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
Instytutu (1997–2013), kierował Zakładem 
Automatyzacji Maszyn Roboczych (2002–
2003), Pracownią Napędów Hydraulicznych 
(2003–2009) oraz Zakła-
dem Napędów Hydraulicz-
nych i Transportu Bliskiego 
(2013). Obecnie jest zatrud-
niony w powstałym 1 stycz-
nia 2017  r. Laboratorium 
Badań Technoklimatycz-
nych i Maszyn Roboczych 
Wydziału Mechanicznego 
PK w charakterze pełno-
mocnika ds.  naukowych. 
Od 1999 r. zasiada w Radzie 
Wydziału Mechanicznego. 
Był członkiem Senatu PK 
w kadencji 2008–2012.

Jest specjalistą w dzie-
dzinie napędów i stero-
wania hydraulicznego. 
Doświadczenie zdobywał 

podczas staży naukowych na Uniwersytecie 
w Surrey, w Anglii, na Duńskim Uniwersyte-
cie Technicznym oraz w szwajcarskiej fi rmie 
Sulzer i w fi rmie AMTL w Stanach Zjedno-
czonych. 

Zajmuje się badaniami maszyn robo-
czych z napędem hydraulicznym, pracują-
cych w warunkach obniżonych i podwyż-
szonych temperatur (od minus 50 do plus 
70 stopni Celsjusza), jak również oszczędno-
ścią energii w hydraulicznych układach na-
pędowych. Prowadzi także prace nad wdra-
żaniem i szerokim stosowaniem elementów 
i układów wysokociśnieniowej hydrauliki 
wodnej. Zrealizował m.in. projekt badawczy 
pt. „Identyfi kacja zjawisk w układach siłowej 
hydrauliki wodnej maszyn roboczych” (na PK 
powstała unikatowa infrastruktura badaw-
cza, wykorzystywana dodatkowo do celów 
dydaktycznych). W latach 2009–2011 brał 
udział w projekcie „HYDROCOAT — Novel 
high-pressure water hydraulic equipment for 
application in the construction and mining 
sector” (7. PR UE). Skupił się na badaniach 
specjalnych powłok, które zabezpieczają 
przed korozją i poprawiają własności smarne 
współpracujących powierzchni w elemen-
tach hydraulicznych urządzeń wykorzystują-
cych wodę jako czynnik roboczy.

W dorobku naukowym ma ponad 130 pu-
blikacji. Jest autorem lub współautorem 
monografi i, rozdziałów w monografi ach, ar-
tykułów w krajowych i zagranicznych czasopis-
mach (np. „Automation in Construction”, „Key 
Engi neering Materials”, „Transaction ASME”, 
„Przegląd Mechaniczny”, „Hydraulika i Pneu-
matyka”), jak i artykułów w recenzowanych 
materiałach konferencyjnych. Ponadto jest 

Podwójny jubileusz 
profesora Andrzeja Sobczyka
PAWEŁ WALCZAK

Prof. PK Andrzej Sobczyk

Jubilatowi gratulacje składa dziekan Wydziału Mechanicznego 
prof. Jerzy Sładek



9Nasza Politechnika nr 7–8 (179–180) lipiec — sierpień 2018www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

współautorem ponad 60 raportów badaw-
czych z prac dla przemysłu, 11 niepublikowa-
nych (poufnych) raportów z projektów ba-
dawczych realizowanych dla fi rmy Caterpillar 
Inc. Wykonał ponad 100 niepublikowanych 
ekspertyz jako dyplomowany rzeczoznawca 
SIMP, kilkanaście opinii do wniosków potwier-
dzających innowacyjność projektów fi nanso-
wanych z funduszy strukturalnych UE. Recen-
zuje projekty międzynarodowe lub krajowe 
oraz publikacje w czasopismach międzyna-
rodowych i krajowych. Od 2014  r. jest redak-
torem „Czasopisma Technicznego” PK  (seria 
„Mechanika”) oraz członkiem komitetów re-
dakcyjnych czasopism takich jak: „Internatio-
nal Journal of Fluid Power”, „International Jo-
urnal of Applied Mechanics and Engineering”, 
„Hydraulika i Pneumatyka”.

Zainicjował współpracę pomiędzy Poli-
techniką Krakowską i Purdue University w Sta-
nach Zjednoczonych (od 1999 r. jest uczelnia-
nym koordynatorem umowy o współpracy 
i wymianie naukowej pomiędzy tymi ośrodka-
mi) oraz Monash University w Australii.

Jako nauczyciel akademicki PK rozbudo-
wał Laboratorium Naukowo-Dydaktyczne 
Na pędów i Sterowania Hydraulicznego i Pneu-

matycznego, opracował lub zmodyfi kował 
program kształcenia z tej dziedziny. Prowadzi 
zajęcia w języku angielskim dla stypendystów 
Programu Erasmus oraz wykłady na studiach 
doktoranckich. Obecnie jest opiekunem spe-
cjalności sterowanie i monitoring maszyn 
i urządzeń na kierunku automatyka i roboty-
ka. Kierował projektem POKL „PIT — Mobilne 
studia podyplomowe we współpracy z prze-
mysłem” (2012–2015) oraz był koordynatorem 
studiów podyplomowych z zakresu napędów 
i sterownia płynowego. Jest promotorem 
i recenzentem ponad 100 prac magisterskich 
i inżynierskich, w tym w języku angielskim, 
promotorem jednego przewodu doktorskiego. 
W latach 2013–2018 zrecenzował 8 prac doktor-
skich (1 zagraniczna). Powołany przez Centralną 
Komisję ds. Stopni i Tytułów na członka komisji 
ds. przewodu habilitacyjnego. Sprawował opie-
kę naukową nad studentami odbywającymi 
staże przygotowujące do podjęcia obowiąz-
ków nauczyciela akademickiego oraz nad dok-
torantami w okresie stażu asystenckiego.

Należy do Fluid Power Net Internatio-
nal (obecnie: Global Fluid Power Society, od 
2006 r. jest członkiem Zarządu). Jest wiceprze-
wodniczącym Sekcji Naukowo-Technicznej 

„Maszyn Roboczych Ciężkich i  Transpor-
tu Bliskiego” oraz członkiem zarządu Sekcji 
Naukowo-Technicznej „Sterowania i  Napędu 
Hydraulicznego” Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich z siedzibą 
we Wrocławiu. Był konsultantem oddziału 
norweskiej organizacji naukowo-badawczej 
SINTEF Polska (2005–2007).

W latach 2005–2008 był elektorem Ku-
rii Doktorów Wyższych Szkół Technicznych 
przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. 
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wie-
lokrotnie nagradzany przez ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego oraz rektora PK. Zo-
stał odznaczony: Honorową i Złotą Odznaką 
PK, Złotą Honorową Odznaką SIMP, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, medalem „Zasłużony dla 
Politechniki Krakowskiej”, Złotym Medalem 
za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej.

Zdjęcia: Jan Zych

Dr inż. Paweł Walczak jest wykładowcą Wydziału 
Mechanicznego PK, pracuje w Laboratorium Ba-
dań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych.

Zjazd Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Krakowie wybrał 14 kwietnia 
nowe władze organizacji. Funkcję przewodni-
czącego Rady MOIIB powierzono Mirosławowi 
Boryczce, wykładowcy w Katedrze Konstrukcji 
Metalowych na Politechnice Krakowskiej. 

Mirosław Boryczko urodził się w 1955 r. 
w Tarnowie, gdzie ukończył III Liceum Ogól-
nokształcące im. Adama Mickiewicza. Tytuł 
magistra inżyniera uzyskał na Wydziale Bu-
downictwa Lądowego PK na podstawie pra-
cy dyplomowej „Wieże oświetleniowe stadio-
nu piłkarskiego Cracovii” przygotowanej pod 
kierunkiem doc. dr. hab. inż. Stanisława Weis-
sa (syna słynnego malarza Wojciecha Weissa). 

Po studiach podjął pracę na Politechnice 
Krakowskiej, łącząc aktywność dydaktyczną 
z praktyką inżynierską na budowach w Pol-
sce i w Niemczech. Był projektantem w Biurze 
Studiów i Projektów Energetycznych Energo-
projekt Kraków. W latach 2009, 2013 i 2017 
przewodniczył pracom komitetu organiza-
cyjnego Warsztatów Pracy Projektanta Kon-
strukcji, jednej z największych krajowych 
konferencji w dziedzinie budownictwa. Dzia-
ła w Polskim Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa, gdzie przez dwie kadencje był 
wiceprzewodniczącym Zarządu Małopol-
skiego Oddziału PZITB, a obecnie wchodzi 
w skład zarządu. W Radzie Małopolskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa przez 
trzy kadencje sprawował funkcję skarbnika. 

Na macierzystej uczelni pracę dydaktycz-
ną łączy od ponad 25 lat z funkcją pełnomoc-
nika dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej 
ds. praktyk studenckich (co roku praktykami 
tymi objętych jest ponad 1000 studentów 
PK). Swoją wiedzę specjalistyczną wykorzy-
stał jako inspektor nadzoru przy budowie 
kompleksu sportowego PK w Czyżynach oraz 
Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-
-Badawczego „Działownia” na terenie kam-
pusu przy ul. Warszawskiej. 

Prywatnie jest zapalonym narciarzem, 
działaczem Stowarzyszenia Instruktorów 

i Trenerów Narciarstwa Polskiego. Ma patent 
sternika jachtowego, uprawia windsurfi ng, 
siatkówkę i tenis ziemny. 

Małopolska Okręgowa Izba Inżynie-
rów Budownictwa w Krakowie powstała 
w 2002  r.  Współtworzyło ją grono działa-
czy stowarzyszeń naukowo-technicznych 
związanych z budownictwem z terenu Mało-
polski. Jednym z podstawowych zadań MOIB, 
przejętym od administracji państwowej, jest 
cały proces nadawania uprawnień budowla-
nych i rzeczoznawstwa.

(ps)

Mirosław Boryczko na czele Małopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Mirosław Boryczko (z prawej) otrzymał gratulacje od rektora PK Jana Kaziora podczas majo-
wego posiedzenia Senatu. Fot.: Jan Zych
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To była już 18. edycja krakowskiego spo-
tkania z nauką w maju. Hasło przewod-
nie festiwalu, który w dniach 17–19 maja 
zawładnął częścią Rynku Głównego po 
stronie Wieży Ratuszowej, brzmiało: 
„Moc rozumu”. Patronem wydarzenia 
obwołano Antoniego Kępińskiego — 
krakowskiego psychiatrę, prekursora 
personalistycznego podejścia do pacjen-
ta, znakomitego badacza, którego setna 
rocznica urodzin przypada w listopadzie 
bieżącego roku. Roli głównego organiza-
tora po raz pierwszy podjęła się uczelnia 
niepubliczna — Krakowska Akademia 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Podczas otwarcia festiwalu 17 maja, 
w samo południe, przybyłych powitał rek-
tor Krakowskiej Akademii prof. Jerzy Malec. 
W uroczystości uczestniczyli prezydent 
Krakowa Jacek Majchrowski oraz przed-
stawiciele 13 uczelni i 3 instytutów PAN, 
będących współorganizatorami festiwalu. 
Politechnikę Krakowską reprezentował 
prorektor prof. Tadeusz Tatara. 

W trakcie ceremonii otwarcia prze-
wodniczący komitetu organizacyjnego fe-
stiwalu, prorektor KA dr Marcin Pieniążek 
oznajmił, że komitet organizacyjny i rada 
programowa postanowiły, iż logo obecne-
go wydarzenia będzie na stałe służyć iden-
tyfi kacji festiwalu w przestrzeni publicznej 
Krakowa. Odzwierciedla ono złożenie per-
spektyw nauki i sztuki, które łączy spoglą-
dający na nie człowiek, wyjaśnił dr Marcin 
Pieniążek.

*

Politechnika Krakowska jak zwykle przed-
stawiła bogaty program pokazów i konkur-
sów adresowanych do różnych grup wieko-
wych. Przez trzy festiwalowe dni wydziały 
PK prezentowały różnego rodzaju ekspe-
rymenty i zjawiska ze świata fi zyki, chemii 
i nauk technicznych, niekiedy bardzo nie-
zwykłe. Przykładem może być substancja 
negująca nasze codzienne doświadczenie 
— tzw. ciecz nieniutonowska, która w za-
leżności od sposobu jej traktowania zacho-
wywała się raz jak zwykła woda, a kiedy 
indziej jak… ciało stałe. Zdrowemu rozsąd-
kowi zdawał się przeczyć też obiekt wiel-

kości baterii do zegarka, który chłodzony 
ciekłym azotem lewitował dzięki zjawisku 
Meissnera.

Te doświadczenia, przypominające 
sztuki magika, a będące prezentacją zdo-
byczy nauki, można było zobaczyć w na-
miocie zajmowanym przez Wydział Fizyki, 
Matematyki i Informatyki, gdzie prezento-
wano też działanie spektrofotometru, któ-
ry pozwalał odróżnić świetlówki emitujące 
światło szkodliwe dla ludzkiego oka od 
tych dobrych. Tuż obok obracał się wiatra-
czek napędzany energią powstającą dzięki 
różnicy temperatur w naczyniach z ciepłą 
i zimną wodą. Dr inż. Gabriela Lewińska 
z Instytutu Fizyki WFMiI pokazywała dzie-
ciom proste doświadczenia dotyczące ba-
dania gęstości cieczy, a także zachowanie 
cieczy magnetycznych. Natomiast dr Mał-
gorzata Zajęcka z Instytutu Matematyki 
wprowadzała dzieci w zagadkowy świat 
teorii węzłów poprzez zabawę ze zwykłymi 
gumkami. 

W namiocie Wydziału Inżynierii Środo-
wiska dr inż. Bernadetta Pasierb z Instytutu 
Geotechniki prezentowała małą wystawę 
minerałów, przy okazji ob-
jaśniając, dlaczego kalcyt 
reaguje z kwasem solnym. 
Reprezentująca ten sam 
instytut dr inż. Karolina 
Łach wykonywała proste 
doświadczenie z zagęsz-
czaniem dwóch rodzajów 
gruntu. Dzieci zgadywały, 
który rodzaj bardziej się 
zagęści i trzeba przyznać, 
że część małych uczestni-
ków tego kwizu wykazała 
się dobrą intuicją inży-
nierską. Wyobraźnię naj-
młodszych gości namiotu 
pobudzało płukanie złota 
metodą znaną ze starych 
westernów. Było przy tym 

sporo emocji, mimo że złoto imitował mniej 
szlachetny kruszec. 

Następnego dnia działające na WIŚ 
Koło Naukowe Budownictwa Wodnego 
demonstrowało działanie prawa Archi-
medesa oraz fontannę Herona, a Koło 
Naukowe Inżynierii Sanitarnej w Zrów-
noważonym Rozwoju prezentowało, jak 
zmieszane substancje o różnych gęsto-
ściach same oddzielają się od siebie, ukła-
dając warstwami. 

Jak zwykle, nie brakowało atrakcji na 
stoiskach Wydziału Mechanicznego. Za-
skakujące właściwości cieczy lepkosprę-
żystych prezentował dr inż. Piotr Kopeć 
z Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej. 
Pokazywał, jak ciecz taką można ze zbior-
nika zassać… bezprzewodowo. Zobaczyć 
też można było model nietypowej turbiny 
wiatrowej, tzw. turbiny Savoniusa o piono-
wej osi obrotu, a także działanie kamery 
termowizyjnej, która pozwala np. ustalić, 
w których miejscach kombinezon strażacki 
przepuszcza za dużo ciepła. 

Niektórzy zaglądali do namiotu Wy-
działu Mechanicznego po to, by wsiąść 
do… tramwaju i od razu zająć fotel mo-
torniczego. Pozwalał na to symulator 
pojazdu oznaczonego symbolem NGT6 
Bombardier.  

Wydział Inżynierii Lądowej oferował 
zabawę powiększoną o pewną dawkę 
wiedzy na temat technologii związanych 

Festiwal Nauki i Sztuki

Magia? Nie, wiedza!

Politechnikę Krakowską na otwarciu Festiwalu Nauki i Sztuki 
reprezentował prorektor prof. Tadeusz Tatara
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z budownictwem. Zobaczyć można było 
różne rodzaje termoizolacji. Na ambitnych 
czekały krzyżówki z hasłami budowlany-
mi. Aleksandra Bochnia z Koła Naukowego 
Systemów Komunikacyjnych proponowa-
ła grę, której celem było wyprowadzenie 
pojazdu z bardzo zatłoczonego parkingu. 
Można też było dowiedzieć się, że na bu-
dowie kask pomarańczowy nosi geodeta, 
kask niebieski — elektryk, a czerwony — 
praktykant. 

Ostatniego dnia festiwalu w namio-
cie WIL pojawiła się makieta przedsta-
wiająca bezkolizyjny węzeł autostrado-
wy w rejonie górskim. Model wykonany 
przez Radosława Witaszka z Instytutu 
Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Trans-
portu drobiazgowo przedstawiał hipote-
tyczny węzeł, z uwzględnieniem nawet 
obiektów zaplecza zimowego utrzyma-
nia autostrady, takich jak suszarnia na 
sól drogową i dwa hangary na solarki 
i piaskarki. 

Obiektem budzącym szczególne 
zainteresowanie była mała koparka wy-
pożyczona wydziałowi przez firmę Ca-
terpillar. Doktorantka w Instytucie Ma-
teriałów i Konstrukcji Budowlanych WIL 
Katarzyna Czpakiel musiała kierować ru-
chem, bowiem do maszyny ustawiła się 
kolejka dzieci. W fotelu operatora choć 
przez chwilę chcieli też zasiąść niektórzy 
ojcowie. 

Podczas festiwalu przedstawiciele 
poszczególnych wydziałów zachęcali do 
podejmowania studiów na Politechnice 
Krakowskiej. Mgr inż. Dariusz Dorota pro-
mował nawet konkretny kierunek, który 
dopiero ma powstać na Wydziale Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej: nowatorską 
infotronikę. 

Na mniej wymagających gości czekał 
student IV roku Jakub Sasiak, który zapra-
szał do zajęcia miejsca na rowerze stacjo-
narnym z prądnicą. Wytwarzany w trakcie 
pedałowania prąd powodował świecenie 
żarówek. Przekonawszy się, ile wysiłku 
wymaga uzyskanie jasnego oświetlenia, 
można było z ulgą pomyśleć, że w domu 
do zaspokojenia naszych potrzeb w tym 
zakresie wystarcza prąd ze zwykłego 
gniazdka. 

Aby zobaczyć najbardziej efektowe 
dzieło pokazane na tegorocznym festi-
walu przez Wydział Architektury, nale-
żało opuścić Rynek i przespacerować się 
na kampus PK przy ul. Warszawskiej. Tu, 
obok budynku WIEiK, studenci z Koła Na-
ukowego „Imago” ustawili eksperymen-

talny pawilon parametryczny złożony 
z 132 elementów, które zostały wycięte 
za pomocą robota. W namiocie WA na 
Rynku też było ciekawie. Dr  inż.  Woj-
ciech Bobek z Instytutu Architektury 
Krajobrazu WA zachęcał do zabawy 
z układanką, polegającą na właściwym 
dobraniu sylwetki drzewa, kształtu liścia 
i owocu. Pomyślne przebrnięcie tej pró-
by otwierało drogę do skomponowania 
małego ogródka w… słoiku, nadającego 
się do ustawienia na biurku lub szafce. 
Po sąsiedzku dr inż. arch. Barbara Bajor 
i dr hab. Józef Wąsacz z Zakładu Rysunku, 
Malarstwa i Rzeźby WA proponowali 
ambitniejsze zadanie: zbudowanie mia-
sta z gotowych elementów. Młodzi lu-
dzie, którzy próbowali zmierzyć się z tym 
problemem, dość łatwo jednak zniechę-
cali się, pozostawiając planszę z modela-
mi budynków w nieładzie. 

