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SŁOWO REKTORA

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

Serdecznie witam na progu nowego roku akademickiego, 74. w histo-
rii Politechniki Krakowskiej. Ten rok akademicki będzie z pewnością 
wyjątkowy i trudny do porównania z poprzednimi. 1 października 
wchodzi bowiem w życie nowa ustawa „Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce”, nazywana też Konstytucją dla Nauki. Zastąpi ona 
cztery dotychczasowe ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, usta-
wę o zasadach fi nansowania nauki, ustawę o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także 
ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Nie ulega wątpliwości, że rozpoczynamy rok akademicki 
w nowej rzeczywistości i z nowymi wyzwaniami. Musimy być 
tego świadomi i umieć się w zmienionej rzeczywistości prawnej 
odnaleźć. Ustawa dotyczy bowiem kluczowych obszarów działal-
ności szkół wyższych — poszerza zakres ich autonomii, zwiększa 
samodzielność w gospodarowaniu środkami fi nansowymi, zmienia 
zasady organizacji i ustroju uczelni, wymusza zmiany w sposobie 
zarządzania, zmienia system przyznawania stopni i tytułów nauko-
wych. Wymaga też przygotowania nowego statutu oraz wielu in-
nych aktów i regulaminów wewnętrznych, wpłynie więc również na 
zmiany organizacyjne, co może dla wielu z nas skutkować różnymi 
niedogodnościami, charakterystycznymi dla okresu przemian. Zda-
jemy sobie sprawę, że Konstytucja dla Nauki nie rozwiąże z dnia na 
dzień wszystkich naszych problemów, stanowi jednak dla nas silny 
impuls do zmian, które są niezbędne, by podnosić jakość kształcenia 
akademickiego i rozwijać poziom badań naukowych w naszym kra-
ju. Przed nami czas decyzji i działań, które zmienią naszą uczelnię. 
Będziemy potrzebować zaangażowania i zapału wszystkich pracow-
ników i studentów PK.

Jestem przekonany, że nowa ustawa, stawiając sobie za cel uwol-
nienie potencjału naukowego, który przyczyniłby się do wzrostu 
znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej, przyczyni się 
również w zasadniczy sposób do osiągnięcia naszego celu strategicz-
nego. Chcemy — zgodnie z naszą strategią — rozwijać Politechnikę 
Krakowską, by była czołową uczelnią techniczną, odgrywała ważną 
rolę w krajowej oraz europejskiej przestrzeni badawczej i edukacyjnej, 
wspomagając rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Polski.

Ustawa uzależnia wiele praw i przywilejów uczelni (m.in. do 
nadawania stopni naukowych) od kategorii naukowych, jakie szko-
ła wyższa uzyska w ewaluacji uprawianych w niej dyscyplin nauki. 
Obowiązywać będzie nowy — wzorowany na proponowanym przez 
OECD — podział dyscyplin. Uprawnienia do prowadzenia studiów 
i nadawania stopni naukowych będą przypisane uczelniom, a nie ich 
jednostkom organizacyjnym.

Ustawa zakłada, że organem publicznej szkoły wyższej, oprócz 
rektora i senatu, będzie również nowe gremium — rada uczelni, 
wybierana przez społeczność uczelni. Wejście ustawy w życie roz-
pocznie też funkcjonowanie dwóch dróg uzyskiwania stopnia doktora 
— w szkołach doktorskich lub poprzez tz w. ścieżkę z wolnej stopy. 
W szkołach doktorskich, prowadzonych tylko w formie stacjonarnej, 
każdy doktorant będzie miał zapewnione stypendium naukowe. Przed 
doktorantami będą jednak stawiane większe wymagania, jeśli chodzi 

o jakość ich badań i publikacji. Szkoły doktorskie 
będą musiały być prowadzone w co najmniej 
dwóch dyscyplinach.

W Konstytucji dla Nauki kładzie się 
nacisk na to, by naukowcy publikowali 
w czasopismach naukowych, znajdujących 
się w międzynarodowych bazach, które uła-
twiają badaczom z całego świata docieranie 
do ich treści. Resort nauki ma uruchomić nowy 
program, aby pomóc kolejnym polskim czasopismom nauko-
wym wejść do takich baz. Publikacje w prestiżowych czasopismach 
mają być wyżej punktowane. 

Chociaż projekt ustawy nie likwiduje habilitacji, to uzyskanie 
tego stopnia naukowego straci nieco na znaczeniu. Habilitacja nie 
będzie już konieczna np. do tego, by pracować na stanowisku profe-
sora uczelni. Z przepisów zniknie też wymóg czasowy na uzyskanie 
habilitacji po doktoracie, wynoszący dotąd osiem lat.

Zmieni się również model fi nansowania szkolnictwa wyższego 
i nauki. W nowych realiach działalność uczelni będzie fi nansowana 
z jednego źródła — subwencji, która zastąpi dotychczasowe dotacje 
celowe. Władze uczelni będą mogły swobodniej decydować, na co kon-
kretnie przeznaczą otrzymane środki. Pieniądze będą kierowane do 
uczelni, a nie — jak dotąd — do ich jednostek organizacyjnych. Kon-
stytucja dla Nauki kładzie również duży nacisk na konkurencyjność 
— wielkość wsparcia fi nansowego będzie bowiem zależeć od oceny 
pracy naukowców, mierzonej innymi niż dotychczas wskaźnikami.

Zmieniają się również zasady ewaluacji uczelni. Według projektu 
rozporządzenia nowe zasady obowiązywać będą już w ewaluacji pro-
wadzonej w latach 2017–2020, z tym jednak wyjątkiem, że publikacje 
z lat 2017 i 2018 będą punktowane według dotychczasowych mini-
sterialnych zasad. Punktacja zmieni się więc dopiero przy ocenie prac 
publikowanych w latach 2019–2020. 

Ustawa ma poprawić również sytuację nauczycieli akademickich. 
Jak szacuje ministerstwo, prawie 50 proc. nauczycieli akademickich 
na uczelniach publicznych otrzyma podwyżki wynagrodzeń. Zgod-
nie z nowymi przepisami pensje minimalne nauczycieli akademic-
kich uzależnione będą od minimalnego wynagrodzenia zasadniczego 
profesora, które podwyższono do kwoty 6410 zł. Na naszej uczelni 
wzrost wynagrodzeń odczują najbardziej adiunkci, asystenci, lekto-
rzy, instruktorzy i obecni wykładowcy.