Oczywiście, na Festiwalu Nauki i Sztu-
ki nie mogło zabraknąć Wydziału Inży-
nierii i Technologii Chemicznej PK. Jego 
przedstawiciele zaprezentowali, jak co 
roku, serię efektownych doświadczeń 
pirotechnicznych, obfi tujących zarówno 
w efekty dźwiękowe, jak i świetlne. Było 
głośno i kolorowo.  Chwilami chemicy do-
konywali rzeczy, zdawałoby się, niemoż-
liwych. Pokazali nawet, że w warunkach 
tak odbiegających od standardów labo-
ratoryjnych jak wnętrze namiotu na płycie 
Rynku Głównego, można sporządzać… 

kosmetyki codziennego użytku: mydła, 
kremy, pomadki. 

W tym roku ściany namiotów Politech-
niki Krakowskiej ozdabiały obrazy fraktalne 
wygenerowane komputerowo przez Jana 
Zycha. Na estradzie pojawiła się związana 
z PK Krakowska Orkiestra Staromiejska. 

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Niełatwo zaprojektować… miasto

Stoiska Politechniki Krakowskiej cieszyły się dużym zainteresowaniem
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Po latach chudych nadszedł dla polskich 
kolei czas rozwoju. Spółki kolejowe zaku-
piły nowy tabor, trwają remonty wysłużo-
nych torowisk, a w planach są kolejne in-
westycje. Rośnie zapotrzebowanie branży 
na nowych specjalistów. Kształcić ich bę-
dzie Politechnika Krakowska. 

W maju podpisano serię umów, które 
Urzędowi Transportu Kolejowego oraz fi r-
mom kolejowym gwarantują dopływ kadr 
przygotowanych na PK. Nasza uczelnia 
oferuje również wsparcie w zakresie reali-
zacji projektów badawczo-rozwojowych 
i przygotowywaniu ekspertyz. 

Do zawarcia porozumienia między Po-
litechniką Krakowską a Urzędem Transpor-
tu Kolejowego doszło 28 maja. Dokument, 
który podpisali rektor PK prof. Jan Kazior 
i prezes UTK Ignacy Góra, zawiera dekla-
rację, że uczelnia będzie kształcić w spe-
cjalnościach związanych z transportem 
kolejowym studentów na studiach pierw-
szego i drugiego stopnia, a także uruchomi 
studia podyplomowe, kursy i szkolenia. Ze 
swej strony Urząd Transportu Kolejowego 
zobowiązał się do opiniowania programów 
kształcenia, pomocy w organizowaniu wy-
jazdów dydaktycznych dla studentów do 
oddziałów terenowych UTK, a także pro-
ponowania studentom tematów prac dy-
plomowych oraz niezbędnej pomocy w ich 
realizacji. 

Umowa przewiduje też, że PK może 
zaoferować UTK współpracę m.in. w for-

mie wspólnego reali-
zowania projektów 
badawczych i roz-
wojowych, wykony-
wania badań, opinii 
i ekspertyz na potrze-
by UTK, a także udo-
stępniania aparatury 
pomiarowej w celu 
prowadzenia nadzo-
ru nad rozwiązaniami 
technicznymi, mają-
cymi wpływ na po-
ziom bezpieczeństwa 
na kolei. Politechnika 
zadeklarowała po-
nadto wsparcie mery-
toryczne działań UTK 
na arenie krajowej i międzynarodowej, 
w tym w kontaktach z Komisją Europejską 
i Agencją Kolejową Unii Europejskiej. 

W uroczystości podpisania porozumie-
nia za strony UTK uczestniczyły: dyrektor 
generalny Małgorzata Kalata i dyrektor biu-
ra prezesa Katarzyna Czerniawska, której po-
wierzono funkcję koordynatora ds. współ-
pracy. PK reprezentowali: prorektor ds. nauki 
prof. Tadeusz Tatara, dziekan Wydziału Me-
chanicznego prof. Jerzy Sładek, dyrektor 
Instytutu Pojazdów Szynowych dr hab. inż. 
Maciej Szkoda, zastępca dyrektora dr inż. 
Maciej Michnej oraz dr inż. Grzegorz Zając, 
któremu powierzono funkcję koordynatora 
ds. współpracy ze strony PK. 

Warto jeszcze pod-
kreślić, że prezes Ignacy 
Góra, który złożył podpis 
pod umową w imieniu 
UTK, to absolwent Po-
litechniki Krakowskiej. 
Przed laty ukończył na 
kierunku mechanika 
i budowa maszyn spe-
cjalność pojazdy szy-
nowe oraz organizacja 
i zarządzanie przedsię-
biorstwem. 

*

Nieco wcześniej, 21 maja, 
miała miejsce na Poli-
technice Krakowskiej 

wizyta przedstawicieli przedsiębiorstw 
związanych z branżą kolejową. W trakcie 
spotkania nastąpiło podpisanie porozu-
mień między reprezentowanymi fi rmami 
a Wydziałem Inżynierii Lądowej PK. W myśl 
zawartych umów studenci PK będą wspo-
magani programami stypendialnymi, a fi r-
my będą miały zapewniony dopływ wy-
kwalifi kowanych kadr. 

Współpracę tę swoim patronatem ob-
jęło Ministerstwo Infrastruktury, którego 
przedstawiciel, szef gabinetu politycz-
nego ministra Łukasz Smółka przybył na 
spotkanie. Obecny był rektor PK prof. Jan 
Kazior. Witając gości, dziekan Wydziału In-
żynierii Lądowej dr hab. inż. Andrzej Sza-
rata, prof. PK zapewnił, że WIL ma warunki 
do kształcenia takich specjalistów, jakich 
potrzebują przedsiębiorstwa. Dziękował 
fi rmom za gotowość dzielenia się swoją 
wiedzą poprzez przysyłanie na PK swoich 
pracowników do prowadzenia wykładów 
oraz zapraszanie do siebie studentów, aby 
mogli poznawać realia pracy w branży ko-
lejowej. 

Rektor prof. Jan Kazior podkreślił wiel-
ką wagę, jaką Politechnika Krakowska 
przywiązuje do współpracy z gospodarką, 
co stanowi gwarancję rozwoju uczelni. Za-
pewnił gości, że mogą liczyć na wsparcie 
ze strony PK w realizacji zadań związanych 
z dynamicznym rozwojem kolejnictwa, nie 
tylko w samej Małopolsce. 

Łukasz Smółka zauważył, że ogranicze-
nie korków na drogach w dużych miastach 

Korzystne warunki dla uczelni i studentów 

PK podpisuje umowy z branżą kolejową

Prezes UTK Ignacy Góra (z lewej) i rektor PK Jan Kazior 
po podpisaniu umowy

Przemawia Łukasz Smółka z Ministerstwa Infrastruktury; obok 
rektor Jan Kazior i dziekan WIL Andrzej Szarata
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nie jest możliwe bez rozwoju kolei. W ta-
kich miastach aglomeracji krakowskiej, jak: 
Skawina, Wieliczka, Krzeszowice i Miechów 
rośnie zainteresowanie posiadaczy samo-
chodów korzystaniem z pociągów, stwier-
dził Łukasz Smółka. 

Na spotkaniu reprezentowane były 
fi rmy: 
• PKP Polskie Linie Kolejowe SA — umo-

wę podpisał Radosław Celiński, czło-
nek zarządu; 

• Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe 
„Bieżanów” Sp. z o.o. — umowę podpi-
sał Ryszard Leszczyński, pełnomocnik; 

• Budimex SA (z siedzibą w Warszawie) 
— umowę podpisał Cezary Mączka, 
dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi;  

• Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzyma-
nia Infrastruktury Kolejowej w Kra-
kowie Sp.  z o.o. — umowę podpisali 
Zbigniew Marzec, prezes zarządu oraz 
Grzegorz Bober, członek zarządu 
ds. ekonomiczno-fi nansowych; 

• STRABAG Sp. z .o.o. (z siedzibą w Prusz-
kowie) — umowę podpisał Jacek Kru-
piński, dyrektor; 

• Track Tec SA (z siedzibą w Warszawie) 
— umowę podpisał Krzysztof Niemiec, 
wiceprezes zarządu; 

• UE SA — umowę podpisali Marcin Wi-
śniewski i Maciej Nowak, wiceprezesi. 
W spotkaniu uczestniczyli również 

m.in.: Włodzimierz Zembol — dyrektor 
krakowskiego Zakładu Linii Kolejowych 
w PKP Polskie Linie Kolejowe; prof. Stani-
sław Gaca — dyrektor Instytutu Inżynie-
rii Drogowej, Kolejowej i Transportu PK; 
prof.  Włodzimierz Czyczuła — kierownik 
Katedry Infrastruktury Transportu Szyno-
wego i Lotniczego w Instytucie Inżynierii 
Drogowej, Kolejowej i Transportu PK. 

*

W dniach 8–10 czerwca odbył się w Kra-
kowie I Ogólnopolski Zjazd Uczniów Klas 
Kolejowych. Politechnika Krakowska, 
wspólnie z Ministerstwem Infrastruktu-
ry, objęły wydarzenie patronatem ho-
norowym. Uczestnicy zjazdu odwiedzili 
8 czerwca Wydział Mechaniczny PK, gdzie 
spotkali się z przedstawicielami Instytutu 
Pojazdów Szynowych. Z działalnością jed-
nostki zapoznał gości dyrektor instytutu 
dr hab. inż. Maciej Szkoda.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

W dniu 4 czerwca na Politechnice Krakow-
skiej odbyło się spotkanie informacyjne na 
temat prestiżowych grantów European Re-
search Council (ERC) — Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych, zorganizowane przez 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów 
Badawczych UE, działający przy Centrum 
Transferu Technologii PK (RPK CTT PK). 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych 
jest agencją wykonawczą Komisji Europej-
skiej. Przyznaje dofi nansowanie wybitnym 
naukowcom na realizację nowatorskich 
projektów badawczych z różnych dzie-
dzin nauki, przeznacza przede wszystkim 
swe środki na projekty, które prowadzą 
do przełomowych odkryć i wniosków. Ba-
dania (podstawowe lub stosowane) mu-
szą mieć charakter poznawczy, pionierski 
i przekraczać obecne granice wiedzy.

Granty ERC zapewniają badaczom 
wspaniałe warunki fi nansowe i infrastruk-
turalne do realizacji autorskich pomysłów 
naukowych w specjalnie stworzonych ze-
społach (ma to być gwarancją wykonalności 
i najlepszej jakości projektów). Innowacyjne 
projekty realizowane w ramach grantów ERC 
niejednokrotnie wytyczają nowe trendy ba-
dawcze i zmieniają oblicze światowej nauki.

Co roku ogłaszane są trzy typy konkur-
sów ERC, adresowanych do naukowców na 
różnym etapie kariery naukowej:
• ERC Starting Grant — dla początkują-

cych naukowców (2–7 lat po doktora-
cie), budżet do 1,5 mln euro na projekt 
trwający do 5 lat;

• ERC Consolidator Grant — dla naukow-
ców u progu samodzielności badaw-
czej (7–12 lat po doktoracie), budżet do 
2 mln euro na projekt trwający do 5 lat;

• ERC Advanced Grant — dla doświadczo-
nych naukowców, o uznanym dorobku 
naukowym, budżet do 2,5 mln euro na 
projekt trwający do 5 lat.

Dodatkowo dla projektów multidyscy-
plinarnych stworzono konkurs ERC Synergy 
Grant. Daje on możliwość przygotowania 
projektu w ramach zespołu głównych bada-
czy, którzy reprezentują odmienne i uzupeł-
niające się dziedziny badawcze. Taki zespół 
to od 2 do 4 osób. Budżet w tych projektach 
sięga nawet 10 mln euro. Projekty trwają do 
6 lat. ERC Synergy Grant nie jest regularnym 
konkursem i ogłaszany jest rzadziej niż trzy 
wymienione.

Proces składania wniosków odbywa się 
jednoetapowo, jednak ocena projektów 
przebiega w dwóch fazach. Wniosek skła-
da się z części administracyjnej (A) i dwóch 
części merytorycznych (B1 i B2). Najpierw 
eksperci indywidualnie oceniają cześć 
B1  wniosku, tak zwane synopsis i dorobek 
głównego badacza, na tej podstawie przy-
gotowują anonimowe pisemne recenzje, 
które w Brukseli będą dyskutowane na 
spotkaniu ewaluatorów. Wyniki spotkania 
decydują, czy wniosek zostanie zakwalifi -
kowany do drugiego etapu oceny, czy też 
zostanie odrzucony. W drugim etapie ewa-
luacji pod rozwagę brany jest cały wniosek 
(części B1 i B2) oraz odbywa się rozmowa 
z aplikantami, pomysłodawcami projektów. 
Założenie jest takie, że do drugiego etapu 
przyjmowanych jest zazwyczaj trzy razy 
więcej wniosków od tych, które otrzyma-
ją dofi nansowanie. Dlatego tak istotnym 
elementem procesu ewaluacji jest prezen-
tacja pomysłu badawczego oraz aplikanta 
w Brukseli. W trakcie zaledwie dziesięciu mi-
nut musi on przekonać kilkunastu najwyż-
szej klasy naukowców, że to właśnie jego 
pomysł badawczy jest unikatowy, innowa-
cyjny i godny dofi nansowania. Następnie 
odbywa się dwudziestominutowa sesja 
pytań i odpowiedzi. Około półtora miesiąca 
później ubiegający się o granty są informo-
wani o ostatecznej decyzji.

CTT PK zorganizowało spotkanie informacyjne 
dla naukowców 

Granty ERC pomagają 
wytyczać nowe trendy badawcze 
i zmieniają oblicze światowej 
nauki
DAWID GACEK, DOROTA MARKIEWICZ-ROSZAK
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*

Spotkanie na Politechnice Krakowskiej otwo-
rzył prorektor ds. nauki prof. Tadeusz Tatara, 
który przywitał zaproszonych prelegentów 
oraz licznie zgromadzonych uczestników. 
Jako pierwsza wystąpiła przedstawicielka 
Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady 
ds. Badań Naukowych dr Telma Carvalho 
(Departament Naukowy ERC, koordynator 
panelu „Systems and Communication En-
gineering”), która przedstawiła informacje 
na temat struktury i funkcjonowania samej 
agencji ERC, omówiła zasady i reguły konkur-
sów ERC oraz na przykładzie doświadczeń ze 
swojej pracy przekazała uczestnikom cenne 
wskazówki odnośnie do aplikowania i przy-
gotowania wniosków, tak aby mogli uniknąć 
negatywnych ocen ekspertów. Interesujące 
było przedstawienie mocnych i słabych stron 
projektów składanych do ERC. 

Prezentację Telmy Carvahlo uzupełniła 
Magdalena Chomicka z Krajowego Punktu 
Kontaktowego Programów Badawczych 
UE, przedstawiając granty ERC z polskiej 
perspektywy. Omówiła podstawowe sta-
tystyki dotyczące udziału Polaków w tego 
rodzaju konkursach, wskaźnik sukcesu pol-
skich kandydatów, tendencje co do wybo-
ru typu grantu, a także przykładowe recen-
zje przyjętych i odrzuconych wniosków. Te 
informacje miały ułatwić obiecującym pol-
skim naukowcom ubieganie się o te presti-
żowe granty w przyszłości. 

Zwieńczeniem pierwszej części spotka-
nia było wystąpienie prof. Andrzeja Jajsz-
czyka, pełniącego od 2017 r. funkcję członka 

Rady Naukowej ERC, organu czuwającego 
nad jakością naukową projektów, którym 
przyznawane są granty. Profesor Jajszczyk 
krok po kroku przedstawił drogę do gran-
tu ERC z perspektywy obserwatora całego 
procesu oceny projektów. Jego uwagi były 
wyjątkowo cenne, gdyż często uczestniczył 
w przesłuchaniach kandydatów do konkur-
sów ERC oraz w dyskusjach ekspertów. Jako 
przedstawiciel Rady oceniał proces ewalu-
acji i starał się go usprawnić. Prof. Jajszczyk 
podkreślał wyjątkową rolę mobilności na-
ukowców, prowadzenia badań za granicą, 
co znacznie poszerza horyzonty i otwiera 
na świat. Naukowca, który nie wyjeżdża, 
spędzając lata pracy w swojej jednostce 
macierzystej, członek Rady Naukowej ERC 
porównał do „piekarza, który nie pracuje na 
nocne zmiany” i nie wykorzystuje swojego 
potencjału. 

W trakcie drugiej części spotkania 
uczestnicy mieli szansę porozmawiać z lau-
reatami grantów ERC. Swoje doświadczenia 
przedstawili dr inż. Krzysztof Fic z Politech-
niki Poznańskiej oraz dr hab. Piotr Nowak 
z Instytutu Matematycznego PAN w War-
szawie. Ci wybitni naukowcy na własnych 
przykładach opisali proces aplikowania, wy-
siłek i poświęcenie, których nie da się unik-
nąć w przygotowaniu tego typu projektów. 
Podkreślali, że o grancie ERC powinno się 
zacząć myśleć już po obronienie doktora-
tu, a na przygotowanie dobrego wniosku 
potrzeba około dwóch lat. Projekt musi być 
bardzo dobrze przemyślany i zaplanowany, 
tak aby eksperci nie podważyli jego wyko-
nalności. Prelegenci zaznaczyli, że warto 

podjąć trud przygotowania projektu ERC, 
ponieważ prestiż tych grantów otwiera 
drogę do prawdziwej światowej nauki i daje 
ogromne korzyści badawcze. Należy wspo-
mnieć, że wśród laureatów grantów ERC są 
nobliści i zdobywcy Medalu Fieldsa (nagro-
da przyznawana w dziedzinie matematyki). 

Spotkanie na Politechnice zakończył 
swą prezentacją prof. Ryszard Białecki z Po-
litechniki Śląskiej, ekspert oceniający wnio-
ski ERC. Przestawił cały proces ewaluacji 
wniosków oraz uchylił rąbka tajemnicy, jak 
przebiegają spotkania ekspertów i jak pro-
wadzona jest dyskusja w panelach eksperc-
kich. Przyszli wnioskodawcy dowiedzieli się 
również, jak wygląda rozmowa z aplikanta-
mi w Brukseli. Profesor zachęcał do przygo-
towania się do drugiego etapu oceny po-
przez odbywanie próbnych interview przed 
kolegami, lokalnymi ekspertami i osobami 
spoza dziedziny, tak by zetknąć się z jak naj-
różniejszymi opiniami i pytaniami. Każde 
takie pytanie pomoże odnaleźć się w trak-
cie prawdziwego przesłuchania w Brukseli. 
Profesor Białecki zreferował wytyczne ERC 
co do oceniania projektów, obalił różne 
mity, które zniechęcają niezdecydowanych 
do aplikowania oraz przedstawił specyfi kę 
projektów ERC z dziedziny nauk technicz-
nych i inżynieryjnych.

*

Polska na pewno nie jest liderem w zdo-
bywaniu grantów ERC. Pojawił się jednak 
pozytywny powiew w postaci wzrostu 
zainteresowania tego rodzaju fi nanso-
waniem. Czołowe uniwersytety w kraju, 
jak choćby Uniwersytet Warszawski czy 
Uniwersytet Jagielloński, wprowadzają 
różne programy wsparcia dla naukowców, 
którzy starają się o grant ERC — powo-
łują specjalne jednostki, by informować, 
ułatwiać życie i pracę. Miejmy nadzieję, 
że więcej jednostek pójdzie w ślady tych 
uczelni i zaoferuje specjalne wsparcie 
dla aplikujących do European Research 
Council, a naukowcy z naszego regionu 
zachęceni i zainspirowani doświadczenia-
mi prelegentów przygotują dobre wnio-
ski, dzięki którym znajdą się w gremium 
wybitnych laureatów ERC.

Mgr Dawid Gacek i mgr Dorota Markiewicz-
-Roszak są pracownikami Regionalnego Punk-
tu Kontaktowego Programów Badawczych UE, 
działającego przy Centrum Transferu Techno-
logii PK.

Telma Carvalho (Departament Naukowy ERC), Dorota Markiewicz-Roszak (CTT PK), 
dr inż. Krzysztof Fic (PP, laureat grantu ERC), prof. Ryszard Białecki (PŚl, ekspert oceniający 
wnioski ERC), prof. Andrzej Jajszczyk (członek Rady Naukowej ERC). Fot.: Jan Zych
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W Polsce obserwujemy od dłuższego 
czasu rosnące zainteresowanie tematem 
biogospodarki oraz gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Obie te dziedziny stanowią 
szansę, ale i wyzwanie dla kraju. Wymagają 
spójności polityki na poziomie narodowym 
i regionalnym, społecznej akceptacji, roz-
woju badań naukowych i edukacji — mówił 
7 czerwca dr Piotr Dardziński, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, witając międzynarodowe grono 
ekspertów, prelegentów i gości zgroma-
dzonych w Krakowie na posiedzeniu Grupy 
Roboczej ds. Biotechnologii, Nanotechno-
logii i Technologii Zbieżnych, działającej 
w strukturze Komitetu ds. Polityki Naukowej 
i Technologicznej Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Współ-
organizatorami wydarzenia były Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 
Politechniki Krakowskiej. 

Za niezwykle aktualny minister P. Dar-
dziński uznał temat posiedzenia: „Building 
a biomass innovation ecosystem in a circu-
lar bioeconomy in Poland”. Spotkanie Grupy 
Roboczej BNCT-OECD zbiegło się bowiem 
w czasie z przyjmowaniem poprawek i uwag 
do projektu powstałej w Ministerstwie Przed-
siębiorczości i Technologii RP tzw. mapy dro-
gowej transformacji koniecznych z punktu 
widzenia wprowadzania gospodarki o obie-
gu zamkniętym oraz z ogłoszeniem nowego 
Programu Ramowego Badań, Innowacji i Roz-
woju UE na lata 2021–2027: Horizon Europe 

(jako priorytet przyjęto w nim wydatki na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, zasobo- 
i energooszczędną, niskoemisyjną i odporną 
na zmiany klimatu). 

W swoim wystąpieniu minister przy-
pomniał, że biogospodarka znajduje się na 
liście krajowych i regionalnych inteligent-
nych specjalizacji, a Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju przeznaczyło na projekt 
BIOSTRATEG prawie 500 mln złotych. Za 
niezbędny czynnik w jej dalszym rozwoju, 
oprócz badań i innowacji, uznał szkolnic-
two wyższe. Na czterech uczelniach w Pol-
sce istnieją już dotyczące jej specjalizacje, 
a międzywydziałowy i interdyscyplinarny 
kierunek kształcenia w tej dziedzinie przy-
gotowały wspólnie trzy inne. Zwracając 
się do zgromadzonych, minister wyraził 
nadzieję, że tocząca się debata zaowocuje 
sformułowaniem konkretnych celów ba-
dawczych i pomoże wskazać rozwiązania, 
które pobudzą rozwój polskiego bioprze-
mysłu, ale i zainspiruje środowisko akade-
mickie. „Zakładam, że niniejsze warsztaty 
wpłyną także na przyszłą ofertę edukacyjną 
i badawczą gospodarza warsztatów, czyli 
Politechniki Krakowskiej” — dodał. 

Za pomoc w przygotowaniu spotkania 
minister podziękował dr. Jimowi Philpowi — 
analitykowi Departamentu Nauki, Technologii 
i Innowacji OECD oraz prof. Henrykowi Kołocz-
kowi z Katedry Technologii Nieorganicznej 
i Biotechnologii Środowiska na Wydziale Inży-
nierii i Technologii Chemicznej PK, ekspertowi 
MNiSW w Grupie Roboczej BNCT-OECD.

Obrady Grupy Roboczej BNCT-OECD to-
czyły się 7 i 8 czerwca według porządku sesji 
problemowych. Skupiono się na dostępności 
i wykorzystaniu różnego rodzaju biomasy 
w kontekście wdrażania biogospodarki i sty-
mulowania bioprzemysłu w Polsce, a także 
roli badań naukowych i innowacji w budo-
waniu zrównoważonego systemu, tzw. eko-
systemu, w którym biomasa podlegać będzie 
zamkniętemu obiegowi aż do jej maksymal-
nego wykorzystania i przetworzenia.

Mówiono o zasadach rozwoju biogos-
podarki cyrkulacyjnej na świecie, w Unii 
Euro pejskiej i w Polsce, która w tej dziedzinie 
wciąż poszukuje dobrych wzorców prawno-
-ekonomicznych i naukowych; możliwoś ciach 
transformacji biomasy w produkty i surowce 
dla różnych gałęzi przemysłu; jej zasobach 
i dostępności na terenie naszego kraju. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na sposób komplek-
sowego gospodarowania biomasą, tak aby za-
sada zastępowania surowców pochodzących 
z kopalin przez surowce oparte na biomasie 
była najefektywniejsza. Zaakcentowano przy 
tym potrzebę koordynacji działań różnych mi-
nisterstw, w których gestii znajdują się sektory 
generujące biomasę. 

Istotne jest również rozpoznanie i wy-
pracowanie międzynarodowych schematów 
współpracy oraz przyjęcie ujednoliconej ter-
minologii w tej dziedzinie. 

Posiedzenie Grupy Roboczej OECD z udziałem Politechniki Krakowskiej

Biogospodarka cyrkulacyjna — 
szansą dynamicznego rozwoju Polski

Prof. Henryk Kołoczek z Politechniki 
Krakowskiej  mówił o zastosowaniu tzw. 
edycji genów i biologii syntetycznej. 
Fot.: Monika Rzepecka

Wystąpienie podsekretarza stanu 
w MNiSW dr. Piotra Dardzińskiego. 
Fot.: Monika Rzepecka

Przemawia Jim Philp z Departamentu 
Nauki, Technologii i Innowacji OECD. 
Fot.: Paweł Staroń

(cd. na s. 18)
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Problem zagospodarowania miejscowej 
góry zamkowej był tematem seminarium, 
które odbyło się w Lanckoronie 20 kwiet-
nia. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści 
z Politechniki Krakowskiej, a wydarzeniu 
towarzyszyło otwarcie wystawy prac stu-
dentów Wydziału Architektury PK.

Lanckorona — to urokliwa wieś na Po-
górzu Wielickim, ulubione miejsce wypo-
czynku wielu krakowian, a także artystów 
związanych nie tylko z Krakowem. Bywali 
tu: Marek Grechuta, Andrzej Wajda, Adam 
Hanuszkiewicz, Jerzy Trela, Jerzy Radziwi-
łowicz, a także grafi k i malarz Kazimierz 
Wiśniak, który zamieszkał w Lanckoronie 
na stałe. Niezależnie od walorów letnisko-
wych miejscowość zwraca uwagę także 
ze względu na swoją historię. Do 1934 r. 
cieszyła się prawami miejskimi, nadanymi 
jeszcze przez Kazimierza Wielkiego. Ten 
sam władca wzniósł tu zamek, który pełnił 
funkcję warowni granicznej.

Obecne władze Lanckorony uznały 
za konieczne przystąpienie do rewitaliza-
cji góry zamkowej. Aby pozostać w zgo-
dzie z zasadami sztuki konserwatorskiej, 
w 2015 r. powołano Radę Naukową złożoną 
ze specjalistów w dziedzinie ochrony za-
bytków, przyrody i krajobrazu. Niedawne, 
kwietniowe seminarium przyniosło nowe, 
ważne ustalenia dotyczące kwestii zago-
spodarowania góry zamkowej. 

Fundamentem debaty stało się wystą-
pienie dr. inż. arch. Krzysztofa Wielgusa 

z Politechniki Krakowskiej. 
Naukowiec przeciął rozwa-
żania dotyczące rekonstruk-
cji zamku lanckorońskiego, 
wykluczając możliwość jego 
odbudowy. Tłumaczył, że: 
„byłoby to przekłamanie 
jego rzeczywistej ewolucji, 
w tym zniszczeń, których 
doznał przez kilkaset lat 
swoich trudnych dziejów”. 
Krzysztof Wielgus przekony-
wał, że naszym obowiązkiem 
jest zabezpieczenie zamku 
w obecnej postaci i wkompo-
nowanie go w cały wielki sys-
tem dóbr kultury i natury — 
szczyt góry zamkowej, objęty 
wpisem na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. 

O sensacyjnych odkry-
ciach archeologicznych na 
terenie obejmującym lanc-
koroński zamek poinfor-
mował archeolog Eligiusz 
Dworaczyński. W toku badań okazało się, 
że zanim miejsce to ufortyfi kował Kazi-
mierz Wielki, na szczycie góry istniał tzw. 
gródek stożkowaty, pochodzący z okresu 
poprzedzającego chrzest Polski. W trakcie 
wykopalisk prowadzonych w 2017 r. natra-
fi ono również na dobrze zachowane ślady 
umocnień z czasów Mikołaja Zebrzydow-
skiego (przełom XVI i XVII w.), dostosowa-

nych do użycia broni palnej.
Założenia projektu bu-

dowlanego rewitalizacji 
wzgórza zamkowego przed-
stawił architekt Piotr Knez. 
Przewidziane jest zabezpie-
czenie zamku jako trwałej 
ruiny, udostępnionej dla 
turystów. Wyeksponowane 
zostaną m.in. fortyfi kacje 
ziemne oraz relikty wspo-
mnianego gródka stożko-
wego. Okolice Lanckorony 
będzie można podziwiać 
ze specjalnie utworzonych 
punktów widokowych. Pro-
jekt, wykonany przez zespół 

w składzie: Piotr Knez, Anna Knez, Ma-
ciej Kronenberg, Mateusz Maj, Weronika 
Bogal — uzyskał ostateczne pozwolenie 
konserwatorskie i został złożony wraz 
z wnioskiem o pozwolenia na budowę. 
Poinformował o tym podczas seminarium 
wójt Lanckorony Tadeusz Łopata. 

Zamiar wyeksponowania walorów ruin warowni, której rodowód liczy ponad 
tysiąc lat, wspierają studenci i specjaliści Politechniki Krakowskiej

Ambitne plany Lanckorony

Otwarcie wystawy i seminarium, przemawia wójt gminy 
Lanckorona Tadeusz Łopata

Krzysztof Wielgus z Instytutu Architektury Krajobrazu 
PK omawia wyniki badań oraz eksperymentu dydaktycznego

Eligiusz Dworaczyński mówi o efektach 
wykopalisk
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Spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Lanckoronie towarzyszyło otwarcie 
w sali widowiskowej wystawy najlepszych 
prac studenckich na temat zagospoda-
rowania obszaru szczytu góry lancko-
rońskiej i jej otoczenia, wykonanych na 
kierunku architektura krajobrazu. Prace 
przygotowali studenci pierwszego roku 
studiów magisterskich pod kierunkiem 
dr.  hab. inż. arch. Zbig niewa Myczkow-
skiego, prof. PK, dr. inż. arch. Krzyszto-
fa Wielgusa, dr hab. inż. arch. Jadwigi 
Środulskiej-Wielgus, dr inż. arch. Urszuli 
Forczek-Brataniec, dr. inż. arch. Wojcie-
cha Rymszy-Mazura, mgr inż. arch. kraj. 
Karoliny Latusek przy konsultacji z eks-
pertem w dziedzinie wartości naturalnych 
prof. Zbigniewem Mirkiem i archeologiem 
mgr. Eligiuszem Dworaczyńskim. Jedną 
z prac studentki Marta Trzop i Agnieszka 

Wilkosz przedstawiły podczas semina-
rium w formie prezentacji multimedialnej. 

Przedstawione na wystawie prace są 
wynikiem eksperymentu dydaktycznego 
prowadzonego przez Instytut Architektury 
Krajobrazu wspólnie z Gminą Lanckorona. 
Prace te spełniły rolę swego rodzaju labo-
ratorium, na bieżąco wspierając koncepcje 
i decyzje, w tym powstający równolegle pro-
jekt realizacyjny dotyczący części wschod-
niej lanckorońskiej twierdzy. Wykonanie 
prac zasygnalizowało ogrom czekających 
Lanckoronę działań planistycznych i projek-
towych oraz związanych z aplikacją o środki 
zewnętrzne i wieloetapową realizacją całego 
przedsięwzięcia. Miejscowe 
władze muszą się zmierzyć 
z poważnymi problemami, jak: 
stan zaniedbania ruin, zabiegi 
o utworzenie na wzgórzu ol-
brzymiego amfi teatru, a także 
dokonanie niefortunnego po-
działu terenu przy wpisaniu 
zabytku na listę pomników hi-
storii RP. O popełnieniu błędu 
przekonano się dopiero siedem 
lat po fakcie, gdy nowe światło 
na dzieje tego terenu rzuciły 
nowe odkrycia archeologiczne. 

Nad pracami związanymi 
z zagospodarowaniem góry 
zamkowej w Lanckoronie czu-
wa Rada Naukowa, w skład 
której wchodzą m.in.: woje-
wódzki konserwator zabytków 
dr  inż.  arch. Jan Janczykowski, 

przewodniczący Komitetu Ochrony Przyro-
dy PAN prof. Zbigniew Mirek (będący także 
prezesem Towarzystwa Przyjaciół Lanckoro-
ny), wiceprzewodniczący Państwowej Rady 
Ochrony Zabytków dr  hab.  inż. arch.  Zbig-
niew Myczkowski, prof. PK oraz członek 
Komisji Architektury Militarnej Polskiego 
Komitetu Narodowego ICOMOS dr inż. arch. 
Krzysztof Wielgus.

(ps)
Zdjęcia: Jadwiga Środulska-Wielgus

Piotr Knez przedstawia projekt zagospoda-
rowania wschodniej części Twierdzy 
Lanckorona

Zbigniew Mirek, prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Lanckorony, uczestnik dyskusji

Koncepcja pomostu — „okna widokowego” zawieszonego pomiędzy pniami drzew, projekt 
studentek Martyny Łukasiewicz i Kingi Piskorskiej

Wystawa prac wykonanych na Wydziale Architektury PK 
przez studentów kierunku architektura krajobrazu

Artykuł o znaczeniu i historii warowni 
w Lanckoronie publikujemy na s. 24–25.
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Działające od lat przy Instytucie Materia-
łów i Konstrukcji Budowlanych PK Studenc-
kie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych 
CONKRET zorganizowało w dniach 12–
14 kwietnia ogólnopolską konferencję „Euro-
inżynier”. Aby wziąć udział w ósmej już edycji 
„Euroinżyniera”, do Krakowa zawitali nie tylko 
studenci i doktoranci z całej Polski, ale rów-
nież pracownicy naukowi i przedstawiciele 
fi rm, którym bliska jest tematyka poruszana 
na konferencji.

W wydarzeniu wzięło udział około stu 
uczestników, w tym czterdziestu autorów 
referatów, a ponadto około stu trzydzie-
stu wolnych słuchaczy. Zawodu nie sprawił 
prof.  Włodzimierz Starosolski, który tradycyj-
nie zaszczycił uczestników swoją obecnością 
i zaprezentował interesujące zagadnienie. 
Tym razem przedstawił wykład pt. „Zabezpie-
czenia ustrojów szkieletowych przed katas-
trofą postępującą”. Kolejny wykład wygłosił 
dr inż. Rafał Sieńko, który przybliżył problema-
tykę badania, monitorowania i wzmacniania 
dźwigarów kablobetonowych KBO  i KBOS. 
W czasie spotkania można było również wy-
słuchać prelekcji oraz porozmawiać z przed-
stawicielami wielu fi rm branżowych, co poza 
akademickim wymiarem wydarzenia, przyda-
je mu aspektów praktycznych, tak cennych 
w rozwoju młodych inżynierów.

Referaty, wpisujące się w temat przewod-
ni nowoczesnego projektowania i realizacji 
konstrukcji budowlanych, dotyczyły m.in.: 

konstrukcji i materiałów budowlanych, mode-
lowania i analizy konstrukcji, napraw i wzmoc-
nień oraz geotechniki. Wygłaszający referaty 
walczyli w konkursach o I, II i III miejsce nieza-
leżnie dla każdego stopnia studiów. Ponadto 
wręczono Nagrodę JM Rektora Politechniki 
Krakowskiej za najlepsze referaty spoza uczel-
ni. Jest to nagroda o szczególnym znaczeniu, 
równoważna z zajęciem I miejsca w konkursie 
referatów.

Laureatami Nagrody JM Rektora PK zo-
stali: B. Gładysz i G. Kaczmarczyk z AGH za re-
ferat: „Budownictwo dynamiczne — koncep-
cja a realne rozwiązania” (studia inżynierskie); 
M. Gałuszka z AGH za referat: „Analiza statecz-
ności lokalnej wezgłowia mostu łukowego” 
(studia magisterskie); N. Paszek z Politechniki 
Śląskiej za referat: „Wpływ zawartości meta-
kaolinu i mączki szklanej na wytrzymałość 
geopolimeru” (studia doktoranckie).

Z kolei pierwsze miejsca w konkursach 
referatów zdobyli: K. Jędrzejek, M.  Świerczek 
i S.  Tomczyk z PK za referat: „Problemy tech-
niczne budowy obiektów w gęstej zabudowie 
miejskiej, w historycznych centrach miast” (stu-
dia inżynierskie); A. Pilas i M. Urbaniak (PK) za re-
ferat: „Konstrukcje betonowe zbrojone prętami 
GFRP — badania i wymiarowanie na podstawie 
norm amerykańskiej i rosyjskiej” (studia ma-
gisterskie);  I. Rewers i M. Tekieli (PK) za referat 
„Metoda DIC jako rozszerzenie standardowych 
metod pomiarów na przykładzie zginanej belki 
żelbetowej” (studia doktoranckie). 

Swoją nagrodę przyznało również Koło 
Naukowe CONKRET za najciekawszy referat. 
Otrzymał ją A. Huts z Politechniki Rzeszow-
skiej za pracę: „Wpływ rodzaju cementu na 
reakcję egzotermiczną betonowej konstruk-
cji masywnej”.

Zrealizowanie konferencji było możli-
we dzięki zaangażowaniu i entuzjazmowi 
członków i  absolwentów SKNKŻ CONKRET 
oraz życzliwemu wsparciu dyrekcji Instytutu 
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych oraz 
pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej. Konferencję „Euroin-
żynier” patronatem objęli: rektor PK prof. Jan 
Kazior, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej 
dr hab.  inż. Andrzej Szarata, prof. PK, a także 
przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifi ka-
cyjnej PIIB dr inż. Marian Płachecki, przewod-
niczący Okręgowej Rady MOIIB dr inż. Stani-
sław Karczmarczyk i Oddział Małopolski PZITB. 
Władze Gminy Miejskiej Kraków włączyły kon-
ferencję do programu „Krakowskie Konferen-
cje Naukowe 2018”. 

Mgr inż. Iga Rewers jest opiekunem SKNKŻ 
CONKRET. 
Inż. Monika Świerczek jest przewodniczącą 
SKNKŻ CONKRET. 
Tytuł pochodzi od redakcji. 
Więcej informacji o wydarzeniu: 
www.conkret.pk.edu.pl oraz 
www.euroinzynier.edu.pl

VIII Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów „Euroinżynier”

W stronę nowoczesnego projektowania
IGA REWERS, MONIKA ŚWIERCZEK

Takie działania zostały już podjęte w kilku 
krajach i dotyczą funkcjonowania biorafi nerii 
(nie mylić z wąską produkcją bioestrów), sta-
nowiących część ekosystemu, który obejmuje 
producentów biomasy (leśnictwo, rolnictwo, 
rybołówstwo i in.), etapy jej transformacji 
i dostarczenia produktów lub (i) surowców do 
dalszego przetwarzania odbiorcom w  różno-
rodnych sektorach przemysłowych aż po koń-
cowych użytkowników. Taki obieg zamknięty 
przetwórstwa biomasy wpisuje się w zasadę 
more from less. Podjęto również temat inno-
wacyjnych rozwiązań i prowadzenia badań 
naukowych, odpowiadających potrzebom 
w tym zakresie. Ważnym wątkiem był też 
udział sektora prywatnego i rządowego we 
wspieraniu i fi nansowaniu takich inicjatyw.