Tak więc rozpoczynający się rok akademicki będzie dla nas czasem 
szczegółowej analizy zapisów nowej ustawy oraz intensywnego ich 
wdrażania, tak aby nowe okoliczności prawne zostały jak najlepiej 
wykorzystane do rozwoju potencjału naukowego i dydaktycznego na-
szej uczelni. 

Na progu tego wyjątkowego roku życzę całej naszej społeczno-
ści, by do czekających ją wyzwań podeszła z entuzjazmem i opty-
mizmem; by naszej pracy towarzyszył duch akademickiej wspólnoty 
i wzajemnego szacunku. Wszystkim pracownikom i studentom ży-
czę dobrego roku.

Jan Kazior
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Biblioteczne regały mają swoje tajemnice. Większość pracow-
ników i studentów Politechniki Krakowskiej, korzystających 
na co dzień z zasobów Biblioteki PK, nie zdaje sobie sprawy, 
jak cenne druki kryją się w zaciszu magazynów księgozbioru 
przy ulicy Warszawskiej. Tymczasem znajduje się tu kolekcja 
o dużej wartości historycznej, zbiór dzieł polskich i obcych 
z okresu od XVIII do XX wieku. Są to nie tylko prace z zakresu 
nauk ścisłych i technicznych, ale także dzieła humanistyczne, 
które niejedna placówka biblioteczna w kraju chętnie widzia-
łaby na własnych półkach.

Potwierdzeniem rangi tego zasobu było przyznanie grantu 
na jego szerokie udostępnienie w sieci. Obecnie w Bibliotece PK 
trwają intensywne prace nad digitalizacją zbioru. Po należące 
do niego książki od przyszłego roku będzie można sięgać, nie 
opuszczając swojego instytutu, a nawet nie wychodząc z domu. 

Klasycy na półkach

Co prawda, nie znajdziemy w tym zasobie najstarszego pol-
skiego druku z 1473 r. (zachował się w jednym egzemplarzu) 
ani pierwszego wydania dzieła Mikołaja Kopernika „De re-
volutionibus”, ale prawdziwą perełką jest zbiór publikacji na 
temat Lwowa i prac wydanych w tym mieście przed 1945 r. 
Do kolekcji należą ważne dzieła czołowych polskich uczonych 
okresu międzywojennego, takich jak założyciele lwowskiej 
szkoły matematycznej Stefan Banach i Antoni Marian Łom-
nicki czy pionier konstrukcji spawanych w mostownictwie 
Stefan Bryła. Książki te trafi ały na Politechnikę głównie we 
wczesnych latach jej istnienia. Niejednokrotnie były to daro-
wizny osób związanych przed wojną ze Lwowem. 

Cały zbiór jest interesujący przede wszystkim dla badaczy 
dziejów nauki i kultury polskiej, jednak może przyciągnąć 
uwagę też szerszego grona czytelników. Klasyczne prace ta-
kich autorów, jak wymienieni Banach, Łomnicki i Bryła, do 
dziś są inspirującą lekturą. A przecież w Bibliotece PK są też 
takie dzieła o uniwersalnej wartości, jak np. sławny „Słownik 
języka polskiego” Samuela Bogusława Lindego.

Dla specjalistów ważna jest też unikatowość poszcze-
gólnych egzemplarzy książek. Znajdują się w nich pieczęcie 
włas nościowe i ekslibrisy, a także odręczne, luźne notatki i de-
dykacje autorskie — słowem, to wszystko, co przydatne jest 
w lepszym poznaniu dziejów kultury. 

Poszerzony wniosek

Aby zdobyć środki na wprowadzenie cennej kolekcji do sie-
ci, Biblioteka Politechniki Krakowskiej stanęła do konkursu 
ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyf-
rowa; programu, którym zarządza Ministerstwo Cyfryzacji. 

O dofi nansowanie ubiegało się około trzydziestu instytucji 
naukowych z całego kraju, w tym także najstarsza polska bi-
blioteka naukowa — Biblioteka Jagiellońska. Atutem wniosku 
Biblioteki PK była wyjątkowość zbioru wytypowanego do 
digitalizacji, ale władze Biblioteki PK poszerzyły swoją ofer-
tę o dodatkowy punkt. Zaproponowały, że sporządzone na 
potrzeby projektu oryginalne oprogramowanie zostanie udo-
stępnione wszystkim zainteresowanym na zasadzie licencji 
otwartej. W tym celu do współpracy zaproszono informaty-
ków z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w konkursie było 
publiczne przedstawienie projektu. Biblioteka PK zorganizo-
wała je w lutym 2016 r. w budynku „Działowni”. Na prezenta-
cję przybyli pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej. Dyrektor Bi-
blioteki PK Marek Górski nie kryje, że ich dociekliwe pytania 
okazały się pomocne w trakcie przygotowywania ostatecznej 
wersji projektu. 

Starając się nie zaniedbać niczego, co mogłoby mieć wpływ 
na decyzję komisji konkursowej, szukano też właściwej na-
zwy dla projektu. Ostatecznie, odwołując się do pojęć, na 
które zwracają uwagę instytucje unijne, przyjęto nazwę w na-
stępującym brzmieniu: „Europejskie Dziedzictwo Techniczne 
— upowszechnienie historycznych i współczesnych publika-
cji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku 
informatycznym”, w skrócie (od liter początkowych): „EDT”. 

Lista zadań 

Jury konkursu, poza zgłoszeniem Biblioteki Politechniki Kra-
kowskiej, do realizacji zakwalifi kowało jeszcze trzy projekty: 
Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Gdańskiej i Biblioteki 

Dziedzictwo techniczne idzie do sieci
Dzięki projektowi realizowanemu przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej ożyje 
cenna kolekcja historycznych druków. Skorzysta na tym nie tylko nauka polska 

LESŁAW PETERS

W pracowni digitalizacji
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PAN w Kórniku. Całkowity koszt projektu zaproponowanego 
przez Bibliotekę PK wynosi 5 141 615,77 złotych. Na realizację 
przyznano dofi nansowanie z budżetu środków europejskich 
w kwocie 4 136 538,17 złotych. Gdy tylko przyszła wiadomość, 
że Bibliotece PK przyznano te środki, trzeba było zabrać się 
ostro do pracy, bo terminy były nieubłagane.

Dyrektor Marek Górski wyjaśnia, że projekt został podzie-
lony na zadania. Pierwszym było przygotowanie dokumentacji 
projektowej. Zadanie drugie polegało na opracowaniu koncep-
cji całego systemu pracy. Realizacja zadania trzeciego znalazła 
się w gestii partnera z AGH, bowiem chodziło w tym przy-
padku o napisanie programu informatycznego, spełniającego 
wymagania określone w zadaniu drugim. Z kolei w ramach 
zadania czwartego należało utworzyć pracownię digitalizacji 
zbiorów. Ponieważ na terenie kampusu przy ulicy Warszaw-
skiej Biblioteka PK nie dysponuje odpowiednim lokalem, pra-
cownia powstała w kompleksie budynków politechniki w Czy-
żynach. O samej pracowni będzie jeszcze mowa. 