Wydarzenie zgromadziło wielu naukow-
ców, przedstawicieli różnych sektorów gos-
podarki, jak i decydentów — urzędników or-
ganizacji unijnych i polskich, mających realny 
wpływ na kształtowanie polityki badawczo-
-rozwojowej oraz wdrożeniowej sektora bio-
gospodarki w Europie i w Polsce. Wśród zapro-
szonych gości znaleźli się: Łukasz Sosnowski 
— reprezentujący Departament Innowacji Mi-
nisterstwa Przedsiębiorczości i Technologii RP, 
Tomasz Calikowski — przedstawiciel Dyrekcji 
Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji 
Komisji Europejskiej, Shunsuke Saragai z Mini-
sterstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Leśnictwa 
Japonii, Sari Tasa z Ministerstwa Spraw Gos-
podarczych i Zatrudnienia Finlandii, a także 
Philippe Mengal — dyrektor zarządzający 

inicjatywą Bio-Based Industries Joint Undertak-
ing (BBI JU) i reprezentujący Bio-Based Indus-
tries Consortium: Manfred Kircher (przewodni-
czący organu doradczego CLIB2021 — Cluster 
Industrial Biotechnology); Roger Kilburn (dy-
rektor generalny IBioIC — Industrial Biotechno-
logy Innovation Centre); Mario Cervantez — dy-
rektor ekonomiczny w Departamencie Nauki, 
Technologii i Innowacji OECD i koordynator 
Grupy Roboczej BNCT w zakresie polityki inno-
wacji i technologii. W spotkaniu uczestniczyli 
także przedstawiciele fi rm: PKN Orlen, FLUID 
SA, GWDA Sp. z o.o. Miejscem spotkań był hotel 
Qubus w Krakowie. 

(R.)

(dokończenie ze s. 15)

Biogospodarka cyrkulacyjna — szansą dynamicznego rozwoju Polski
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25 kwietnia w pawilonie Centrum Obsługi 
Ruchu Turystycznego CORT pod Wawelem 
odbył się wernisaż wystawy przedstawiającej 
wybrane projekty studentów V semestru ar-
chitektury krajobrazu. Zadaniem był projekt 
parku publicznego o charakterze leśnym, zlo-
kalizowanego w krakowskich Bronowicach, 
wokół stawu przy ul. Tetmajera. 

Obszar ten został wybrany jako przed-
miot projektu w porozumieniu z Zarządem 
Zieleni Miejskiej, z którym Instytut Archi-
tektury Krajobrazu współpracuje od 2015  r. 
na mocy ofi cjalnego porozumienia insty-
tucji. Staw i jego najbliższa okolica są obec-
nie użytkowane przez koło wędkarskie, ale 
w przyszłości mogą zostać otwarte dla miesz-
kańców Krakowa jako park publiczny. Dla Za-
rządu Zieleni Miejskiej studenckie koncepcje 
są cenną inspiracją do rozwiązań programo-
wych i estetycznych na przyszłość. 

Walory krajobrazowe i przyrodnicze oko-
licy stawu sugerują możliwe zagospodaro-
wanie w duchu parków leśnych, pozwalające 
na rekreację związaną z odkrywaniem dzikiej 
przyrody. Zgodnie z programem studiów za-
danie projektowe zostało poprzedzone ba-
daniami społecznymi dotyczącymi potrzeb 
i preferencji przyszłych użytkowników miej-
sca. Wiosną 2017 r. studenci przeprowadzili 
badania terenowe, serię wywiadów i ankiet, 
a jesienią warsztaty w Szkole Podstawowej 
nr 50. Ich wyniki potwierdzały uwagi miesz-
kańców, zgłaszane w trakcie konsultacji 
Programu Rozwoju Terenów Zieleni na lata 

2017–2030, postulujące utworzenie w tym 
miejscu parku. 

Biorąc pod uwagę obecną funkcję tego 
obszaru, prace studenckie prezentowały 
dwa rodzaje strategii projektowych. Pierw-
sza polegała na minimalizacji ingerencji 
technicznych i konstrukcyjnych w okolicę 
stawu, przy zachowaniu możliwości węd-
kowania i odsunięciu funkcji generujących 
hałas i większy ruch odwiedzających do 
części leśnej. Druga grupa projektów za-
kładała przyszłe użytkowanie rekreacyjne 
stawu i przewidywała utworzenie związanej 
z tym infrastruktury na brzegu. Wszystkie 
projekty brały pod uwagę powstanie nie-
zbędnych obiektów zaplecza parkowego — 
niewielkiego pawilonu, miejsc odpoczynku 
i pikników, ogrodów zabaw dla dzieci lub 
ogrodów sensorycznych. Pod kierunkiem 

dr inż. arch. Anny Staniewskiej, mgr inż. Ka-
tarzyny Konopackiej oraz mgr. inż. Jacka Ko-
nopackiego wykonano 25 prac. 

W wyniku porozumienia Instytutu Ar-
chitektury Krajobrazu PK z Zarządem Zieleni 
Miejskiej już drugi rok z rzędu autorów naj-
ciekawszych koncepcji projektowych nagro-
dzono miesięcznym stażem w ZZM.  Zapro-
szenie na praktyki projektowe wręczył Darii 
Banach, Anecie Majkowskiej oraz Rafałowi 
Achicie w trakcie wernisażu wicedyrektor 
ZZM Łukasz Pawlik. Gratulacje laureatom 
złożył także przewodniczący Rady Dzielnicy 
Bronowice Bogdan Smok.

(A.St.)

Studenckie inspiracje dla Zarządu Zieleni Miejskiej

25 pomysłów na park w Bronowicach

Perspektywa ścieżki edukacyjnej nad stawami, projekt Anety Majkowskiej

Widok z lotu ptaka pawilonu parkowego, projekt Darii Banach

Elementy małej architektury w parku, inspi-
rowane sylwetkami samolotów składanych 
z papieru, projekt Rafała Achity
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Od lat wysoką oce-
nę absolwentom 
P o l i t e c h n i k i 
K r a k o w s k i e j 

wystawiają pracodawcy. Jest to niewąt-
pliwie zasługą przede wszystkim ka-
dry nauczającej, kształcącej studentów 
adekwatnie do wymagań rynku pracy. 
Duże znaczenie mają jednak także kon-
takty przyszłych inżynierów z otocze-
niem gospodarczym jeszcze w trakcie 
studiów. Uczelnia stwarza bowiem 
swoim studentom wiele okazji do zapo-
znania się ze środowiskiem, w którym 
po zdobyciu dyplomu młodzi ludzie 
rozpoczną swoją pierwszą pracę. 

Ze względu na specyfi kę działalności 
architektonicznej i urbanistycznej Wy-
dział Architektury PK nawiązał liczne 
kontakty nie tylko ze środowiskiem biz-
nesowym, ale także z samorządami na-
szego regionu. Wielorakie korzyści z tej 
współpracy odnoszą wszystkie strony. 

Studenci miewają ciekawe 
pomysły

Z punktu widzenia uczelni można mó-
wić o istotnym wzbogaceniu procesu 
dydaktycznego. Studentów wprawdzie 
na co dzień kształci się z uwzględ-
nieniem polskich realiów, ale dzięki 
współpracy z miastami i gminami Ma-
łopolski młodym ludziom można po-
stawić zadania wynikające z konkret-
nych, miejscowych potrzeb. Istotne jest 
to, że z problemami, które niebawem 
będą musieli rozwiązywać w ramach 
swych obowiązków zawodowych, sty-
kają się jeszcze w momencie, gdy mogą 
liczyć na skorygowanie błędu i życzli-
wą radę ze strony nauczyciela akade-
mickiego. 

Zadowolona jest też druga strona. 
Samorządy miast i gmin mają ambi-
cje rozwijania swoich małych ojczyzn. 
Szukają pomysłów na zagospodaro-
wanie wolnych terenów w sposób, 
który zaspokoi oczekiwania lokalnych 

społeczności i przyniesie korzyści. 
Studenci, nieskażeni jeszcze rutyną, 
często nie zdając sobie sprawy z ogra-
niczeń, z którymi liczyć się musi każdy 
zawodowy projektant, proponują nie-
raz oryginalne pomysły, zmieniające 
sposób myślenia o danym terenie. 

Do tej kooperacji uczelni z samo-
rządami włączają się fi rmy związane 
z branżą budowlaną. One również 
mogą zaoferować coś ciekawego uczel-
ni i same na tej współpracy skorzy-
stać. Studentom przekazują wiedzę 
na temat nowoczesnych technologii 
i produktów dostępnych aktualnie na 
rynku, same zaś z grona studentów 
pozyskują pracowników. Mogą też li-
czyć, że architekt po PK w przyszłości 
wskaże produkty znanej już sobie fi r-
my jako warte wykorzystania w trak-
cie realizacji projektu. 

Współpraca partnerów reprezen-
tujących trzy środowiska trwa przez 
cały rok akademicki. Swoistą wisien-
ką na torcie jest coroczne wiosenne 
spotkanie na PK przedstawicieli za-
angażowanych w tę współpracę stron, 
połączone z otwarciem wystawy prac 
studenckich.

Renesansowe spotkanie

W tym roku spotkanie takie odbyło się 
15 maja. Władze uczelni reprezentował 
prorektor dr hab. inż. Marek Stanuszek, zaś 
władze Wydziału Architektury ― dzie-
kan prof. Jacek Gyurkovich. Nie zabrakło 
głównej animatorki współpracy — dr hab. 
inż. arch. Krystyny Paprzycy, będącej peł-
nomocnikiem dziekana ds. współpracy 
z samorządem i otoczeniem gospodar-
czym. Na wystawie „Uczelnia ― Samo-
rząd ― Biznes 2018” zorganizowanej 
w dwu galeriach Politechniki Krakow-
skiej, galerii „Kotłownia” i galerii „Gil”, 
pokazano projekty studenckie wykonane 
w semestrze letnim 2016/2017 i w seme-
strze zimowym 2017/2018. 

Witając przybyłych na wernisaż, 
prof. Stefan Dousa, przewodniczący 
Rady Galerii PK, nazwał wydarzenie 
renesansowym spotkaniem artystów, 
architektów i budowniczych nowej rze-
czywistości. Wszak architektura dobrze 
zaprojektowana, dobrze wkompono-
wana w tkankę miasta, a jednocześnie 
spełniająca oczekiwania gospodarzy 
tego miasta, jest dziełem sztuki, uzasad-
niał prof. Dousa. 

Owoce partnerstwa
Program współpracy Wydziału Architektury PK z samorządami naszego 
regionu i biznesem przynosi wszystkim spore korzyści
LESŁAW PETERS

Otwarcie spotkania, przemawia prorektor PK Marek Stanuszek, z lewej Stafan Dousa, z pra-
wej Jacek Gyurkovich
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Na temat efektów i walorów współ-
pracy wypowiadali się przybyli na spo-
tkanie goście. Skierowali oni wiele cie-
płych słów pod adresem studentów, ich 
opiekunów naukowych i organizatorów 
współpracy. 

Propozycje warte realizacji

W głosach przedstawicieli władz samo-
rządowych miast i gmin kilkakrotnie 
powtórzyło się przekonanie, że któryś 
z pokazanych na wystawie projektów 

powinien doczekać się 
realizacji. Życzenie takie 
padło m.in. z ust Toma-
sza Żaka, burmistrza 
Andrychowa. Mówił on, 
że prace przedstawione 
przez studentów pozwo-
liły w nowy sposób spoj-

rzeć na miasto. Podkreślił, że wolni od 
myślenia stereotypowego studenci, któ-
rych ogranicza tylko własna wyobraź-
nia, zaproponowali ciekawe rozwiązania 
w miejscach, z którymi — jak się wcześ-
niej wydawało — nic nie da się zrobić. 

Bardzo pozytywnie 
o trwającej od kilku lat 
współpracy Nowego Są-
cza z Wydziałem Archi-
tektury PK wypowiadał 
się Mirosław Trzupek, 
dyrektor Wydziału Ar-
chitektury i Budownic-

twa Urzędu Miejskiego w Nowym Sączu. 
W szczególności wspominał zorganizo-
waną wspólnie jesienią ubiegłego roku 
w Nowym Sączu konferencję, podczas 
której mówiono o współpracy samorządu 
z lokalnym biznesem. Debatowano m.in. 
o wykonywaniu na uczelni projektów 
związanych z inwestycjami miejskimi. 
Włączenie się do współpracy prywatnego 
partnera, którego własnością jest w No-
wym Sączu teren o dużym znaczeniu, 
pozwoliło poważnie pomyśleć o zagospo-
darowaniu tego miejsca. Perspektywy są 
obiecujące, bowiem partner jest otwarty 
na propozycje i wyraził gotowość zre-
alizowania propozycji przedstawionych 
przez miasto i uczelnię. 

Kolejną osobą, która 
deklarowała wolę zreali-
zowania jednego z pro-
jektów przedstawionych 
na wystawie, był Mieczy-
sław Włosek, pełnomoc-
nik burmistrza Wieliczki 

ds. programu wsparcia. Podkreślał on, że 
właśnie ludzie młodzi powinni kreować 
przyszłość. Mieczysław Włosek powo-
ływał się na doświadczenia wyniesione 
z niedawnej podróży po różnych mia-
stach Europy. Atrakcjami tych miast, 
przyciągającymi turystów, są obiekty po-
dobne do tych, które studenci WA PK za-
proponowali w projektach pokazanych 
na wystawie. Pełnomocnik burmistrza 
Wieliczki powiedział: ― Nie widzę tutaj 
żadnego projektu, który nie mógłby być zre-
alizowany. I obiecał zachęcać inwestorów 
do realizacji tych projektów. 

W sztafecie pokoleń

Najnowszym partnerem 
WA PK w dziedzinie 
współpracy z samorzą-
dami jest Dębica. Przyby-
ły na wernisaż Wojciech 
Iwasieczko, zastępca 
burmistrza miasta, przy-
pomniał, że podpisanie 

8 marca umowy było w rzeczywistości 
odnowieniem kontaktów, bowiem wiele 
lat temu, dzięki współpracy z Politech-
niką Krakowską, wybudowano znaczną 
część Dębicy, realizując zresztą bardzo 
nowatorskie na owe czasy pomysły. 
Wojciech Iwasieczko dodał, że dziś zno-
wu jest tu wiele do zrobienia. Chodzi 

o zagospodarowanie nie tylko rynku, ale 
także obszarów rekreacyjnych, sporto-
wych, a także przemysłowych. 

Do sztafety pokoleń 
w Makowie Podhalań-
skim nawiązał burmistrz 
tego miasta Paweł Sala. 
Miejscowe władze odre-
staurowują XIX-wieczne 
kamienice, troszczą się 
o zabytki. Chciałyby 

także pozostawić świadectwo obecnych 
czasów — takie świadectwo, o które 
ktoś w przyszłości będzie się troszczył 
z tą samą pieczołowitością. Paweł Sala 
wyraził przekonanie, że współpraca 
z Wydziałem Architektury Politechniki 
Krakowskiej i z lokalnym biznesem za-
owocuje efektami, które wzbudzą sza-
cunek następnych pokoleń. Burmistrz 
nawiązał też do zakupienia w Makowie 
Podhalańskim budynku dawnego sana-
torium przez Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny im. Ludwika Rydygiera w Kra-
kowie. W związku z tym wydarzeniem 
pojawiły się koncepcje, które całkowicie 
zmieniły sposób postrzegania rzeczywi-
stości architektonicznej w mieście. 

W podpisanym z Wydziałem Ar-
chitektury PK porozumieniu Marian 
Zalewski, wójt Szczurowej, widzi dużą 
szansę dla gminy. W efekcie porozu-
mienia z sąsiednimi gminami powstaje 

Tomasz Żak

Mirosław 
Trzupek

Mieczysław 
Włosek

Wojciech 
Iwasieczko

Paweł Sala

Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce — to 
unikat na skalę światową. Z roku na rok 
miasto odwiedza o około 15 proc. więcej 
turystów, czemu sprzyjają nowoczesne roz-
wiązania komunikacyjne. Troską władz sa-
morządowych jest więc nie tyle przyciąganie 
nowych turystów, co zatrzymanie ich w mie-
ście na dłużej. — W tym celu powinny powstać 
obiekty użyteczności publicznej o charakte-
rze pionierskim — przekonuje Mieczysław 
Włosek, pełnomocnik burmistrza Wieliczki 
ds. programu wsparcia. Muszą to być obiek-
ty ergonomiczne, świetnie wkomponowane 
w istniejącą już architekturę.

Miejscowa specyfika sprawia, że nie 
zawsze da się potrzebny obiekt, np. par-
king wielopoziomowy, wprowadzić 
pod ziemię. Tam jednak, gdzie jest to 
możliwe, plany są ambitne. Chodzi o to, 
aby turysta, zostawiwszy samochód na 
podziemnym parkingu, po zwiedzeniu 
kopalni czy innych obiektów miasta i po 
powrocie zastał auto latem nienagrzane, 
a zimą niezamarznięte. Skorzystają na 
tym także mieszkańcy.

Turyści korzystają z hotelowej i gastro-
nomicznej bazy, która wymaga rozbudowy. 
Tym, czego miastu szczególnie brakuje, 
są — zdaniem Mieczysława Włoska — sale 
konferencyjne. W Krakowie sale są już tak 
bardzo eksploatowane, że trzeba niektóre 
spotkania kierować gdzie indziej. — To szan-
sa dla Wieliczki, która jest nie tylko położona 
blisko Krakowa, ale także dobrze z nim skomu-
nikowana — mówi Mieczysław Włosek. 

W przeszłości Wieliczka współpraco-
wała z różnymi liczącymi się architektami, 
których projekty doczekały się realizacji 
z korzyścią dla miasta. Jednak, zdaniem 
Mieczysława Włoska, ciągle brakuje tego, co 
można dostrzec w projektach przygotowa-
nych przez studentów Wydziału Architektu-
ry PK: nieskrępowanej świeżości i nowator-
skiego spojrzenia. Pełnomocnik burmistrza 
Wieliczki zwraca uwagę, że w Europie idzie 
się w kierunku śmiałych propozycji, łączą-
cych zabudowę tradycyjną z nowymi, nawet 
futurystycznymi rozwiązaniami. — Taka róż-
norodność wszędzie stanowi o atrakcyjności 
miasta — zauważa Mieczysław Włosek. 

Wieliczka — wykorzystać potencjał
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czemu fi rma nieraz dowiaduje się z wy-
przedzeniem o pojawiających się nowych 
technologiach. 

Firma Aluprof, nale-
żąca do grupy Kęty, jest 
jednym z niewielu pol-
skich producentów do-
starczających na rynek 
materiały dla budownic-
twa. Jest największym 
w Polsce dostawcą pro-
duktów w zakresie prze-

szkleń. Reprezentujący Aluprof Andrzej 
Chwastek, zastępca dyrektora sprzedaży 
obiektowej fi rmy, podczas majowego spo-
tkania mówił, że fi rma zatrudnia wielu 
absolwentów Politechniki Krakowskiej 
i uważa ich za dobrych pracowników. 
Dodajmy, że sam Andrzej Chwastek też 
ukończył studia na PK. Początkowo fi r-
ma Aluprof nawiązała kontakty z biu-
rami projektów. Teraz przyszedł czas na 
współpracę z uczelniami. 

W Polsce nie kształci się jeszcze 
specjalistów w dziedzinie elewacji, co 
ma miejsce np. w Wielkiej Brytanii, za-
uważył Andrzej Chwastek. Próbę uru-
chomienia specjalizacji dotyczącej kon-
strukcji aluminiowych fi rma Aluprof 
podjęła właśnie w Akademii Techniczno-

obecnie większy projekt, 
obejmujący spory obszar 
pomiędzy Rabą, Wisłą 
i Dunajcem. Na obszarze 
tym, obfi tującym w lasy 
i jeziora, przygotowywa-
na jest oferta związana 
z terenami budowlanymi 

i rozwiązaniami komunikacyjnymi. 

Studenci i przedsiębiorcy

Nieco inny charakter ma współpraca 
WA PK z fi rmami związanymi z branżą 
budowlaną. Jej przedstawiciele, mający na 
co dzień do czynienia z nowoczesnymi 
technologiami i interesującymi rozwiąza-
niami, dzielą się ze studentami swym do-
świadczeniem. Dzięki kontaktom z fi rmą 
Norlys studenci dowiadują się o możliwo-
ściach, jakie dają architektom najnowo-
cześniejsze systemy oświetleniowe. 

Obecny na wernisa-
żu Leszek Kordek, pre-
zes fi rmy Norlys, wyjaś-
niał, jak trudną sztuką 
jest poprawne korzysta-
nie z produkowanych 
obecnie zaawansowa-
nych technologicznie 

źródeł świata. Podczas organizowanych 
przez Norlys wykładów i warsztatów stu-
denci mają możliwość zajrzenia do środka 
nowoczesnych produktów. I są bardzo 
zaskoczeni. ― O kurczę, to bardziej podobne 
do radia niż do żarówki — można usłyszeć 
w trakcie prezentacji. Po takich zajęciach 
studenci mają lepsze rozeznanie, jak moż-
na w praktyce projektowej wykorzystać 
dostępne obecnie źródła światła.  

Mieczysław Trojan, 
członek zarządu spółki, 
dyrektor ds. infrastruk-
tury i usług Chemobu-
dowy nawiązał do przy-
padającego w przyszłym 
roku 70-lecia fi rmy. Przy-

pomniał, że ma ona na 
swoim koncie realizację 

takich obiektów, jak Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach czy budy-
nek Radia Kraków. Podkreślał, że fi rma 
buduje obiekty nietypowe i apelował, by 
mówiąc o autorach budowli, zauważać 
także wykonawców, bo stawia się przed 
nimi coraz trudniejsze zadania. Odno-
sząc się zaś do współpracy z PK, Mieczy-
sław Trojan podkreślił walory wzajemnej 
wymiany wiedzy i doświadczeń, dzięki 

Leszek Kordek 

Mieczysław 
Trojan

Andrzej 
Chwastek

Aluprof jest jednym z czołowych producen-
tów systemów aluminiowych dla budow-
nictwa w Europie. Swoje oddziały spółka 
posiada w wielu krajach naszego konty-
nentu, a także w Stanach Zjednoczonych. 
Jest postrzegana jako godny zaufania part-
ner. Jej systemy architektoniczne znajdują 
odbiorców na nowych rynkach, takich jak: 
Estonia, Azerbejdżan, Gruzja, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie. Eksport stanowi około 
35 proc. ogólnej sprzedaży. 

Zakłady fi rmy mieszczą się w Bielsku-
-Białej, Opolu, Goleszowie i Złotowie. 
Dysponują nowoczesnym wyposażeniem, 
m.in. zautomatyzowaną linią do produk-
cji kształtowników zespolonych, a także 
w pełni zautomatyzowanymi liniami do 
lakierowania proszkowego. Firma za-
trudnia ponad 2000 pracowników. Dzięki 
50-letniemu doświadczeniu Aluprof ma 
ponad 1300 stałych klientów. 

Anna Babiarz z Działu Marketingu Alu-
prof mówi, że fi rma osiągnęła już poziom, 
który reprezentują fi rmy zachodnie i teraz 
jej ambicją jest prześcignąć je. Podkreśla, że 
do produktów Aluprof przekonało się wielu 
architektów zagranicznych. Wiedzą już, że 
polski producent potrafi  spełniać ich ocze-

kiwania. Często zdarza się, 
że projekt wykonywany 
jest na ściśle określone za-
mówienie. 

Indywidualnie zapro-
jektowane rozwiązania 
konstrukcyjne i detale 
dają możliwość uzyskania 
unikatowego charakteru 
budynku i wyróżnienia 
go na tle otoczenia. Obiekty posiadające 
tego typu elementy stają się często punk-
tami charakterystycznymi na danym tere-
nie lub w całej dzielnicy. Są wyznacznikami 
jakości współczesnej architektury, bezpo-
średnio wpływającymi na wizerunek mia-
sta i na komfort życia jego mieszkańców. 

Współpraca fi rmy Aluprof z Wydziałem 
Architektury PK datuje się od 2017 r. Firmie 
zależy na zapoznawaniu przyszłych archi-
tektów z jej produktami. Anna Babiarz pod-
kreśla, że Aluprof pokazuje też studentom 
PK aktualną ofertę rynkową i mówi o tym, 
co znajdzie się na rynku w przyszłości. To 
ważne, bo branża wyrobów aluminiowo-
-szklanych rozwija się bardzo szybko, a fa-
sady tego typu są coraz częściej stosowane 
przez architektów. 

Aluprof — partner godny zaufania

Anna Babiarz

-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Te-
raz propozycję włączenia tej tematyki 
do zajęć ze studentami Andrzej Chwa-
stek skierował do swej macierzystej 
uczelni. Zwrócił przy tym uwagę, że 
w strukturze wydziałowej Politechniki 
Krakowskiej tematyka owa jest bliższa 
inżynierii lądowej niż architekturze. 

Majowy wernisaż stał się okazją 
do wręczenia nagród laureatom kon-
kursu „Dom na wodzie”, zorganizo-
wanego przez fi rmę Aluprof w ramach 
zajęć „projektowanie urbanistyczno-
-architektoniczne zabudowy mieszka-
niowej”. Zwycięzcą okazał się Karol 
Łoziński. 

To jest laboratorium 
W wypowiedziach uczestników werni-
sażu wystawy „Uczelnia ― Samorząd 
― Biznes 2018” wielokrotnie powtarzała 
się gotowość kontynuowania współpra-
cy w obecnym jej kształcie. Korzyści są 
oczywiste. 

Dla przedsiębiorcy ważna jest moż-
liwość uczestniczenia w procesie kształ-
cenia młodych ludzi, z których część 
przyjdzie do jego fi rmy w poszukiwa-
niu pracy, pozostali zaś — obeznani już 
z marką i produktami fi rmy — stanowić 

Marian
Zalewski
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będą w swym zawodowym życiu gru-
pę potencjalnych klientów. Nie bez 
znaczenia jest też przepływ informacji: 
możliwość czerpania z uczelni wiedzy 
o nowościach technologicznych w danej 
branży, a także przekazywanie własnych 
informacji na ten temat studentom. 

Dla samorządu duża liczba studen-
tów zaangażowanych w tę współpracę 
to ― jak powiedział dziekan prof. Jacek 
Gyurkovich — laboratorium. Laborato-
rium bardzo wydajne, bowiem co roku 
studenci Wydziału Architektury wyko-
nują około 6000 projektów kursowych, 
a to oznacza, że każdy przedstawiony 
im temat może być przetestowany na 
wiele sposobów. Samorządowy partner 
może uzyskać wiele rozwiązań proble-
mu związanego z zagospodarowaniem 
wybranego terenu. A dotychczasowe 
doświadczenia wskazują, że studenckie 
pomysły nieraz znakomicie wpasowują 
się w oczekiwania samorządów. 

Szerokie otwarcie 
na współpracę 

Potwierdzeniem walorów współpra-
cy w ramach programu „Uczelnia ― 
Samorząd ― Biznes” jest zaangażowa-
nie się w nią wielu jednostek Wydziału 
Architektury. Na wystawie prezento-
wanej w tym roku w galeriach „Kotłow-
nia” i „Gil” pokazano prace studenckie 
wykonane m.in. w: 
• Instytucie Historii Architektury 

i Konserwacji Zabytków pod kie-
runkiem prof. Ewy Węcławowicz-
-Gyurkovich i dr. hab. inż. arch. An-
drzeja Gaczoła, prof. PK; 

• Instytucie Projektowania Urbani-
stycznego pod kierunkiem: prof. Jac-
ka Gyurkovicha, prof. Grażyny 
Schneider-Skalskiej, dr hab. inż. arch. 
Anny Franty, prof. PK, dr hab. inż. 
arch. Agaty Kantarek, prof. PK, dr hab. 
inż. arch. Krystyny Paprzycy, dr hab. 
inż. arch. Mateusza Gyurkovicha; 

• Instytucie Projektowania Miast i Re-
gionów pod kierunkiem prof. Elż-
biety Węcławowicz-Bilskiej; 

• Instytucie Architektury Krajobra-
zu pod kierunkiem dr hab. inż. 
arch. Agaty Zachariasz, prof. PK, 
dr hab. inż. arch. Katarzyny Łako-
my, prof. PK, dr hab. inż. arch. Zbig-
niewa Myczkowskiego, prof. PK; 

• Zakładzie Architektury Społeczno-
-Usługowej pod kierunkiem dr. hab. 

Norlys — to międzynarodowy holding. Fir-
ma powstała w 1953 r. w Norwegii, gdzie 
dziś mieści się jej oddział główny. Zajmuje 
się on dystrybucją opraw oświetleniowych 
na wymagające rynki skandynawskie. 25 lat 
temu w historii Norlys pojawił się nowy 
rozdział. W Nowym Sączu powstał główny 
zakład produkcyjny. Dumą fi rmy jest włas-
ne Laboratorium Badawcze, wyposażone 
w sprzęt specjalistyczny najwyższej klasy. 

Dziś Norlys Poland posiada już po-
nad 15  000 m2 powierzchni produkcyjnej, 
21  wydziałów i ponad 300 wykwalifi ko-
wanych pracowników. Firma dba o stałe 
podnoszenie ich kwalifi kacji zawodowych. 
Pomaga to wdrażać nowe modele i udos-
konalać produkty już istniejące. 

Dzięki współpracy Wydziału Architek-
tury PK z fi rmą NORLYS studenci poznają 
nowoczesne systemy oświetlenia oraz 
sposoby ich wykorzystania w praktyce. 
Dowiadują się, na czym polega dobra aran-
żacja. — Chodzi o to, aby oświetlenie nie ze-
psuło architektury i jej otoczenia — wyjaśnia 
prezes Zarządu NORLYS Leszek Kordek. 
Zwraca m.in. uwagę na zjawisko śmiece-

nia światłem, z którym mamy do czynie-
nia, gdy zaczyna się oświetlać nieboskłon. 
Oświetlając budynki, należy uważać, aby 
nie oświetlać okien mieszkających tam lu-
dzi. Zmęczenie wywołane zbyt długą eks-
pozycją świetlną jest szczególnie groźne 
w przypadku ludzi cierpiących na choroby 
neurologiczne. 

Prezes Leszek Kordek jest zaprasza-
ny do wygłaszania na PK wykładów na 
konkretne tematy. Ostatnio chodziło 
o stosowanie oświetlenia w budownictwie 
jednorodzinnym. Nowoczesne systemy 
sterowania oświetleniem sprawiają, że 
mając odpowiednią aplikację w komórce, 
można w momencie wejścia na swoją pose-
sję spowodować rozjaśnienie oświetlenia. 
A po przejściu osoby światło samoczynnie 
gaśnie. Najnowszy system DALI pozwala 
na sterowanie oświetleniem za pośrednic-
twem satelity przez jednego człowieka na 
całym mieście. Możliwe jest też w jednej 
lampie zmienianie strumienia światła, a na-
wet jego barwy. Przekazywana studentom 
wiedza na ten temat będzie bardzo przy-
datna w pracy zawodowej. 

NORLYS — i wszystko jasne

inż. arch. Kazimierza Butelskiego, 
prof. PK oraz dr hab. inż. arch. Mag-
daleny Kozień-Woźniak; 

• Zakładzie Architektury Użytecz-
ności Publicznej pod kierunkiem 
dr. hab. inż. arch. Piotra Buraka-
-Gajewskiego, prof. PK; 

• Zakładzie Malarstwa i Rzeźby pod 
kierunkiem dr. hab. inż. arch. An-
drzeja Białkiewicza, prof. PK, dr hab. 
inż. arch. Moniki Bogdanowskiej, 
prof. PK oraz dr hab. inż. arch. Iwo-
ny Zuziak, prof. PK. 
Przedstawione studenckie opra-

cowania zostały przygotowane dla 
takich miast jak: Andrychów, Boch-
nia, Kraków, Nowy Sącz, Stary Sącz, 
Tarnów, Wieliczka, a także we współ-
pracy z fi rmami Aluprof, Norlys i Wi-
śniowski. 

Dodajmy, że krąg osób zaanga-
żowanych w działania związane 
z programem „Uczelnia ― Samo-
rząd — Biznes” jest znacznie szerszy. 
Poza wyżej wymienionymi do tego 
grona należą jeszcze między innymi: 
prof. Elżbieta Węcławowicz-Bilska, 
dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, 
prof. PK, dr hab. Krystyna Romaniak, 
prof. PK, dr hab. inż. arch. Małgorzata 
Mizia, dr hab. inż. arch. Bogdan Pod-
halański.

*

Dla absolwentów szkół wyższych kon-
frontacja wyniesionych ze studiów 
kompetencji z oczekiwaniami praco-
dawcy i realiami pierwszego miejsca 
pracy bywa niejednokrotnie bolesnym 
doświadczeniem. Studenci włączeni 
w program „Uczelnia ― Samorząd ― 
Biznes” nie muszą się obawiać takiego 
scenariusza. Wielu może nawet oczeki-
wać, że w swej pierwszej w życiu pracy 
zostaną powitani tak, jak się wita do-
brych znajomych. 

Zdjęcia: Jan Zych

Krystyna Paprzyca — animatorka współpra-
cy WA PK z samorządami i biznesem — ma 
powody do zadowolenia
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GÓra Zamkowa w Lanc-
koronie jest unikato-
wym w skali kraju, 
a także pod niektóry-
mi względami również 

w skali Europy i świata, zespołem 
o niepowtarzalnych wartościach histo-
rycznych oraz krajobrazowych. Jako 
element zespołu pielgrzymkowego 
w Kalwarii Zebrzydowskiej została ob-
jęta wpisem na listę światowego dzie-
dzictwa natury i kultury UNESCO na 
podstawie decyzji z 1 grudnia 1999 r. 
30 października 2000 r. rozporządze-
nie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
nadało krajobrazowemu zespołowi ma-
nierystycznemu parku pielgrzymkowe-
go Kalwaria, w tym Górze Zamkowej, 
status pomnika historii RP. 

Najstarsza warownia 
Lanckorony

W wielkim zespole Kalwarii ― „polskiej 
Jerozolimy”, odwzorowaniu świętego 
miasta w polskim krajobrazie ― Górze 
Lanckorońskiej przypadła rola Góry 

Oliwnej. Jednakże wartość tego niezwy-
kłego miejsca ma też inne źródła.

Odkryte w 2017 r. ślady archeolo-
giczne wskazują iż najstarszą, znaną 
warownią, wieńczącą sam szczyt Góry 
Lanckorońskiej był gródek stożkowaty 
z początków państwowości polskiej. 
Znalezione tam relikty ceramiki wska-
zują jednoznacznie na X w. Ślady gród-
ka są czytelne do dziś, zaś niezwykłość 
tego miejsca przejawiła się i w tym, że 
w 1771 r. konfederaci barscy zlokali-
zowali tu tz w. „Baterię Drewnianą” — 
pierwsze dzieło obronne konfederackiej 
Twierdzy Lanckorona. 

Zamek lanckoroński został erygo-
wany przez Kazimierza III Wielkiego 
około 1366 r. Zamki zachodniej Mało-
polski fundowane przez tego króla sta-
nowiły warowną granicę najważniej-
szego ówcześnie dla kraju, stołecznego 
województwa. Warownia lanckorońska 
strzegła granicy z Księstwem Oświę-
cimskim oraz tz w. korytarza radwanic-
kiego. Była elementem systemu obrony 
strefowej, zagrażającej potencjalnemu 
przeciwnikowi wykrwawianiem się na 

poszczególnych zamkach, usytuowa-
nych wzdłuż przewidywanych kierun-
ków natarcia. Nie bez przyczyny Kazi-
mierza Wielkiego uznawano w dobie 
średniowiecza za jednego z najzdolniej-
szych fortyfi katorów naszej części Euro-
py. Około 1331 r. król ten lokował na pra-
wie magdeburskim miasto Lanckorona.

Zamek lanckoroński, pełniący 
w XVI w. funkcję siedziby starostwa, 
zyskał pierwsze umocnienia zewnętrz-
ne, rozbudowane w czasach Mikołaja 
Zebrzydowskiego. Stanowią jedne z naj-
starszych w kraju, zachowanych fortyfi -
kacji ziemno-murowanych, dostosowa-
nych do wczesnej broni palnej. Są one 
badane od 2015 r.

Sławne widzenie Mikołaja Zebrzy-
dowskiego ― to, które stanęło u pod-
staw ufundowania w 1602 r. Kalwarii, 
miało miejsce z okna lanckorońskiego 
zamku. Pełnił on wówczas funkcję ufor-
tyfi kowanej rezydencji. Można powie-
dzieć, iż wizja największego w Polsce 
parku pielgrzymkowego zrodziła się na 
szczycie Góry Zamkowej, w komnacie 
lanckorońskiej warowni.

Twierdza konfederatów

Pół wieku później zamek został na zawsze 
uszkodzony w czasie najazdu szwedzkie-
go, nie stracił jednak wartości obronnych. 
Dowodzi tego kolejny etap militarnej 
funkcji Góry Zamkowej ― jej ufortyfi ko-
wanie przez konfederatów barskich. 

Twierdza Lanckorona jest ściśle 
związana z tragicznymi losami konfe-
deracji — z bitwą w Lesie Groby, gdzie 
wojska moskiewskie zadały klęskę kon-
federackiej armii i gdzie pochowano po-
ległych konfederatów, czy też z udaną 
obroną twierdzy 20 lutego 1771 r., kiedy 
to odparto wojska rosyjskie, dowodzone 
przez Andrieja Suworowa.

Pierwsze z narodowych powstań, ja-
kim była konfederacja barska, jest do dziś 

Lanckorona — krajobrazowe laboratorium 
dziejów Polski
Więcej jest w Polsce rozpoznanych stanowisk archeologicznych, związanych 
z okresem pradziejowym niż z fortyfi kacjami barskimi
KRZYSZTOF WIELGUS, ZBIGNIEW MIREK, SZYMON WIELGUS

Zamek i Twierdza Lanckorona na planie archiwalnym z 1772 r. (Kriegsarchiv Wien) 
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ruchem budzącym zrozumiałe kontro-
wersje. Doczekało się w okresie współ-
czesnym w zasadzie jednej przekrojo-
wej monografi i, dwutomowej publikacji 
Władysława Konopczyńskiego, wyda-
nej w latach 1936–1938, lecz w świado-
mości historycznej przeciętnego obywa-
tela praktycznie nie istnieje. Ten okres 
naszych dziejów, trudny i skompliko-
wany, jest jednocześnie bardzo istotny 
w zrozumieniu tragedii rozbiorów oraz 
bardziej ogólnie ― procesów, jakie za-
chodziły w Rzeczypospolitej w II poło-
wie XVIII w. 