I wreszcie zadanie piąte, najbardziej kluczowe w całym 
projekcie, czyli przygotowanie zbiorów do digitalizacji oraz jej 
przeprowadzenie. Tylko o tym jednym punkcie można byłoby 
zapewne napisać książkę. 

Konserwacja mierzona w… tonach

Do digitalizacji wybrano ponad sześć tysięcy woluminów 
książek i czasopism. Poza wspomnianymi drukami lwow-
skimi i innymi publikacjami polskimi zakwalifi kowano też 
zbiór najstarszych i najcenniejszych książek, głównie w ję-
zyku niemieckim. Zgodnie z założeniami konkursu musiały 
być to druki, które wcześniej nie zostały poddane digitalizacji 
w innych instytucjach naukowych i nie były dostępne on-line. 

Przed przystąpieniem do nadawania zbiorom postaci cyf-
rowej należało w pierwszej kolejności poddać je konserwacji. 
Z samego faktu, że do ucyfrowienia przeznaczono dzieła sta-
re, liczące niekiedy nawet ponad dwieście lat, wynikało, że na 
wszystkich upływ czasu musiał odcisnąć swe piętno. 

W pierwszej kolejności wszystkie druki zostały zdezynfe-
kowane, aby osoby mające je skanować nie były narażone na 
kontakt z „zadomowionymi” w woluminach mikrobami. Na 
siedemdziesiąt dwie godziny każdy tom trafi ał do hermetycz-
nej komory, w której był poddawany działaniu gazu, zabijają-
cego wszelkie drobnoustroje. Zadanie to w wyniku przetargu 
powierzono specjalistycznej fi rmie w Warszawie, więc trzeba 
było tam przewieźć tony książek. Samochód kursował do sto-
licy kilka razy.

Część zbioru wytypowanego do digitalizacji wymagała 
odkwaszenia papieru. Tę operację można było przeprowadzić 
w Krakowie, bowiem od 2005 r. w Bibliotece Jagiellońskiej działa 
Klinika Papieru — specjalistyczna placówka zajmująca się od-
kwaszaniem tak rękopisów, jak i druków. Zaproszenie do złoże-
nia oferty wysłano również do analogicznej jednostki Biblioteki 
Narodowej w Warszawie, ale tylko „Jagiellonka” przedstawiła 
ofertę i obyło się tym razem bez wożenia książek poza Kraków. 
W sumie odkwaszonych zostało około pół tony druków. 

W ramach konserwacji zbioru przeznaczonego do digi-
talizacji dokonano też niezbędnych napraw uszkodzonych 
woluminów. Wymieniono zniszczone oprawy, uzupełnio-
no ubytki stron, w miarę możliwości pousuwano różnego 

rodzaju plamy. Dopiero po zakończeniu tego etapu można 
było zacząć przenoszenie kolekcji, książka po książce, do 
cyfro wej rzeczywistości. 

Ponad milion stron do skopiowania

Na potrzeby projektu Biblioteka PK zakupiła specjalistyczne 
skanery. Wykonują one kopie stron, używając tz w. „zimne-
go” światła, bezpiecznego dla starych książek. Urządzenia 
pozwalają skanować poszczególne strony nawet przy czę-
ściowym tylko otwarciu książki. To ważne, bo rozłożenie nie-
których wydawnictw na płasko groziłoby ich uszkodzeniem. 
Proces digitalizacji jest tak wymagający, że konieczne było 
m.in. dostosowanie kolorystyki ścian pracowni, w której zo-
stał umieszczony specjalistyczny sprzęt. 

Mimo korzystania z zaawansowanej technologii proces 
digitalizacji wymaga od wykonujących go osób skupienia 
i cierpliwości. Każda strona przed zeskanowaniem musi być 
uważnie przejrzana. Trzeba usunąć z niej ewentualne zabru-
dzenia, rozprostować zagięcia. Do każdej książki dobiera się 
odpowiednie parametry skanowania.

Prawdziwym wyzwaniem są strony wielokrotnie składa-
ne „w harmonijkę”, czasem nawet tak wykonane, że nie dają 
się rozłożyć w jednej prostej linii (co widać na naszym zdjęciu). 
Do skopiowania jest ponad 1,2 mln stron! Niektóre procesy 
powtarzalne można wprawdzie zostawić oprogramowaniu, 
ale i tak efekt końcowy zawsze musi skontrolować człowiek. 

Dorota Lipińska, która w Bibliotece PK zajmuje się admi-
nistrowaniem Repozytorium PK, wyjaśnia, że samo wyko-
nanie skanu nie kończy pracy. Pliki grafi czne wymagają po-
prawienia jakości wizualnej. Ponieważ skany wykonywane 
są w bardzo wysokiej rozdzielczości, przed udostępnieniem 
w sieci muszą zostać zmniejszone, aby każdy czytelnik mógł 
je ściągnąć, nie ryzykując, że na otwarcie pliku będzie czekał 
godzinami. Oryginalne pliki „master”, o wysokiej rozdziel-
czości, będą również udostępniane, ale wcześniej trzeba je 
skompresować, aby łatwiej było z nich korzystać. Opcja ta bę-
dzie przydatna na przykład osobom zainteresowanym grafi ką 
w zbiorach Biblioteki PK. 

Czasem zeskanować trzeba taką, hm... stronę
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Wszystkie zasoby będą poddane procesowi OCR, umoż-
liwiającemu ich pełnotekstowe wyszukiwanie. Ma to szcze-
gólne znaczenie w przypadku książek w języku niemieckim. 
Większość z nich drukowana jest szwabachą, czyli formą 
pisma gotyckiego, która nie jest dostępna wyszukiwarkom. 
Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu litery szwabachy 
będą „tłumaczone” na dobrze nam znane pismo łacińskie, co 
umożliwi prowadzenie wyszukiwania w całym zasobie w ten 
sam sposób jak np. w Google’u. 

Całe przedsięwzięcie jest bardzo pracochłonne. Nie licząc 
personelu wynajętych fi rm zewnętrznych, przy projekcie 
„EDT” zaangażowanych jest trzydzieści sześć osób, a dwa-
dzieścia dziewięć — to pracownicy PK. Realizację poszczegól-
nych zadań projektu koordynuje Dorota Buzdygan, zastępca 
dyrektora Biblioteki PK. Dyrektor Marek Górski podkreśla, że 
bez tego bardzo dobrego, kompetentnego zespołu ludzi, nie 
byłaby możliwa realizacja projektu „EDT”.