Najczytelniejszym w Polsce śladem 
krajobrazowym konfederacji jest właś-
nie lanckorońska twierdza. Bastionowe 
umocnienia ziemne wokół zamku, peł-
niącego rolę śródszańca fortecy, zostały 
rozbudowane i niejako utrwalone przez 
Austriaków po upadku konfederacji, 
w 1772 r. Tak szczególna sekwencja wy-
darzeń pozwoliła dotrwać do naszych 
czasów dziełu francuskich inżynierów: 
de la Serre’a, Galiberta i d’Elliota, nało-
żonemu w dobie konfederacji na polski, 
średniowieczny zamek i utrwalonemu 
już w epoce zaborów przez służby inży-
nieryjne pułkownika von Althansa.

To prawdziwy unikat

Lanckorońska twierdza konfederacka 
— nowożytna górska forteca powstań-
cza ― jest unikatem, co potwierdza 
wpis na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Wpis ten został dokona-
ny jednak zasadniczo nie ze względu 
na rolę obiektu w dziele konfederacji 
barskiej. Teraz należy wzmocnić uza-
sadnienie owego wpisu ze względu na 
wartości niezwykłego zabytku inży-
nierii fortyfi kacyjnej i równocześnie 
zabytku pola bitwy. Zabytek należy 
do okresu tak mało znanego, że więcej 

jest w Polsce rozpoznanych stano-
wisk archeologicznych, związa-
nych z okresem pradziejowym niż 
z fortyfi kacjami barskimi, zaś kon-
federackich zabytków w muzeach 
i izbach pamięci jest mniej niż ar-
tefaktów z epoki brązu lub żelaza.

Twierdza Lanckorona, budo-
wana według wzorów francuskich, 
posiadała nowoczesny wówczas 
narys bastionowo-kleszczowy, jed-
nak występowały w niej również 
elementy zwiastujące nadejście 
nowych trendów — detaszowane, 

tz n. wydzielone z obwodu obronnego, 
wspierające się wzajemnie ogniem bro-
ni palnej blokhauzy dla piechoty itp. 
W Lanckoronie istnieje więc unikatowy 
zabytek: jeden z największych zespołów 
stałej fortyfi kacji ziemnej w stanie prak-
tycznie idealnym ― z zachowanym nie-
mal pełnym obwodem obronnym, pro-
fi lami wałów i stoków.

Górski charakter twierdzy spowodo-
wał jej doskonałe dostosowanie do istnie-
jących warunków terenowych i jednost-
kowych, niepowtarzalnych rozwiązań. 
Warownia lanckorońska jest przykładem 
zbliżonym do pruskiej twierdzy Srebrna 
Góra i w podobny sposób jak ona wyko-
rzystuje walory górskiego ukształtowa-
nia terenu. Wielka fryderycjańska forteca 
stanowi światowy unikat. Jest zbliżona 
również swoim układem do Lanckorony, 
jednak nie jest związana bezpośrednio 
z losami Polski. 

Królewska loża

Warownia lanckorońska jest wyjątko-
wo czytelnym zapisem dziejów Polski 
i Europy, od średniowiecza do okresu 
kształtowania się korzeni współczes-
ności — końca XVIII w. Jest rodzajem 
„krajobrazowej przypowieści” o prze-
mianach dziejowych Europy Środko-
wej, kraju i regionu, wkomponowanej 
w jeden z najpiękniejszych w skali Pol-
ski punktów ekspozycji rozległego ob-
szaru gór, pogórza i doliny Wisły. 

Lanckorona stanowi rodzaj „królew-
skiej loży”. To z niej najlepiej widać ― 
w sensie dosłownym i w przenośni — 
procesy, które kształtowały i kształtują 
naszą rzeczywistość. Także wplecenie 
w zespół Kalwarii Zebrzydowskiej, ze-
spół kalwaryjny o światowym znacze-
niu, przesądza o uniwersalności tego 
niedocenionego jeszcze założenia. 

Zawierająca zamek i kilka faz roz-
woju fortyfi kacji ziemnych, będąca za-
pisem wyjątkowo ważnych i złożonych 
dziejów, lanckorońska twierdza spełnia 
więc warunki wyjątkowości i równo-
cześnie unikatowości. Jej odpowiednie 
udostępnienie spełniać może niezwykle 
ważną misję ― powinno się stać rodza-
jem krajobrazowego probierza, swoiste-
go „laboratorium dziejów Polski” — 
o uniwersalnym znaczeniu. 

*

W 250. rocznicę zawiązania konfedera-
cji barskiej opracowany został projekt 
wieloetapowej rewaloryzacji i udostęp-
nienia Góry Zamkowej; projekt nie-
będący odbudową zamku, lecz próbą 
uczynienia z całego szczytu góry swe-
go rodzaju kulturowo-przyrodniczego 
sanktuarium, urządzonego według 
nowoczesnych, zachowawczych zasad 
kształtowania krajobrazu narracyjnego 
turystyki kulturowej, odpowiadających 
randze zabytku UNESCO. 

Pięć scenariuszy, prowadzących 
turystów i pielgrzymów szlakami naj-
piękniejszych panoram, najwartościow-
szych obszarów przyrodniczych, umoc-
nień średniowiecznych, konfederackiej 
twierdzy i szlakiem Lanckorony Mi-
stycznej, wpisanej w religijny kompleks 
polskiego, beskidzkiego Jeruzalem, 
przewidzianych jest do zrealizowania 
zrównoważonymi środkami, utrzymu-
jącymi i eksponującymi przede wszyst-
kim autentyzm i tożsamość miejsca, 
nazwanego u zarania swych dziejów 
— „Landiscoronae”, czyli Koroną Kraju.

Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus jest pracowni-
kiem Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli 
Inżynierskich w Instytucie Architektury Kraj-
obrazu na Wydziale Architektury PK.  
Prof. dr hab. Zbigniew Mirek jest prezesem 
Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony, pracowni-
kiem Zakładu Roślin Naczyniowych w Instytucie 
Botaniki im. W. Szafera PAN; jeden z inicjatorów 
i orędowników kultywowania tradycji i pamięci 
konfederacji barskiej na ziemi lanckorońskiej; 
prowadzi wykłady na PK, na kierunku architek-
tura krajobrazu. 
Lic. Szymon Wielgus studiuje na Wydziale Hi-
storycznym UJ, na kierunku archeologia, przy-
gotowuje pracę magisterską dotyczącą forty-
fi kacji polowych XVII–XIX wieku w Małopolsce.  
Śródtytuły pochodzą od redakcji.

Lanckorona dziś. Fot.: Jadwiga Środulska-Wielgus 
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W murach Politech-
niki Krakowskiej 
zagościła w maju 
wyjątkowa wysta-
wa zorganizowana 

przez Bibliotekę PK. Ekspozycja przycią-
ga nie tylko studentów i pracowników 
uczelni, ale i tych, którym szczególnie 
bliska jest historia Krakowa, zwłaszcza 
atmosfera XIX stulecia. Autorzy wy-
stawy postanowili odpowiedzieć na 
pytanie, jak zmienił się Kraków... posił-
kując się dokumentami, które znajdują 
się w zbiorach Biblioteki PK, zwłaszcza 
przechowywanymi albumami fotogra-
fi i oraz literaturą z tego okresu.

Inspiracją do powstania wystawy 
były dwa unikatowe albumy introliga-
torskie, pochodzące z kolekcji Cracoviana 
Biblioteki PK. Albumy zawierają łącznie 
131 oryginalnych odbitek wykonanych 
na podstawie klisz rodziny Kriegerów 
— Ignacego Kriegera oraz jego dzieci, 
Natana i Amalii.

Ignacy Krieger (1817–1889) był wy-
bitnym fotografem i dokumentalistą 
XIX-wiecznego Krakowa. Znany jest 
z tego, że na swoich fotografi ach uwiecz-
nił zabytki, nowo powstające budynki, 
elementy architektoniczne, ale i miesz-
kańców podkrakowskich wsi oraz przy-
bywających do miasta górali. Artysta 
swoje prace nazywał „krajowidokami”, 
stanowiły one pierwowzór widokówek. 
Po śmierci fotografa jego atelier prowa-
dziły dzieci — syn Natan (1844–1903) 
i córka Amalia (1846–1928), obydwoje 
obznajomieni ze sztuką fotografowania, 
gdyż pomagali ojcu w pracy i sami rów-
nież wykonywali fotografi e. W 1926 r. 
Amalia ― ze względu na brak spad-
kobierców — przekazała bogaty zbiór 
szklanych negatywów oraz wyposaże-
nie pracowni gminie miasta Krakowa. 

Na 10. rocznicę niepodległości

Interesująca jest historia powstania al-
bumów wraz z odbitkami. Zostały one 

wykonane w 1929 r. w krakowskim 
Miejskim Muzeum Przemysłowym, 
specjalnie na potrzeby Powszech-
nej Wystawy Krajowej w Poznaniu 
(PeWuKa). Celem tej trwającej od 
16 maja do 30 września 1929 r. imprezy 
wystawienniczej było zaprezentowanie 
największych osiągnięć gospodarczych, 
kulturalnych, naukowych i politycz-
nych II Rzeczypospolitej po 10 latach 
od odzyskania niepodległości. Patronat 
nad wystawą objął prezydent Ignacy 
Mościcki, a marszałek Józef Piłsudski 
pełnił funkcję przewodniczącego Komi-
tetu Honorowego.

Albumy były prezentowane w pawi-
lonie wystawienniczym gminy miasta 
Krakowa, o czym możemy przeczytać 
w broszurze przygotowanej na poznań-
ską wystawę: „Dział V obejmuje historję 
i zabytki miasta Krakowa. Obok »Szopki 
Krakowskiej« umieszczono szereg mode-
li ważniejszych zabytków architektury 
oraz kilkadziesiąt przeźroczy kościołów, 
wnętrz, pomników, budowli świeckich 
i t.p. [...] Prócz przeźroczy znajdują się na 
Wystawie dwa albumy zawierające sto 
kilka zdjęć zabytków miasta Krakowa”1.

Losy albumów nie były znane aż do 
1957 r., kiedy to zostały zakupione przez 
ówczesną Bibliotekę Główną Politech-
niki Krakowskiej najprawdopodobniej 
na aukcji w Domu Książki w Krakowie 

1 „Gmina Miasta Krakowa na Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu w roku 1929”, 
Kraków [1929], s. [3].

(świadczą o tym wpis w księdze inwen-
tarzowej oraz etykiety Domu Książki 
umieszczone na albumach).

W starych i nowych ujęciach

Na wystawie Biblioteki PK zaprezentowa-
no wybrane fotografi e autorstwa rodziny 
Kriegerów. Uwieczniono na nich najbar-
dziej charakterystyczne i znane zabytki 
oraz miejsca starego Krakowa. Oprócz 
tych fotografi i zamieszczono współczes-
ne ujęcia tychże obiektów, wykonane 
przez organizatorów wystawy. Dopeł-
nieniem są wartościowe pod względem 
historycznym i merytorycznym książki, 
pochodzące z kolekcji Cracoviana. 

Warto przypomnieć, że bibliotecz-
na kolekcja Cracoviana została wyod-
rębniona z najstarszej części księgo-
zbioru Biblioteki PK i obejmuje około 
1600 woluminów. Zbiór tworzą wydane 
w Krakowie lub dotyczące Krakowa 
dzieła, które ukazały się do 1945 r. Za-
sięg tematyczny jest niezwykle zróżni-
cowany. Znaleźć tu można opracowania 
dotyczące historii, architektury oraz 
kultury i sztuki. Wyróżniającą się grupę 
stanowią cenne przewodniki po Krako-
wie i jego okolicach oraz książki z serii 
„Biblioteka Krakowska”, wydawanej 
przez Towarzystwo Miłośników Histo-
rii i Zabytków Krakowa nieprzerwanie 
od 1897 r. Od ponad 120 lat w serii uka-
zało się 161 tomów, z czego w zbiorach 
Biblioteki PK znajduje się 96 tytułów. 

Rynek bez Mickiewicza

Główny trzon ekspozycji stanowi 18 re-
produkcji fotografi i wybranych z albu-
mów. Zwiedzającym pokazano również 
obydwa oryginalne przechowywane 
w Bibliotece PK tomy zdjęć. Uzupełnie-
niem jest 15 współcześnie wykonanych 
ujęć prezentowanych zabytków. Na 
planszach wystawowych sąsiadują więc 
zdjęcia dawne i współczesne, wzbogaco-
ne krótkimi opisami wybranych faktów 

Kraków na nowo odkrywany
W zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej znajdują się cenne XIX-wieczne 
fotografi e i książki, dzięki którym odtwarzamy dziś niegdysiejszy obraz miasta

AGNIESZKA GÓRSKA, ANNA KRAUS
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historycznych oraz odpowiednimi cy-
tatami z literatury przedmiotu. Łatwo 
zauważyć, że większość fotografi i Krie-
gerów została wykonana z pewnej wy-
sokości (np. piętra budynków). Dla orga-
nizatorów wystawy uzyskanie kadru jak 
najbardziej zbliżonego do pierwowzoru 
było więc prawdziwym wyzwaniem.

Prezentowane na wystawie fotografi e 
przestawiają kościół św. Floriana, Barba-
kan, Bramę Floriańską wraz z częścią mu-
rów obronnych, Sukiennice, kościół Ma-
riacki, Szarą Kamienicę, ratusz, kościół 
Dominikanów, plac Wszystkich Świętych 
z pałacem Wielopolskich oraz z kościołem 
Franciszkanów, widok Wawelu. Wystawę 
zamykają dwie fotografi e ukazujące waż-
niejsze miejsca dawnego Kazimierza ― 
Starą Synagogę oraz plac Wolnica z daw-
nym kazimierskim ratuszem. 

Niezwykle cenne są fotografi e nieza-
chowanych do dziś zabudowań oraz te, 
które pozwalają dostrzec zmiany w pre-
zentowanych obiektach i w ich najbliż-
szym otoczeniu od momentu ich sfoto-
grafowania do chwili obecnej. Wyraźnie 
widać to na przykładzie zdjęć ukazują-
cych dawną zabudowę Sukiennic. 

Ujęcie Sukiennic od strony wschod-
niej przedstawia murowane Kramy Bo-
gate, w których handlowano towarami 
luksusowymi. Znamienne jest to, że na 
Rynku Głównym nie widzimy pomnika 
Adama Mickiewicza. Postument został 
odsłonięty później niż wykonano foto-
grafi ę — dopiero w 1898 r.

Druga fotografi a, sprzed 1875 r., 
przedstawia Sukiennice od strony za-
chodniej, dzięki czemu widać szereg 
przybudówek. W dwóch przylegających 
do budynku Sukiennic kamienicach mie-
ściły się postrzygalnie, czyli pomieszcze-
nia urzędu pomiaru i wyceny sukna, po 
lewej tz w. Syndykówka, na środku Lan-
gierówka. Znajdowały się tam również 
kramy rybne i piekarskie oraz hale jatek 
szewskich i czerwonych garbarzy. 

Kiedyś tu był...

Na rogu ulicy Siennej znajduje się 
uwieczniona na fotografi i Kriegerów 
największa kamienica przy Rynku 
Głównym, zwana Szarą, wybudowa-
na na przełomie XIII i XIV wieku. Ten 
okazały, trzypiętrowy budynek powstał 
z połączenia dwóch domów mieszczań-
skich. Kamienica była w posiadaniu 
tak szlachetnych rodów, jak: rodziny 

Sukiennice (od strony zachodniej). Fot.: Ignacy Krieger, Kraków przed 1875 r.

Szara Kamienica w narożu Rynku Głównego 
i ulicy Siennej. Fot.: Natan lub Amalia Krie-
ger, Kraków 1902–1907 r.

Współczesne ujęcie Szarej Kamienicy. 
Fot.: Agnieszka Górska i Anna Kraus, 
Kraków 2018 r.

Sukiennice (od strony wschodniej). Fot.: Ignacy Krieger, Kraków przed 1875 r.
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Zborowskich, Zebrzydowskich i Żeliń-
skich. Bywali tu m.in. pierwszy król elekt 
— Henryk Walezy (1574 r.) oraz Stanisław 
August Poniatowski. W historii Szarej 
Kamienicy najbardziej zapisał się 1794 r., 
kiedy to w budynku mieściła się ofi cjal-
na kwatera sztabu generalnego Tadeusza 
Kościuszki. W 1853 r. właścicielem ka-
mienicy został Stanisław Feintuch, który 
zmienił nazwisko na Szarski (od nazwy 
kamienicy). Na parterze otworzył sklep 
kolonialny, a w podwórzu hurtownię. Po-
czątkowo asortyment był bardzo szeroki, 
sprzedawano kawę, cegły, chleb, lakiery. 
Z czasem fi rma przyjęła nazwę „Szarski 
i Syn”. Dzięki zaangażowaniu i zdolno-
ściom handlowym właściciela w ciągu 
czterdziestu lat Szara Kamienica stała się 
największym domem handlowym mia-
sta. Okres jej świetności, przypadający na 
początek XX wieku, został uwieczniony 
na fotografi i wykonanej przez Natana 
lub Amalię. Dzięki widocznym na zdjęciu 

szyldom wiemy, że wówczas mieściły się 
tam oprócz sklepu właściciela również 
fi rmy ― „Marie — Magazyn Dziecinnej 
Garderoby” (Magasin pour les enfants) 
oraz „Maison de Blanc” (najprawdopo-
dobniej sklep z bielizną). Na szkarpie 
zamieszczano liczne reklamy, ogłoszenia 
i afi sze teatralne. Powolny upadek fi rmy 
rozpoczął się podczas II wojny świato-
wej, a zakończenie działalności nastąpiło 
w 1950 r.

Na uwagę zasługuje też fotografi a 
placu Bernardynów, u stóp Wawelu, 
z nieistniejącym dziś dawnym domem 
kapitulnym, zwanym Dębno. Jego na-
zwa wywodzi się od miejsca urodzenia 
pierwszego właściciela, Jakuba z Dębna 
Dembińskiego — kanclerza wielkie-
go koronnego i starosty krakowskie-
go. Kamienica Dębno przestała istnieć 
w 1942 r., kiedy to okupacyjne władze 
niemieckie przystąpiły do realiza-
cji własnej koncepcji porządkowania 

otoczenia Wawelu. Zniknęła też wów-
czas maleńka ulica św. Idziego pomię-
dzy domem nr 69 a kościołem. 

Kolejna fotografi a, przedstawiająca 
widok na Wawel z lewego brzegu Wisły, 
na pierwszym planie ukazuje galary i ko-
nie, w głębi po prawej stronie widoczny 
jest cypel dębnicki wraz z nieistniejącą 
willą Rożnowskich. Niezwykły budy-
nek, zbudowany na terenie zalewowym 
w 1891 r. przez Idę i Edwarda Rożnow-
skich w neogotyckim stylu, górował nad 
Dębnikami. Mimo że wspaniale prezen-
tował się naprzeciw wawelskiego zamku, 
zakłócał istniejący od wieków historyczny 
krajobraz. Po 1920 r. przeszedł na własność 
skarbu państwa. Początkowo mieściła się 
tam siedziba Dyrekcji Dróg Wodnych, 
a po powodzi z 1934 r. podjęto ostatecznie 
w 1938 r. decyzję o jego rozbiórce. Cypel, 
na którym znajdowała się willa, został 
wyprofi lowany, w tym miejscu utworzo-
no plażę pod Wawelem, a ta bezpowrotnie 

Współczesne ujęcie placu Bernardynów z widokiem na wschodnie skrzydło 
zamku wawelskiego. Fot.: Agnieszka Górska i Anna Kraus, Kraków 2018 r.

Plac Bernardynów z widokiem na wschodnie skrzydło 
zamku wawelskiego. Fot.: Natan Krieger, Kraków około 
XIX/XX w.

Widok ogólny na Wawel znad Wisły (od zachodu) współcześnie. 
Fot.: Agnieszka Górska i Anna Kraus, Kraków 2018 r.