Bity i paragrafy
Wspomniano już, że przygotowane specjalnie na potrzeby 
projektu oprogramowanie zostanie udostępnione wszyst-
kim zainteresowanym na zasadzie licencji otwartej. To waż-
ne, bowiem dostępne do tej pory programy tego typu służą 
w głównej mierze do prezentacji gotowych zasobów. To, nad 
czym pracują uczestniczący w projekcie „EDT” informaty-
cy, obejmuje cały proces digitalizowania zbiorów. W efekcie 
powstaje produkt, z którego będą mogły korzystać bibliote-
ki, archiwa i inne instytucje w Polsce, które chciałyby objąć 
w jednym systemie cały proces digitalizacji, od pobrania 
książki z magazynu do udostępnienia jej cyfrowej wersji 
w sieci.

Warto jeszcze dodać, że przedsięwzięcie nie sprowadza 
się wyłącznie do skanowania książek i wprowadzenia ich cyf-
rowych zapisów do sieci. Pracujący nad tym zespół korzysta 
z porad zaangażowanej kancelarii prawnej, bowiem podję-
te działania wymagają skorelowania z już obowiązującym, 
jak i nowo tworzonym prawem. Trzeba uwzględnić prawa 

autorskie, prawa dostępu do materiałów, prawa wiążące się 
z udostępnieniem oprogramowania itp. Opinie prawników 
dotyczą także tego, co należałoby zmienić w przepisach uczel-
ni dotyczących ochrony własności intelektualnej. 

Jednym z elementów projektu jest przygotowanie jego 
strony wizualnej. W drodze przetargu wynajęto fi rmę, która 
przygotowała dla projektu znaki grafi czne, a także zapropo-
nowała dla powstającego systemu nazwę REDO — od słów 
„repozytorium dokumentów”. Efekty widać w Internecie na 
stronie prezentującej przebieg realizacji projektu. W końcu… 
jak cię widzą, tak cię piszą. 

Nowe życie w sieci
Realizacja projektu rozpoczęła się w 2016 r. Ma dobiec końca 
30 kwietnia 2019 r. Nie oznacza to jednak, że po tej dacie pro-
jekt zostanie zamknięty „na kłódkę”. Umowa przewiduje tz w. 
okres trwałości projektu, czyli zapewnienie, że powstałe pro-
dukty będą funkcjonować w sieci przez co najmniej pięć lat. 
Oczywiście, w Bibliotece PK zakłada się, że na pięciu latach 
się nie skończy. Byłoby zwyczajnie szkoda olbrzymiej pracy 
włożonej w udostępnienie cennych zbiorów. 

W ciągu tych pięciu lat, według zapisów zawartej umo-
wy, digitalizowany teraz zasób powinien osiągnąć wskaźnik 
około trzysta tysięcy pobrań. Dotychczasowe doświadczenia 
wskazują, że nie będzie z tym problemu. Biblioteczne zaso-
by, które zostały wcześniej zdigitalizowane, zaczęły nagle żyć 
nowym życiem po umieszczeniu w sieci. Przyciągnęły uwagę 
osób, które wcześniej się nimi nie interesowały, nie wiedziały 
nawet o ich istnieniu. 

Podobnie będzie z pewnością z „Lwowianami” oraz z pu-
blikacjami obcojęzycznymi. Gdy nie trzeba będzie jechać do 
Krakowa na ulicę Warszawską, by w czytelni otrzymać eg-
zemplarz zdjęty z półki, księgozbiór zacznie być penetrowany 
przez ludzi interesujących się kresowianami w całym kraju, 
a zapewne i na emigracji. Zasób zacznie funkcjonować w mię-
dzynarodowym obiegu naukowym. 

Obowiązek zapewnienia funkcjonalności projektu przez 
pięć lat po kwietniu 2019 r. oznacza między innymi, że w tym 
czasie nie będzie można zamknąć pracowni digitalizacji ani 
nawet przenieść jej do innego lokalu. Dyrektor Górski nie 
martwi się jednak tą perspektywą. Oprócz skanowanych 
obecnie w ramach projektu „EDT” sześciu tysięcy pozycji 
warto byłoby zdigitalizować wiele tysięcy innych materia-
łów. Nie tylko tych, które spoczywają w bibliotece głównej 
uczelni, ale także tych, których zasoby znajdują się w biblio-
tekach instytutowych. 

Są tam ciekawe i zasługujące na udostępnienie w szerszym 
obiegu zbiory, często w postaci map i wielkoformatowych pla-
nów. Pojedynczych instytutów nie stać na samodzielne pod-
jęcie tak kosztownych działań, natomiast funkcjonująca od 
dwóch lat na PK pracownia mogłaby po zakończeniu obecnej 
pracy świadczyć tego typu usługi poszczególnym jednostkom 
uczelni. 

Zresztą, jak mówi dyrektor Marek Górski, samych zaso-
bów Biblioteki PK wartych pokazania w Internecie jest tyle, że 
ich digitalizacja może potrwać nawet dziesięć lat.

Zdjęcia: Jan Zych

Kolejny druk zyskuje cyfrową postać
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REKTOR I SENAT 
Zarządzenia rektora PK

Zarządzenie nr 37 rektora PK z 11 czerwca 

2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku 
akademickim 2018/2019.

Zarządzenie nr 38 rektora PK z 11 czerwca 

2018 r. w sprawie wzorów dokumentów re-
krutacyjnych dla kandydatów ubiegających 
się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niesta-
cjonarnych studiów III stopnia, uruchamia-
nych w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie nr 39 rektora PK z 20 czerwca 

2018 r. w sprawie wprowadzenia cennika na 
kwaterowanie doraźne w domach studenc-
kich Politechniki Krakowskiej.

Zarządzenie nr 40 rektora PK z 25 czerwca 

2018 r. w sprawie „Regulaminu gospodaro-

wania zakładowym funduszem świadczeń 
socjalnych na Politechnice Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 41 rektora PK z 28 czerwca 

2018 r. w sprawie zmian w strukturze orga-
nizacyjnej na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Zarządzenie nr 42 rektora PK z 28 czerwca 

2018 r. w sprawie zmian w strukturze orga-
nizacyjnej na Wydziale Fizyki, Matematyki 
i Informatyki.

Zarządzenie nr 43 rektora PK z 29 czerw-

ca 2018 r. w sprawie określenia wysokości 
opłaty za prowadzone postępowanie zwią-
zane z  potwierdzeniem efektów uczenia się 
w roku akademickim 2018/2019.

Zarządzenie nr 44 rektora PK z 3 lipca 

2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych do doku-
mentowania studiów podyplomowych na PK.

Komunikaty rektora PK

Komunikat nr 10 rektora PK z 3 lipca 2018 r. 

w  sprawie planu rzeczowo-fi nansowego na 
2018 r.

Komunikat nr 11 rektora PK z 3 lipca 

2018  r. w sprawie uchwał Senatu PK podję-
tych na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 r.

Komunikat kanclerza PK

Komunikat nr 1 kanclerza PK z 12 czerwca 

2018 r. w sprawie zmiany komunikatu doty-
czącego realizacji usług w zakresie medycyny 
pracy w 2017 r. i 2018 r.

Koniec ubiegłego roku akademickiego za-
owocował na Politechnice Krakowskiej no-
wymi porozumieniami z partnerami zagra-
nicznymi. 30 maja została zawarta umowa 
z uniwersytetem w Osijeku, w Chorwacji. 
14 czerwca PK i stan Morelos w Meksyku pod-
pisały zaś list intencyjny.

Do zawarcia umowy między PK i Uniwer-
sytetem im. Josipa Juraja Strossmayera w Osi-
jeku doszło podczas wizyty rektora prof. Jana 
Kaziora — wraz z delegacją Kolegium Rekto-
rów Szkół Wyższych Krakowa — w Chorwacji 
w dniach 29–30 maja. Delegacja wzięła udział 
w uroczystym posiedzeniu Senatu uniwersy-
tetu w Osijeku z okazji święta uczelni — Dies 
Academicus. 

Dokument, który podpisali rektor 
PK  prof. Jan Kazior i rektor uniwersytetu 
w Osijeku prof. Vlado Guberac, dotyczy kon-
tynuowania dotychczasowej współpracy. 
Strony zobowiązały się do: wymiany studen-
tów i nauczycieli akademickich, wspólnych 
badań naukowych i publikacji oraz organi-
zowania wspólnych konferencji, seminariów, 
warsztatów i spotkań. Przewidziano również 
realizowanie wspólnych projektów na temat 
roli szlaków żeglugi śródlądowej w przewozie 
ładunków między Morzem Czarnym, Bałty-
kiem i Adriatykiem. Umowa obejmuje ponad-
to wspólne projekty dotyczące potencjału 
kolei w międzynarodowym transporcie ła-
dunków oraz rozwoju kolei dużych prędkoś ci 
na obszarze Międzymorza. 

Także przedstawiciele innych uczelni 
krakowskich podpisali porozumienia z part-

nerami chorwackimi. Dwie umowy Akademii 
Górniczo-Hutniczej (z uniwersytetem w Osi-
jeku i z uniwersytetem w Zadarze) dotyczą 
głównie współpracy w zakresie badań nau-
kowych oraz procesu dydaktycznego. Uni-
wersytet Papieski Jana Pawła II podpisał listy 
intencyjne w sprawie konkretnych projektów 
realizowanych z trzema uczelniami.

* 
Różnorodne działania przewiduje list in-
tencyjny podpisany przez Politechnikę Kra-
kowską i Stanową Radę Kapitału Ludzkiego 
ds.  Rozwoju Gospodarczego Stanu Morelos. 
Rada działa na rzecz łączenia miejscowego 
środowiska gospodarczego i edukacyjnego. 
Stara się wzmacniać konkurencyjność działa-
jących w stanie przedsiębiorstw, korzystając 
z możliwości, jakie niosą nauka, rozwój tech-
nologiczny i innowacje. Promuje tworzenie 
fi rm technologicznych, o charakterze małych 
i średnich przedsiębiorstw. 

Zgodnie z podpisanym dokumentem 
przewidywana jest wymiana doświadczeń 
w zakresie: mobilności studentów; promo-
wania uczestnictwa w działaniach na rzecz 
upowszechniania kultury, warsztatach, se-
minariach i kursach dyplomowych; rozwoju 
badań transportu miejskiego, logistyki mię-
dzynarodowej oraz projektowania i planowa-
nia platform multimodalnych (szynowych); 
promowania i wspólnego opracowywania 
projektów badawczych i rozwoju technolo-
gicznego. 

Uniwersytet w Osijeku i stan Morelos partnerami Politechniki Krakowskiej

Porozumienia międzynarodowe PK

Podpisy pod dokumentem złożyli rektor 
PK prof. Jan Kazior i dyrektor Stanowej Rady 
Kapitału Ludzkiego ds. Rozwoju Gospodar-
czego Stanu Morelos Fernando Bahena Her-
nández. 

Wizytę na Politechnice Krakowskiej de-
legacja z Meksyku wykorzystała również do 
tego, by wziąć udział w zorganizowanej na PK 
w dniach 14–15 czerwca konferencji naukowo-
-technicznej „Modelowanie podróży i progno-
zowanie ruchu — MODELLING 2018” (piszemy 
o niej na s. 17).

(ps)

Dyrektor Fernando Bahena Hernández 
i rektor Jan Kazior po podpisaniu umowy. 
Fot.: Jan Zych
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Promocje doktorskie
RENATA DUDEK

W piątek 29 czerwca o godzinie 11.00 rek-
tor PK prof. Jan Kazior otworzył uroczyste 
posiedzenie Senatu, poświęcone promo-
cji doktorów habilitowanych i doktorów. 
Witając zebranych w Sali Senackiej, rektor 
podkreślił, że to już druga taka uroczy-
stość w bieżącym roku kalendarzowym, 
a trzecia w roku akademickim 2017/2018. 
Przedstawiciele władz uczelni, promo-
torzy prac oraz promowani i ich goście 
zostali poinformowani o planowanym 
przebiegu spotkania, a następnie doko-
nano prezentacji sylwetek wszystkich 
promowanych doktorów habilitowanych. 
Prowadzący tę część uroczystości prorek-
tor do spraw nauki prof. Tadeusz Tatara 
zwracał się kolejno do dziekanów o krót-
kie przedstawienie dorobku naukowego 
i przebiegu kariery każdego z promowa-
nych. Tym razem szeregi samodzielnych 
pracowników nauki zasiliło aż jedenaście 
osób, z których pięć uzyskało stopień nau-
kowy na Wydziale Mechanicznym PK.