Widok ogólny na Wawel znad Wisły (od zachodu). 
Fot.: Natan Krieger, Kraków 1894 r.
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zniknęła pod wodą w 1965 r. Po lewej stro-
nie fotografi i widać również fragmenty 
kamieniczek mieszczących się przy uli-
cach Podzamcze i Powiśle. Zabudowa ta 
przestała istnieć podczas II wojny świato-
wej (obecnie mieści się tu Centrum Obsłu-
gi Ruchu Turystycznego).

A jak zmieniła się znana w Kra-
kowie Brama Floriańska? Wzniesiona 
w 1307 r., nazywana była niegdyś Porta 
Gloriae, ponieważ przez nią wjeżdżali 
do Krakowa królowie i cudzoziemscy 
posłowie. Ze znacznie późniejszych 
czasów pochodzi nakrywający ją hełm 
oraz XIX-wieczne godło Królestwa 
Polskiego projektu Jana Matejki. Obec-
nie jest to jedyna zachowana brama 
miejska Krakowa. Od strony miasta 
widnieje płaskorzeźba pochodząca 
z XVIII wieku, przedstawiająca św. Flo-
riana. Wewnątrz bramy znajduje się 
ołtarz z późnobarokową kopią cudow-
nego obrazu Matki Boskiej Piaskowej. 

Na zdjęciu Natana Kriegera, po lewej 
stronie widnieją fragment arkadowe-
go krużganka murów obronnych oraz 
nieistniejące obecnie tory tramwajowe 
i przejście dla pieszych, które zostało 
wybudowane wraz z uruchomieniem 
wąskotorowej linii tramwajowej prze-
prowadzonej pod bramą.

Szlakiem piśmiennictwa

Swego rodzaju komentarz do wysta-
wy stanowią dzieła z kolekcji Craco-
viana. Wybrano 17 publikacji wyda -
nych w latach 1812–1926. Są to prze-
wodniki o charakterze turystyczno-
-historycznym oraz szeroko rozumia-
na literatura historiografi czna, geogra-
fi czna i pamiętnikarska. Wśród nich 
znajduje się dzieło Piotra H. Pruszcza 
„Klejnoty Stołecznego Miasta Krakowa 
albo Kościoły i co w nich jest widzenia 
godnego i znacznego” (Kraków, 1861). 
Biblioteka PK posiada w swoich zbio-
rach także wydanie tego przewodnika 
z 1745 r. Na wystawie można również 
zobaczyć przewodnik „Kraków dawny 
i teraźniejszy z przeglądem jego okolic” 
(Kraków 1854) ― uważany za pierwszy 
w nowoczesnym pojęciu przewodnik 
po Krakowie, oraz trzytomowe dzieło 
„Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta 
i jego okolic” (Kraków 1845), obydwa 
tytuły autorstwa Józefa Mączyńskiego. 
Dzieło innego wielkiego miłośnika Kra-
kowa, najznakomitszego autora prze-
wodników po tym mieście, Ambrożego 
Grabowskiego, „Kraków i jego okolice” 
(Kraków 1866, wyd. 5), również znala-
zło się na wystawie.

Obok XIX-wiecznych książek za-
prezentowano współczesne publikacje 
dotyczące miasta. Należy podkreślić, że 
Biblioteka PK na bieżąco uzupełnia li-
teraturę na temat historii, architektury 
i urbanistyki Krakowa. Te pozycje stano-
wiły również dodatkowe źródło wiedzy 
w trakcie tworzenia wystawy.

*
Fotografi e przedstawione na wystawie 
ujawniają zmiany, jakie dokonały się 
w architekturze, w urbanistycznym 
kształcie Krakowa. Warto pamiętać, że 
ingerowanie w wygląd miasta miało 
na celu uporządkowanie przestrzeni 
miejskiej i polepszenie codziennego 
życia mieszkańców, przede wszystkim 
jednak wynikało z nowych osiągnięć 
i postępu techniki. Wyburzanie zanie-
dbanych, uważanych za zbędne relik-
tów przeszłości było wszak powszechne 
w ówczesnej Europie, Kraków nie sta-
nowił w tej dziedzinie wyjątku. 

Wystawa, jak zauważył podczas wer-
nisażu dyrektor Biblioteki PK Marek 
Górski: dla jednych będzie więc senty-
mentalnym spacerem po Krakowie, a dla 
innych ― zupełnie nowym odkryciem…

Literatura: 
J. Duda, „Przewodniki po Krakowie od najstar-
szych do współczesnych: z kolekcji Wielkiego 
Mistrza RZB Jerzego Dudy: Kraków, 17 maja — 
16  czerwca 2004 r.”, Kraków 2004.; M. Fabiański, 
J.  Purchla, „Architektur a Krakowa: przewodnik”, 
Kraków 2012; Fundacja Grey House Szara Kamie-
nica [dostęp: 10 kwietnia 2018]. Dostępny w Inter-
necie: <http://www.szarakamienica.pl/>; „Gmina 
Miasta Krakowa na Powszechnej Wystawie Kra-
jowej w Poznaniu w roku 1929”, Kraków [1929]; 
„Ignacy Krieger”, [oprac.] E.  Gaczoł, T.  Kwiatkow-
ska, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 
2017; I. Krieger, „Album fotografi i dawnego Kra-
kowa z atelier Ignacego Kriegera”, Kraków 1989; 
K. Jakubowski, „Kraków na starych widokówkach”, 
Warszawa 2011; K. Jakubowski, „Kraków na starych 
widokówkach 2”, Warszawa 2015; A. Nazar, „Tajem-
nice krakowskich budowli”, Kraków [2016]; „Spra-
wozdanie z działalności Muzeum Przemysłowego 
imienia dra. Adrjana Baranieckiego w Krakowie, za 
rok szkolny 1928–1829” [w:] „Rzeczy Piękne: (prze-
mysł, rzemiosło, sztuka). Organ Muzeum Przemy-
słowego im. dra A. Baranieckiego w Krakowie. 
Miesięcznik poświęcony wytwórczości przemy-
słowej i rękodzielniczej oraz sztuce plastycznej”, 
1929, r. 8, nr 7–8/9, s. 185–190.

Mgr Agnieszka Górska pracuje w Oddziale Zbio-
rów Zwartych Biblioteki PK, kustosz wystawy.
Mgr Anna Kraus pracuje w Oddziale Zbiorów 
Zwartych Biblioteki PK.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
W artykule wykorzystano reprodukcje 
XIX-wiecznych zdjęć rodziny Kriegerów. Ory-
ginalne odbitki z klisz Kriegerów znajdują się 
w dwóch albumach introligatorskich – „Album 
zabytków Krakowa”, [Tom] 1 i 2, (Kraków ok. 
1928–1929), będących własnością Biblioteki PK.

Wystawę „Jak zmienił się Kraków. 
Królewskie miasto w obiektywie i na 
kartach ksiąg z końca XIX w.” można 
zwiedzać w siedzibie Biblioteki PK przy 
ulicy Warszawskiej 24 w Krakowie do 
końca lipca.

Brama Floriańska z fragmentem ulicy Flo-
riańskiej (od strony północnej). Fot.: Natan 
Krieger, ok. 1900 r.

Współczesne ujęcie tego charakterystycz-
nego dla Krakowa miejsca. Fot.: Agnieszka 
Górska, Anna Kraus, 2018 r.
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Niezwykłe widowisko miało miejsce 24 maja 
wieczorem na terenie kampusu Politechni-
ki Krakowskiej przy ul. Podchorążych. Za-
chodni fragment elewacji dawnego pałacu 
królewskiego ożył pod wpływem spek-
taklu zrealizowanego za pomocą światła, 
dźwięku i animacji. 

Organizatorami mappingu 3D byli stu-
denci II stopnia specjalności grafi ka kom-
puterowa i multimedia (kierunek informa-
tyka) oraz członkowie Koła Naukowego 
Grafi ki Komputerowej Visgraph, działają-
cego na Wydziale Fizyki, Matematyki i In-
formatyki PK. Opiekun koła mgr  inż.  Ad-
rian Widłak podkreślał, że mapping 3D, 
łączący sztukę z nowoczesną technologią, 
jest formą trudną w realizacji. Opiekun 
projektu dr inż. arch. Paweł Ozimek zwra-
cał uwagę, że animację przygotowano 
dla konkretnego budynku. Fasada pałacu 
w Łobzowie, dziś siedziby Wydziału Fizyki, 
Matematyki i Informatyki, a także Wydzia-
łu Architektury, pełniła nie tylko rolę ekra-

nu, ale stanowiła również 
podmiot widowiska. 

Praca nad projektem 
trwała kilka miesięcy. Stu-
denci wszystkie elemen-
ty mappingu, łącznie ze 
skomponowaniem mu-
zyki, przygotowali sami. 
W dźwiękowo-świetlnym 
spektaklu „wystąpiły” 
postacie tak wybitnych 
polskich uczonych, jak 
Maria Skłodowska-Curie, 
Mieczys ław Wolfke czy Ka-
zimierz Prószyński. Prze-
wodniczący koła Visgraph 
Amadeusz Kornecki stwier-
dził, że pracując nad przy-
gotowaniem widowiska, studenci zdobyli 
duże doświadczenie. 

Projekt zyskał uznanie nie tylko wi-
dzów, którzy oglądali pokaz zrealizowany 
24 maja. Studenci koła Visgraph 19 maja 

Kto nie widział, niech żałuje

Studenci ożywili mury pałacu w Łobzowie

zajęli II miejsce w konkursie 3D mappingu 
podczas festiwalu Daisy Days w Pszczynie. 
Mgr inż. Adrian Widłak został uhonorowa-
ny Stypendium Twórczym Miasta Krakowa 
za rok 2017.

(ps)

Fot.: Jan Zych

Na Politechnice Krakowskiej znana była 
przede wszystkim z kierowania przez dłu-
gie lata Centrum Pedagogiki i Psychologii. 
Jej drugą pasją było prowadzenie Zespołu 
Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, zespołu, 
który stworzyła od podstaw. 23 maja pod-
czas specjalnego wieczoru w Nowohuckim 
Centrum Kultury zespół otrzymał imię swej 
założycielki, zmarłej prawie rok temu druh-
ny Władysławy Marii Francuz. 

Uroczystego nadania imienia dokonał 
dyrektor Centrum Młodzieży im. dr. Hen-
ryka Jordana w Krakowie Bartłomiej 
Kocurek. „Małe Słowianki” wystąpiły 
z koncertem złożonym z dwu części — 
słowiańskiej i polskiej. W uroczystości 
uczestniczył prorektor PK dr hab. inż. Je-
rzy Zając, prof.  PK. Wydarzeniu towarzy-
szyła wystawa poświęcona osobie założy-
cielki zespołu.

(ps)

Władysława Maria Francuz patronką 
„Małych Słowianek”

Uroczystość w Nowohuckim Centrum Kultury. Fot.: Jan Zych
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Studia na Wydziale Architektury PK ukoń-
czyli w 1958 r. i choć drogi życiowe zawio-
dły ich w różne miejsca, to nigdy nie stracili 
kontaktu. Należą do wyjątkowego rocznika: 
ludzi zżytych, niesłychanie aktywnych w cza-
sie studiów, takich, którzy — jak to określił 
podczas któregoś ze spotkań prof.  Witold 
Cęckiewcz — pozostawili po sobie dobre 
wspomnienie na uczelni. Niezmiennie wiele 
radości przysparzają im absolwenckie zjazdy, 
które od 20 lat starają się organizować regu-
larnie, raz w roku. Szczególnie w serca zapa-
dły im te z okazji 10-lecia ukończenia studiów 
w 1968 r. i 50-lecia (pisaliśmy o nim na łamach 
„NP” 10 lat temu, w numerze 4/2008). 

W tym roku okazja, by się spotkać, była 
wyjątkowa — 60. rocznica uzyskania dy-
plomu Politechniki Krakowskiej, a co za 
tym im idzie 66-lecie znajomości, przyjaź-
ni, wspólnych kontaktów. Jubileuszowy 
zjazd odbył się 21 i 22 maja w zabytkowym 
dworze w Tomaszowicach. Pogoda i nastrój 
dopisały, więc udały się i bankiet, i ognisko. 
Były jubileuszowe plakaty, foldery, pamiąt-
ki, obowiązkowe oglądanie i uzupełnianie 
albumów zdjęć i oczywiście wspomnienia 
wcale niełatwych stalinowskich czasów stu-
diów, odwilży, także opowieści o później-
szych indywidualnych losach. 

Największym skarbem 
— oprócz żywych więzi 
— jest dla absolwentów 
tego rocznika licząca po-
nad pół wieku księga pa-
miątkowa. Dokumentują 
w niej wszystkie spotkania, 
a przeglądając, ze wzru-
szeniem przypominają 
sobie wpisy profesorów 
Wydziału, uczestniczących 
w pierwszych zjazdach. 
Znajdują niezmiennie miłe 
słowa, gratulacje, nieraz 
dowcipne lub głębokie 
sentencje niezapomnia-
nych wykładowców, jak: 
Wiktor Zin, Andrzej  Rzym-
kowski, Stanisław Mur-
czyński, Władysław Boru-
siewicz,  Zygmunt Wzorek, 
Włodzimierz Gruszczyński, 
Tomasz Mańkowski, Rudolf 
Śmiałowski, ukochana Krystyna Wróblew-
ska czy aktualne wpisy Elżbiety Dąmbskiej-
-Śmiałowskiej, Stanisława Juchnowicza, Wi-
tolda Cęckiewicza.

Maria Chronowska, która od lat zjazdy 
organizuje i zajmuje się dokumentacją ich 

Architekci 60 lat po dyplomie

60 lat po studiach — pamiątkowe zdjęcie absolwentów 
Wydziału Architektury PK. Fot.: Ze zbiorów  Marii Chronowskiej

historii, podkreśla, że koleżankom i kolegom 
z rocznika nie brak humoru i entuzjazmu. I że 
wszyscy czują się wciąż mocno związani z Po-
litechniką.

(K.T.)

W dwóch odsłonach — 24 maja i 7 czerwca 
— odbyło się uroczyste wręczenie dyplo-
mów absolwentom Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska PK. Podczas ceremonii czerwcowej 
dziekan WIŚ dr hab. inż. Stanisław Rybicki 
przypomniał, że wydział jest wysoko oce-
niany przez pracodawców, 
zatem absolwenci nie będą 
mieli problemów ze znale-
zieniem zatrudnienia. Ważne 
jest tylko, aby polubić wyko-
nywaną pracę. 

Jeśli ktoś z obecnych 
w sali sądził, że wraz z otrzy-
maniem dyplomu zakończył 
proces uczenia się, został 
wyprowadzony z błędu. 
Biorący udział w uroczy-
stości prorektor prof. Ta-
deusz Tatara, oznajmił, że 
dla opuszczających mury 
Politechniki nadchodzi czas 
wytężonej nauki. — Kto 
się dalej nie kształci, ten się 
cofa — stwierdził senten-
cjonalnie. Zwrócił się też 
z prośbą do młodych ludzi, 
aby byli wdzięczni nie tylko 

Podziękujcie nauczycielom i rodzicom
nauczycielom i promotorom za przekazaną 
wiedzę, ale także swoim rodzicom za stwo-
rzenie warunków do ukończenia studiów. 
W ceremonii uczestniczyli prorektorzy: 
dr  inż. Izabela Godyń, dr  inż. Piotr Beńko 
i dr inż. Jarosław Müller. 

Fot.: Jan Zych

Po wręczeniu dyplomów wszyscy wylegli 
przed budynek „Kotłowni” do wspólnego zdję-
cia. Jak zwykle poszybowały w górę birety.

 (ps)
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Pogoda dopisała w tym roku i wszy-
scy, którzy zdecydowali się wziąć udział 
w 56. „Ekstraligowym” Rajdzie Politechniki 
Krakowskiej, wspominali, że było wręcz... 
upalnie. Turystyczną przystań rajdowicze 
znaleźli w położonej w pobliżu Starego Są-
cza wsi Gołkowice Górne (Kotlina Sądecka), 
w ośrodku wypoczynkowym JordaNova. 
Stąd — jak mówili organizatorzy rajdu — 
można się było udać w niedalekie Pieniny, 
ale i w Tatry czy na Słowację. 

Największych atrakcji wielbicielom gór-
skich wędrówek dostarczyła jednak najbliż-
sza okolica —  malowniczy Beskid Sądecki. 
Jednodniowe „spacery” i wymagające za-
prawy górskiej dwu- i trzydniowe wycieczki 
wiodły szlakami turystycznymi Pasma Ra-
dziejowej i Jaworzyny, m.in. na Przehybę, 
Cyrlę, Niemcową, Jaworzynę Krynicką czy 
na Sokolicę w Pieninach, ale i przez uro-
cze znane miejscowości uzdrowiskowe: 
Krościenko, Szczawnicę, Piwniczną i Rytro. 
Najbardziej wytrwali wędrówkę rozpoczęli 
27 kwietnia, a wszystkie grupy choć różny-
mi trasami, zmierzały do tego samego celu, 
czyli na Halę Łabowską. Przy wspólnym 
ognisku 29 kwietnia spotkało się tam ponad 
200 studentów, którzy dzień później zeszli 
do Gołkowic Górnych, aby przez kolejne 
dni, aż do 3 maja świętować majówkę z po-
zostałymi uczestnikami rajdu.

Na miejsce rajdu można też było przy-
wędrować... z Krakowa. Grupa piechurów 
pod wezwaniem „Z buta na rajd” wyruszyła 

27 kwietnia, a zatrzymując się w Gdowie i Li-
manowej, osiągnęła cel podróży 29  kwiet-
nia. Z kolei rowerzyści i autostopowicze, 
ścigając się z czasem, pokonali dystans 
Kraków — Gołkowice 30 kwietnia. Pozos-
tali jako zmotoryzowani wybrali transport 
samochodowy bądź autobusy. Ostatecznie 
w Gołkowicach stawiło się około 1350 osób. 
Przede wszystkim byli to studenci PK, ale 
i absolwenci uczelni i jej pracownicy. Zgod-
nie z tradycją dla tych ostatnich zaplanowa-
no trasę rektorską.

Magdalena Bodziony, studentka dru-
giego roku budownictwa (studia drugiego 
stopnia) na Wydziale Inżynierii Lądowej, 
odpowiedzialna z ramienia Samorządu 
Studentów PK za organizację tegoroczne-
go rajdu — tak relacjonuje jego przebieg: 

—  Pierwsi rajdowicze pojawiali się w Gołko-
wicach, w bazie rajdu od rana 30 kwietnia. 
Obozowisko powstawało szybko i już po 
południu wszyscy wzięli udział w zawodach 
drużynowych i wspólnej zabawie karaoke 
i dyskotece. Kolejne dni wymagały większego 
wysiłku — 1 maja około 50 osób wybrało gór-
skie szlaki, pozostali zaś w zaplanowanych na 
ten dzień konkurencjach sportowych (koszy-
kówka, siatkówka) i grach (np. bumper-ball, 
potrzymaj mi drzewo), zdobywali punkty 
w rajdowej ekstralidze. Jako organizatorom 
zależało nam na tym, by każdy wśród raj-
dowych atrakcji mógł znaleźć coś dla siebie: 
oprócz chodzenia po górach były więc pokazy 
tańca ludowego, konkurs piosenki rajdowej, 
stand-upy, a nocą przy ognisku można było 
pośpiewać i posłuchać gitarowych koncertów. 