Część uroczystości poświęcona pro-
mocji doktorów rozpoczęła się od przed-
stawienia nowo mianowanych oraz ich 
promotorów. Dziekani wydziałów omówili 
zainteresowania zawodowe młodych nau-
kowców i tematykę rozpraw doktorskich. Po 
złożeniu uroczystego ślubowania czterna-
stu doktorów odebrało dyplom potwierdza-
jący uzyskanie stopnia naukowego, w tym 
gronie znów dominował Wydział Mecha-
niczny — połowa promowanych doktorów 
obroniła pracę doktorską na tym wydziale. 

Warto podkreślić, że promotorem 
wszystkich trzech rozpraw doktorskich, 
obronionych na Wydziale Architektury, był 
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm. 
W gronie odbierających dyplom znalazł się 

dr inż. José Gregorio Ferreira de Sá z Wy-
działu Inżynierii Elektrycznej i Komputero-
wej, pochodzący z Caracas w Wenezueli.

Zwracając się do promowanych, rektor 
prof. Jan Kazior podkreślił, że uroczystość 
promocji — to potwierdzenie ich dokonań, 
a uzyskanie stopnia doktora czy doktora ha-
bilitowanego — to zakończenie wieloletniej 
pracy i dużego wysiłku. — Każdy z Państwa 
w tej sali zdaje sobie sprawę, jaka jest cena 
sukcesu — zaznaczył. Zwrócił uwagę, że suk-
ces był możliwy dzięki wsparciu i wyrozu-
miałości najbliższych. Skierował też ciepłe 
słowa do najmłodszych członków rodzin 
przybyłych na uroczystość, z uśmiechem na 
twarzach przyglądających się promocji taty 
lub mamy. Gratulując promowanym, rektor 

Dr José Gregorio Ferreira de Sá (na zdjęciu: 
z żoną Joanną i synem) obronił na PK pracę 
doktorską „Wielokryterialna diagnostyka 
maszyny synchronicznej”. Jest Wenezu-
elczykiem, urodził się w Caracas. Studia 
w zakresie inżynierii elektrycznej i infor-
matyki podjął na jednej z najbardziej pre-
stiżowych uczelni kraju — Uniwersytecie 
Simona Bolivara. Po wyjeździe do Hiszpa-
nii kontynuował naukę na uniwersytecie 
w Vigo. W 2011 r., już jako pracownik na-
ukowy, otrzymał stypendium Marie Curie 
w ramach projektu kierowanego przez 
Imperial College w Londynie. Uczestnicząc 
w programie Energy SmartOps, którego 
partnerem jest Politechnika Krakowska, 
spędził trzy lata w Instytucie Elektromecha-
nicznych Przemian Energii WIEiK PK. Badał 

techniki monitorowania stanu i diagnosty-
ki uszkodzeń maszyn elektrycznych. Pro-
motorem doktoratu José Gregoria Ferreiry 
był dr hab. inż. Adam Warzecha, prof. PK.
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namawiał do kontynuowania aktywności 
naukowej i dalszego rozwoju kariery: — 
Pracownik naukowy musi od siebie bardzo 
dużo wymagać. Doktorów habilitowanych 
zachęcił do promowania następców, by 

w ten sposób spłacili dług wdzięczności 
i przyczynili się do dalszego rozwoju nauki. 
Na zakończenie podziękował wszystkim 
promotorom i zaapelował o dalsze wspar-
cie i życzliwość. W obliczu czekających 

uczelnię zmian związanych z nową ustawą 
będzie to szczególnie ważne. Dziękując 
wszystkim za przybycie, zaprosił do wpi-
sów do pamiątkowej księgi i rozmów przy 
lampce wina.

Zdjęcia: Jan Zych

Piotr Krzysztof 
Kopeć

WM

Jan Stanisław 
Jaśkowiec

WIL

Przemysław 
Jodłowski

WIiTCh

Przemysław 
Markiewicz

WA

Dariusz Henryk 
Faustmann

WIL

Tatiana Katarzyna 
Karkoszka

WM

Marcin Wiesław 
Trojan

WM

Witold Zbigniew 
Burkiewicz

 WA

Krzysztof 
Bizio
WA

Piotr Ryszard 
Nowakowski

WM

Zbigniew Ryszard 
Stępień

 WM

Sławomir 
Błasiak

WM

Mariusz 
Zych
WIL

Jacek Arnold 
Biskupski

WŚ

José Gregorio 
Ferreira de Sá

WIEiK

Doktorzy habilitowani

Doktorzy

Grzegorz Tomasz 
Kaczor

WM

Agnieszka 
Kącka-Zych

WIiTCh

Łukasz 
Ścisło
WM

Marcin 
Morawski

WM

Marceli 
Łasocha

 WA

Bartosz Krzysztof 
Kopiczak

WM

Danuta Irena 
Owczarek

WM

Marcin 
Szczepka

WM

Joanna Krystyna 
Szwed

WA
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PRACOWNICY 
Doktor habilitowany

Krzysztof Zima
Urodził się w 1975 r. w Krakowie. Jest 
absolwentem krakowskiego IV Liceum 
Ogólno kształcącego im. Tadeusza Koś-
ciuszki, klasy o profi lu matematyczno-
-fi zycznym. Studia na Wydziale Inżynierii 
Lądowej Politechniki Krakowskiej ukoń-
czył w 1999 r., uzyskując tytuł magistra in-
żyniera o specjalności technologia i orga-
nizacja budownictwa (praca magisterska: 
„Identyfi kacja, analiza i reakcja na ryzyko 
w polskich przedsiębiorstwach budow-
lanych”). Stopień naukowy doktora nauk 
technicznych w dyscyplinie budownictwo 
otrzymał w 2008 r. na Politechnice Kra-
kowskiej, broniąc pracy doktorskiej „Anali-
za deweloperskich przedsięwzięć budow-
lanych z zastosowaniem logiki rozmytej”. 
Promotorem doktoratu był dr hab. inż. An-
drzej Kosecki, prof. PK, a praca została 
wyróżniona przez ministra infrastruktury. 
Stopień doktora habilitowanego nauk 
technicznych w dyscyplinie: budownic-
two, specjalność: inżynieria przedsięwzięć 
budowlanych uzyskał 16  maja 2018  r. na 
podstawie monografi i pt. „Kalkulacja 
kosztów robót budowlanych z wykorzy-
staniem technologii BIM”. Stopień nadała 
mu Rada Wydziału Inżynierii Lądowej Poli-
techniki Krakowskiej.

Pracę na Politechnice Krakowskiej pod-
jął w 2000 r. Początkowo był zatrudniony 
jako asystent naukowo-dydaktyczny, a po 
doktoracie — jako adiunkt. Obecnie pra-
cuje w Instytucie Zarządzania w Budow-
nictwie PK, w Zakładzie Technologii i Orga-
nizacji Budownictwa.

Jego prace badawcze dotyczą zwięk-
szania dokładności i poprawności kal-
kulacji kosztów w procesie budowlano-
-inwestycyjnym. Na podstawie danych 
pochodzących z modelu BIM obiektu bu-
dowlanego tworzy narzędzia wspomaga-

jące obliczenia zarówno w fazie przygoto-
wania, projektowania oraz budowy.

Zarządzanie kosztami w budownictwie 
zdominowało jego zainteresowania nauko-
we, jak i zawodowe na przestrzeni ostatnich 
dziesięciu lat. Publikacje, które na ten temat 
wydał, obejmowały początkowo charakte-
rystykę kosztów w budownictwie, przegląd 
oprogramowania do kosztorysowania oraz 
baz cenowych. Kolejne prace dotyczyły 
głównie analiz czynników wpływających na 
dokładność kalkulacji kosztów w Polsce oraz 
różnic w kalkulacjach inwestorskich i oferto-
wych. Uzyskane wyniki umożliwiły podjęcie 
pierwszych prób opracowania modeli ma-
tematycznych, wspomagających kalkulacje 
kosztów i wykorzystujących wnioskowanie 
z przypadków oraz logikę rozmytą (np. mo-
del wspomagania oszacowań kosztowych 
wykorzystany do realizacji boisk sporto-
wych). Swoistą kontynuację tematu stano-
wi kwantyfi kacja ryzyka w oszacowaniach 
kosztowych. Temat realizuje, sprawując 
opiekę naukową nad doktorantem, a obec-
nie jako promotor pomocniczy.

W kalkulacji kosztów robót budow-
lanych odwołuje się do nowoczesnych 
metod modelowania informacji o obiek-
cie budowlanym (BIM). Wiele publikacji 
poświęcił zarządzaniu informacjami, ich 
gromadzeniu, przechowywaniu i wykorzy-
staniu technologii BIM i modelu obiektu 
budowlanego, a także kalkulacjom warian-
towym opartym na modelu BIM, ważności 
poziomu szczegółowości opisu elemen-
tów budowlanych, trendów rozwoju BIM. 
Ponadto interesuje się metodami plano-
wania i organizacji budowy.

W czasopismach naukowych oraz 
w zbiorach materiałów konferencyjnych 
(krajowych i zagranicznych) zamieścił po-
nad 70 publikacji. Jest autorem lub współ-
autorem wielu prac naukowo-badawczych, 
opinii i ekspertyz sądowych oraz opracowań 
dla przemysłu. Wielokrotnie występował 
z referatami na krajowych i zagranicznych 
konferencjach naukowych. Jest współau-
torem dwóch podręczników akademickich 
— „Kosztorysowanie robót budowlanych 
z programem Zuzia 11” (Wydawnictwo PK, 
2014) oraz „Dokumentacja przetargowa 
i kosztowa w budowlanym procesie inwe-
stycyjnym” (Wydawnictwo PK, 2015).

Uczestniczył w krajowym projekcie 
Program Bon na Innowacje (PARP). Brał 
udział w projektach Programu Erasmus. 
W ramach stażu „Work experience” odwiedził 

największe fi rmy zajmujące się projekto-
waniem i realizacją inwestycji budowla-
nych z wykorzystaniem technologii BIM — 
Foster+Partners, BAM Construct, Townsend 
and Turner.

Na Wydziale Inżynierii Lądowej prowa-
dzi zajęcia dla studentów z kosztorysowania 
robót budowlanych, systemów informa-
cyjnych w zarządzaniu, komputerowego 
wspomagania zarządzania, organizacji i kie-
rowania budową. Był wykładowcą na stu-
diach podyplomowych oraz kursach i szko-
leniach z zakresu zarządzania kosztami, BIM 
i harmonogramowania. W latach 2009–2012 
kierował studium podyplomowym, a także 
koordynował realizację kursów dotyczą-
cych kosztorysowania robót budowlanych, 
planowania i realizacji inwestycji budowla-
nych oraz monitorowania i prewencji stanu 
BHP w przedsiębiorstwie budowlanym. Jest 
założycielem i opiekunem Koła Naukowego 
„Zarządzanie Kosztami w Budownictwie”.

Był promotorem 78 prac magisterskich 
i 82 inżynierskich (5 w języku angielskim) 
oraz 27 prac na studiach podyplomowych. 
Jest promotorem pomocniczym w otwar-
tym przewodzie doktorskim oraz opieku-
nem naukowym w kolejnym przygotowy-
wanym samodzielnie otwarciu doktoratu. 

Uczestniczył w pracach komisji rekruta-
cyjnej w latach 2004 i 2008. Był członkiem 
Wydziałowej Komisji Wyborczej WIL na lata 
2013–2016. Obecnie jest członkiem Rady 
WIL PK. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
w Instytucie Zarządzania w Budownictwie 
w latach 2017–2018.

Należy do Stowarzyszenia Kosztory-
santów Budowlanych (jest też jego rze-
czoznawcą), Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa oraz American 
Real Estate Society.

Laureat zespołowej nagrody rektora 
za osiągnięcia dydaktyczne (2016 r.) oraz 
zespołowej nagrody I stopnia za przygo-
towanie e-kursu (2018 r.). Wyróżniony jako 
Outstanding Reviewer for Journal of Fi-
nancial Management of Property and Con-
struction in the Emerald Literati Network 
2014 Awards for Excellence. Został odzna-
czony Honorową i Złotą Odznaką Politech-
niki Krakowskiej (2011 r. i 2018 r.).

Interesuje się piłką nożną oraz sztuką 
i twórczością hiszpańską, zwłaszcza okresu 
surrealizmu, także architekturą secesyjną. 
Lubi podróżować oraz czytać książki.

Prywatnie jest żonaty, ma dwójkę dzie-
ci, córkę Weronikę i syna Ksawerego.
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3 maja 2018 r. zmarł w Krakowie wielo-
letni, zasłużony pracownik naukowo-
-dydaktyczny Instytutu Mechaniki Bu-
dowli Politechniki Krakowskiej, sekre-
tarz naukowy sympozjów poświęconych 
wpływom parasejsmicznym na budowle, 
ceniony dydaktyk i wychowawca mło-
dzieży akademickiej, niezawodny kolega 
i współpracownik, mądry i odpowiedzial-
ny człowiek. 