Pieszo, rowerem i autostopem na miejsce 56. rajdu PK 

Spotkało się ponad 1300 osób

Fot.: Uczestnicy 56. rajdu PK

Fot.: Uczestnicy 56. rajdu PK
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Najstarsze rajdowe konkurencje — 
przeciąganie liny i zabójczy bieg — zgro-
madziły dzień później, 2 maja nie tylko dużą 
liczbę zawodników, ale również ogromną 
widownię! Tego dnia odbyły się również 
pokazy modeli samolotów, wykonujących 
powietrzne akrobacje. Emocji przysporzył 
też zorganizowany na zakończenie rajdu 
koncert. Zagrali Wspólnota Mieszkaniowa, 
zwycięzcy Przedrajdowego Przeglądu Ka-
pel oraz studenckie zespoły Enchantress 
i Erannie — laureaci nagrody publiczności, 
The PajX i Diversity. Gwiazdą wieczoru była 
grupa VIDEO. Pomiędzy występami wręczo-
no medale i puchary w rajdowej ekstralidze, 
rozstrzygnięto konkursy na najlepszą fl agę, 
najlepsze obozowisko i najbardziej niepo-
trzebną rzecz na rajdzie. Wieczór zakończy-
ła dyskoteka. Nazajutrz, 3  maja odbyła się 
msza święta dla rajdowiczów, a po wspól-
nym śniadaniu z tradycyjną grochówką 
wszyscy rozjechali się do domów.

W zakończeniu rajdu wziął udział pro-
rektor ds. studenckich dr hab. inż. Marek 
Stanuszek. Magdalena Bodziony z rado-
ścią podkreśla, że wszystko odbyło się 
zgodnie z planem i zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa. Z wdzięcznością mówi 
o współpracownikach, którzy od począt-
ku włączyli się w przygotowania i spraw-
dzili się w tym skomplikowanym organi-
zacyjnie przedsięwzięciu: — Chciałabym 
bardzo podziękować całemu sztabowi 
organizacyjnemu, zwłaszcza mojemu za-
stępcy — Pawłowi Wojtaszkowi, na któ-
rego w każdej chwili mogłam liczyć oraz 
osobom, które najmocniej się angażowały 
w tegoroczne przygotowania: Maciejowi 
Madejowi, Karolowi Mzykowi, Aleksan-
drze Stasiak, Magdalenie Moczydłowskiej, 
Wioletcie Kawie, Aleksandrze Treli, Jo-
annie Pawlik, Michałowi Miksiewiczowi, 
Karolinie Ćwiek, Łukaszowi Sobolowi, Ada-
mowi Kulce i Wojciechowi Jaszczykowi. 

Miło jest wiedzieć, że nikt się w czasie 
rajdu nie nudził i że nikomu nie brakowało 
wrażeń, od krajoznawczych po sportowe. 
Najważniejsze są chyba spotkania człowie-
ka z człowiekiem  — dodaje. 

Rajd PK — to niezwykła impreza 
turystyczno-kulturalna środowiska akade-
mickiego politechniki. Organizowany od 
1962  r. wciąż spotyka się z zainteresowa-
niem i gromadzi młodych i starszych człon-
ków tej wspólnoty, zataczając czasem na-
wet szersze kręgi. A to znaczy, że pomimo 
swych 56 lat jest wciąż atrakcyjny.

(K.T.)

Fot.: Uczestnicy 56. rajdu PK

Podziękowania dla organizatorów i uczestników. Od lewej: prorektor Marek Stanuszek, Sta-
nisław Kuciel, Michał Kostrzewa (NZS PK), Barbara Woźniak, Anna Kumaniecka oraz z SSPK 
— Paweł Wojtaszek, Magdalena Bodziony i Karol Mzyk. Fot.: Jan Zych

Fot.: Konrad Bober



34 Nasza Politechnika nr 7–8 (179–180) lipiec — sierpień 2018 www.nasza.pk.edu.pl

KALEJDOSKOP

Rok 2018 zaczął się dla Akademickiego 
Chóru PK „Cantata” bardzo pracowicie. 
Już 4 stycznia zespół współtworzył wiel-
ki koncert kolęd „Śpiewaj razem z nami!”. 
To był prawdziwy zaszczyt wystąpić wraz 
z jedenastoma innymi krakowskimi chóra-
mi i z towarzyszeniem Sinfonietty Craco-
vii, którą prowadził Francesco Bottigliero, 
przed publicznością tłumnie zgromadzoną 
w Centrum Kongresowym ICE. Nucąc naj-
wspanialsze polskie pastorałki, „Cantata” 
włączyła się w tradycję pielęgnowania tego 
pięknego zwyczaju. Na widowni czuło się 
świąteczną atmosferę — serce się radowa-
ło, gdy wraz z chórem trzystu śpiewaków 
rozlegał się gromki śpiew widzów.

Kolejne miesiące przyniosły wiele in-
nych muzycznych wydarzeń oraz emocji. 
Na początku marca „Cantata” w ramach ar-
tystycznej wymiany studentów gościła zna-
komity, wielokrotnie nagradzanym podczas 
międzynarodowych festiwali i konkursów 
Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej. In-
tensywny rytm spotkań oraz wspólne próby 
posłużyły wymianie doświadczeń, wzajem-
nemu podpatrywaniu warsztatu wokalnego, 
a nawet przyczyniły się do zawarcia przyjaź-
ni. Zwieńczeniem wspólnej pracy był występ 
p o l i c h ó r a l n y  (nazwany tak nie tylko 
ze względu na obecność wielu chórów, ale 
i fakt, że wywodzilły się one z politechnik). 
W  pięknych gotyckich wnętrzach kościoła 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej „Cantata” 
wystąpiła wraz z Akademickim Chórem Po-
litechniki Gdańskiej pod dyrekcją dr. hab. 
Mariusza Mroza. W repertuarze koncertu 
znalazły się kompozycje Arvo Pärta, Erica 
Whitacre’a, Józefa Świdra i Marka Raczyń-
skiego. Rozbrzmiewała także muzyka cer-
kiewna, zarówno w klasycznych, jak i współ-
czesnych opracowaniach, w tym słynny 
utwór „Heruwimska pesma” Iriny Denisovej.

Po świętach Wielkiej Nocy „Cantata” 
zorganizowała wewnętrzne warsztaty w Pa-
sierbcu, koło Limanowej. Dom rekolekcyjny 
przy Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, 
położony w niezwykle malowniczej okolicy, 
doskonale nadawał się do tego celu. Chó-
rzyści wykonali kawał dobrej roboty, ucząc 
się kilku nowych, niezwykle ważnych party-
tur — głównie dzieła Haendla, niemieckie-
go kompozytora późnego baroku. Dzięki 
uprzejmości duszpasterzy chór kierowany 

przez Martę Stós dał koncerty w sanktu-
arium w Pasierbcu (występ transmitowany 
był internetowo), a także w kościele para-
fi alnym w Limanowej-Sowlinach. 

W połowie kwietnia „Cantata” wzięła 
udział w XX Jubileuszowym Ogólnopolskim 
Konkursie Chórów „O złotą strunę”, zorgani-
zowanym przez Centrum Kultury w Niepo-
łomicach. Do konkursu na niepołomickim 
zamku zgłosiło się 27 zespołów z różnych 
regionów Polski. Mimo tak dużej konkuren-
cji „Cantacie” udało się wywalczyć zaszczyt-
ną „Srebrną strunę”. To kolejny sukces, który 
daje motywację do dalszej pracy! 

Także w maju członkowie zespołu nie 
próżnowali. Zespół wystąpił 11 maja trady-
cyjnie na uroczystym posiedzeniu Senatu PK 
z okazji Święta Szkoły. W czerwcu z kolei kon-
certowaliśmy w Gdańsku, Kielcach i Busku-
-Zdroju. Poinformujemy o tym w którymś 
z kolejnych wydań „Naszej Politechniki”.

„Cantata” na brak zajęć narzekać nie 
może. Z radością zawsze wita nowych człon-
ków, zaprasza wszystkich pracowników i stu-
dentów, którzy mają zapał do pracy i trochę 
muzyki w sercu. Do zobaczenia na próbie!

Mgr Anna Pawińska — sopran, absolwentka UJ, 
z Akademickim Chórem PK „Cantata” związana 
od pięciu lat.

Śpiewające półrocze „Cantaty”
ANNA PAWIŃSKA

Chór „Cantata” na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Niepołomicach, kwiecień 2018 r. 
Fot.: Adam Prędki

Najmilsza 
i SuperStudent
19 kwietnia w Klubie Studenckim 
„Kwadrat” odbyły się wybory Najmil-
szej Studentki i SuperStudenta PK. Do 
konkursu przystąpiło pięć par, które 
rywalizowały w pięciu konkurencjach. 
Najmilszą Studentką została Martyna 
Tyrka, a SuperStudentem został Wiktor 
Karpała. Oboje studiują budownictwo 
na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Fot.: Jan Zych
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„Forum Akademickie”

Maj
Niepowtarzalna konstrukcja 
powstała w Krakowie
Eksperymentalny pawilon parametryczny 
ma 12 m długości i 7 m szerokości. Jego 
wysokość sięgać może maksymalnie 3 me-
trów. Konstrukcja, którą zaprojektowali 
i wyprodukowali studenci z funkcjonujące-
go przy Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej Koła Naukowego Imago, jest 
jedną z największych tego typu na świecie 
i jedyną, w obrębie której każdy z elemen-
tów stanowi unikalny fragment. W trakcie 
prac nad obiektem opracowane zostało 
autorskie oprogramowanie, umożliwiające 
— przy użyciu sześcioosiowego ramienia 
robotycznego — wycięcie z całej struktury 
poszczególnych jej części. 

„Dziennik Polski”

30 maja 2018 r.
Smog i nowo powstające 
budynki
128. Krakowska Giełda Domów i Mieszkań. 
Rosnące ceny nie zniechęcają do zakupu 
nowych mieszkań. Poszukiwane są głów-
nie małe lokale. Ruch panujący na giełdzie 
udowadnia, że osób, które podjęły decyzję 
o zamieszkaniu w Krakowie nie zniechęcą 
ani wysokie ceny, ani też słynny już krakow-
ski smog. Pocieszające jest to, że także nowi 
mieszkańcy wskazują na liście preferencji, 
jako bardzo ważne, zielone otoczenie. (...) 
W trakcie Giełdy wręczone zostały przez 
Marka Bolka, prezesa Stowarzyszenia Bu-
downiczych Domów i Mieszkań, nagrody dla 
najlepszych studentów Wydziału Architektu-
ry Politechniki Krakowskiej, którzy uzyskali 
najwyższą średnią z przedmiotów kierunko-
wych. Traf zrządził, że w tym roku taką samą 
bardzo wysoką średnią — 4,92,  uzyskały aż 
trzy uzdolnione studentki: Katarzyna Sta-
rzyńska, pasjonująca się między innymi ryso-
waniem i fotografi ą architektury, mająca za 
sobą studia w Lizbonie, Magdalena Stacho-
wicz — autorka świetnych i nagradzanych 
projektów, która od najmłodszych lat wyka-
zywała zainteresowanie fi zyką i matematyką 
oraz Edyta Ptasznik — prymuska, stypen-
dystka m.in. Fundacji Edukacyjnej Przedsię-
biorczości, która ma w swoim dorobku także 
wyróżnienie honorowe V Międzynarodowe-
go Biennale Architektury Wnętrz INAW.

Polska Agencja Prasowa

9 czerwca 2018 r.
QS World University Ranking: 
debiut 5 polskich uczelni
W prestiżowym zestawieniu najlepszych 
uczelni świata — QS World University Ranking 
— znalazło się w tym roku 14 polskich uczel-
ni, a nie 9, jak rok temu. Według zestawienia 
najlepszą uczelnią w Polsce jest Uniwersytet 
Warszawski. W tym roku awansował on do 
czwartej setki — zajął 394. miejsce na świecie 
(w zeszłym roku UW uplasował się w dziesiątce 
między 411. a 420. miejs cem). Awansem może 
się też pochwalić Uniwersytet Jagielloński 
— zajął 411. miejsce (w zeszłym roku pozycja 
między 460. a 470.). W siódmej setce (miejsca 
pomiędzy 601. a 650.) znalazła się Politechnika 
Warszawska. Poza tym w setkach 9. i 10. (miej-
sca 801–1000) można znaleźć 11 polskich szkół 
wyższych. Są to uczelnie, które już w zeszłym 
roku były w zestawieniu: Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-
-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Uniwersytet Wrocławski i Politechnika Wro-
cławska. Jako nowe w zestawieniu pojawiły 
się zaś: Politechnika Krakowska, Politechnika 
Łódzka, Politechnika Poznańska oraz Uniwer-
sytet Gdański i Uniwersytet Śląski.

DziennikPolski24.pl, 
GazetaKrakowska.pl

7 czerwca 2018 r. 
Rekrutacja na Politechnikę 
Krakowską
4 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na Poli-
technikę Krakowską. W roku akademickim 
2018/2019 na kandydatów czeka blisko 5 ty-
sięcy miejsc na nowoczesnych kierunkach 
studiów I i II stopnia. (...) Pracodawcy chętnie 
zatrudniają inżynierów z dyplomem PK, bo ci 
już na studiach zdobywają nie tylko technicz-
ną wiedzę i umiejętności, ale także — dzięki 
współpracy uczelni ze znanymi fi rmami, jak 
np.: Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, 
MAN — praktyczne zawodowe doświadcze-
nie. Przedsiębiorcy współtworzą programy 
kształcenia na wszystkich kierunkach stu-
diów, oferują płatne staże i praktyki, fundują 
stypendia. Firmy kuszą młodych inżynierów, 
bo rynek pilnie ich potrzebuje — w 2017 r. 
pracodawcy złożyli w Biurze Karier PK blisko 
5 tysięcy! ofert pracy, staży i praktyk dla spe-
cjalistów z technicznym wykształceniem. 

RynekInfrastruktury.pl

4 czerwca 2018 r.
Działania kobiet i na rzecz 
kobiet w infrastrukturze 
i transporcie nagrodzone
Profesor Marianna Jacyna z Politechniki 
Warszawskiej została uhonorowana tytułem 
Kobieta Roku w Infrastrukturze i Transpor-
cie. Z kolei projekt GEECCO realizowany na 
Politechnice Krakowskiej został uznany za 
najlepszą inicjatywę na rzecz kobiet w bran-
żach transportowej i infrastrukturalnej. 
Nagrody zostały wręczone podczas odby-
wającego się w Warszawie III Forum Kobiet 
w Infrastrukturze i Transporcie. (...) Nagro-
dzony w kategorii inicjatywa na rzecz ko-
biet w infrastrukturze i transporcie projekt 
GEECO jest inicjatywą prekursorską w skali 
Europy. Jego celem jest zbudowanie i wdro-
żenie Planu Równości Płci (GEP — Gender 
Equality Plan) na uczelniach technicznych 
w UE, w szczególności na Politechnice Kra-
kowskiej jako pierwszej z terytorium Polski. 
Projekt jest fi nansowany w ramach progra-
mu HORIZON 2020. Kieruje nim z ramienia 
Politechniki prof. PK Lidia Żakowska, która 
dziś w Warszawie odebrała nagrodę. Zespół 
badawczy stanowią dr inż. Zofi a Bryniar-
ska, mgr inż. Sabina Puławska-Obiedowska 
i dr inż. Anton Pashkevich.

„Rzeczpospolita”

30 maja 2018 r.
Starannie przemyślane nowe 
propozycje
W ostatnim czasie wśród studiów podyplo-
mowych i MBA pojawiło się wiele nowości. 
Szkoły przygotowały je po dokładnej ana-
lizie rynku pracy i potrzeb pracodawców. 
(...) Politechnika Krakowska ma w ofercie 
ponad 40 studiów podyplomowych, w tym 
studia MBA w Polsko-Amerykańskiej Szko-
le Biznesu prowadzonej przez Politechnikę 
Krakowską w partnerstwie z amerykań-
skim Uniwersytetem Stanowym w Con-
necticut. (...) Wśród nowych kierunków są 
m.in.: nowoczesne metody eksploatacji 
w systemach ciepłowniczych; zarządzanie 
infrastrukturą komunalną w inteligentnych 
miastach; budowa, eksploatacja i moder-
nizacja systemów wodociągowych i ka-
nalizacyjnych; zarządzanie energią; zieleń 
w układach historycznych. 

Politechnika Krakowska w mediach
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UCZELNIA — 
SAMORZĄD — 

BIZNES 2018
Wystawa projektów 

studenckich
15–24 maja 2018 r.

Czwarta edycja wystawy prac studenckich, 
realizowanych w ramach projektów part-
nerskich Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej z wybranymi miastami Mało-
polski. W ramach współpracy stworzone 
zostały projekty partnerskie w różnych jed-
nostkach organizacyjnych Wydziału Archi-
tektury PK na rzecz przygotowania studenc-
kich koncepcji zagospodarowania terenów 
w miastach i gminach. Coroczna wystawa 
ma na celu prezentację prac kolejnych stu-
dentów z poszczególnych lat różnych te-
matycznie i artystycznie. Pełnomocnikiem 
dziekana ds. współpracy z samorządem 

i otoczeniem gospodarczym jest dr hab. inż. 
arch. Krystyna Paprzyca.

W y s t a w a  b y ł a  e k s p o n o w a n a 
w galer iach „ G i l ”  i  „ K o t ł o w n i a ”.

DZIEŃ DZIECKA 2018
Wystawa prac plastycznych

25 maja — 12 czerwca 2018 r.

Wystawa prac dzieci i wnuków pracowni-
ków Politechniki wyprzedziła kalendarz, 
bo Dzień Dziecka w tym roku wypadł pod 
koniec maja. W wystawie wzięło udział 
188 dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Spon-
sorami tej imprezy niezmiennie są: Za-
kładowa Komisja Świadczeń Socjalnych 
i Dział Spraw Osobowych i Socjalnych PK 
oraz Komisja Zakładowa PK  NSZZ „Soli-
darność” i Rada Uczelniana ZNP. Serdecz-
nie dziękujemy za finansowe wsparcie, 
dzięki któremu każde dziecko biorące 
udział w wystawie obdarowane zostało 
materiałami plastycznymi i słodyczami. 
Po raz czwarty najmłodsze dzieci mogły 
wziąć udział w warsztacie bajkoterapeu-
tycznym zorganizowanym przez Biblio-
tekę PK.

Kaja Solecka 
CHROMATICS — 

malarstwo
28 maja — 12 czerwca 2018 r.

Kaja Solecka — urodziła się w 1974 r. w Kra-
kowie; studiowała malarstwo w pracowni 
prof. Janusza Tarabuły (1995–1998). Aka-
demię Sztuk Pięknych w Krakowie ukoń-
czyła w 1998 r. Zajmuje się malarstwem, 
grafi ką, fotografi ą. Autorka wystaw indy-

widualnych, brała udział w wystawach 
zbiorowych w kraju oraz w Wielkiej Bry-
tanii, Austrii, Niemczech, Francji, Maroku. 
Obrazy prezentowane na Międzynarodo-
wych Targach Sztuki — AAF International 
Art Fair w Nowym Jorku, Londynie, Am-
sterdamie. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Twórczego POLART. 

Na wystawie zaprezentowała oleje na 
płótnie z lat 2016–2018. Kuratorem wysta-
wy jest Renata Kluza.



Pendolino
Jedzie, jedzie Pendolino
W polityki świat.
Jedni twierdzą, że jest wredne,
Drudzy, że bez wad.

A mnie guzik to obchodzi
Jako pasażera, 
Czy się będą jeszcze długo, 
Czy też krótko spierać.

Jadę szybko, punktualnie
I to na plus piszę.
Ale w drugiej klasie ciasno,
Że ja ledwo dyszę.

Mało także jest toalet,
To rzecz oczywista,
Ale jak chcesz szybko jechać,
Musisz nogi ściskać.

 Krzysztof Konstanty Stypuła

Rozrywki 
na rajdzie 
Politechniki

Zdjęcia: Jan Zych 

Piękna pogoda sprzyjała dobrej 
zabawie. O innych atrakcjach 56. rajdu PK 
piszemy na s. 32–33.