Antoni Zięba urodził się w Jaworznie 
5  lipca 1948 r. Po ukończeniu studiów na 
Politechnice Krakowskiej, zaproszony przez 
prof. Romana Ciesielskiego, rozpoczął 
w 1971 r. pracę naukowo-dydaktyczną w In-
stytucie Mechaniki Budowli Politechniki Kra-
kowskiej. W pierwszym okresie zatrudnienia 
współpracował m.in. przy rozpoznawaniu 
problemów dynamiki zapór wodnych, pro-
pagacji drgań w gruncie itp. Ten ostatni 
temat, po przeprowadzeniu ciekawych do-
świadczeń na poligonie badawczym, ujął 
w rozprawie doktorskiej. W 1980  r. uzyskał 
stopień doktora w dyscyplinie budownic-
two na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. 
W następnych latach uczestniczył w rozwią-
zywaniu zagadnień dotyczących dynamiki 
obiektów liniowych (gazociągi podziem-
ne), propagacji fal wstrząsowych, wpływu 
wstrząsów parasejsmicznych na budowle 
liniowe i wielkogabarytowe. Był organiza-
torem (jako sekretarz naukowy) seminariów 
poświęconych wpływom parasejsmicznym 
na budowle.

W sposób wyraźnie ponadprzeciętny 
angażował się w działalność dydaktyczną, 
lubił bezpośredni kontakt ze studentami. 
Nie tylko dzielił się z nimi zasobem własnej 
wiedzy naukowej i zawodowej, ale także 
bogactwem swego człowieczeństwa. Pra-
cę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Me-
chaniki Budowli realizował do czasu przej-
ścia na emeryturę.

Nie zaniedbując działalności naukowo-
-dydaktycznej, Antoni Zięba angażował 
się z niebywałym zapałem i skutecznością 
w obronę życia człowieka, w szczegól-
ności w obronę życia dzieci poczętych. 
Z tego zaangażowania i twórczego po-
dejmowania jakże ważnych problemów 
znany był od wielu lat nie tylko w Polsce. 
Z przemyśleń nad nauczaniem św. Jana 
Pawła II, głoszonym podczas pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny, zrodziła się 

w 1980 r. jego inicjatywa zorganizowania 
Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych 
Dzieci. Cel krucjaty był wyraźnie okreś-
lony: „obudzić sumienie narodu oraz do-
prowadzić do takiego prawodawstwa, 
które by chroniło każde poczęte dziecko”. 
Wtedy też rozpoczął upowszechnianie 
wystaw z fotografi ami, pokazującymi roz-
wój dziecka w łonie matki. Docierały one 
do wielu parafi i w Polsce, poczynając od 
jasnogórskiego sanktuarium. Od tego 
czasu Antoni Zięba stał się wyraźnie iden-
tyfi kowalnym obrońcą życia. Był inicja-
torem i współorganizatorem, od 1981 r., 
corocznej pielgrzymki obrońców życia na 
Jasną Górę, dwóch pierwszych Narodo-
wych Marszów w Obronie Życia (1996  r.). 
Podczas Międzynarodowego Kongresu 
zorganizowanego w 2007 r. w Krakowie 
zainicjował Światową Krucjatę Modlitwy 
za Życie (World Prayer for Life). 

Bardzo ważnym obszarem aktywności 
Antoniego Zięby były media. Wszystkie 
jego inicjatywy w tym zakresie wynikały 
bezpośrednio z potrzeby szerokiego upo-
wszechniania wiedzy związanej z obroną 
życia człowieka. Najpierw (1992 r.) utwo-
rzył jako współzałożyciel i redaktor Tygo-
dnik Rodzin Katolickich „Źródło”. Potem 
były: miesięcznik dla nauczycieli i wycho-
wawców „Wychowawca” oraz tygodnik 
dla młodzieży katolickiej „Droga”. Kolej-
ne czasopisma to: „Zeszyty Problemowe: 
Służba Życiu”, „Nasza Arka”, „Cuda i Łaski 
Boże”, „Jaś” (później „Ola i Jaś”) i „Dominik”. 
Współpracował z Radiem Maryja i Telewi-

zją Trwam. Ważną inicjatywą, wspieraną 
przez niego od 1997 r., było ustanowienie 
przez „Źródło” Nagrody im. Jerzego Cie-
sielskiego — Ojca Rodziny. 

Był niestrudzonym inicjatorem i orga-
nizatorem środowisk, które w różnej for-
mie i formule statutowej wspierały jego 
twórcze inicjatywy pro-life. W Polskim 
Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowie-
ka był założycielem i prezesem. W Polskiej 
Federacji Ruchów Obrony Życia został 
wiceprzewodniczącym Zarządu. Założył 
Fundację „Źródło”, był sekretarzem Zarzą-
du. W Stowarzyszeniu „Nasza Przyszłość” 
oraz w Polskim Stowarzyszeniu Nauczy-
cieli i Wychowawców był wiceprezesem 
Zarządu. Od 1997 r. był członkiem Zespołu 
Wspierania Radia Maryja. 

W 2016 r. został przyjęty do Polskiego 
Towarzystwa Teologicznego. Była to sytu-
acja wyjątkowa — na członka zaproszono 
osobę nie tylko świecką, ale legitymującą 
się wykształceniem technicznym. Jego 
merytoryczne i organizacyjne zaangażo-
wanie w obronę życia człowieka, dogłęb-
na znajomość nauczania św. Jana Pawła II 
w tym zakresie i świadectwo dawane włas-
nym życiem były najlepszą rekomendacją 
do przyjęcia do środowiska teologów. 

Nadzwyczajną aktywność w zakre-
sie obrony życia człowieka Antoni Zięba 
rozwijał na fundamencie wiary i stale po-
szerzanej wiedzy o rozwoju człowieka od 
poczęcia. 

Wielkim ubogaceniem i ciągłym wy-
zwaniem do poszukiwania nowych, sku-
tecznych dróg działania były dla niego na 
pewno bezpośrednie spotkania z Janem 
Pawłem II. Ks. kard. Stanisław Dziwisz, bez-
pośredni świadek tych spotkań, tak o tym 
powiedział w niedawnym wywiadzie: „In-
żynier Zięba miał częsty kontakt z Janem 
Pawłem II. Sprawy, które leżały mu na ser-
cu, przedkładał Ojcu Świętemu i od niego 
otrzymywał zawsze błogosławieństwo. 
Papież widział, że to, co robi inż. Zięba, po-
dejmuje z wielkim przekonaniem. Do świę-
tości Jan Paweł II nie szedł sam, był otoczo-
ny grupą ludzi świeckich, którzy wspólnie 
z nim starali się realizować rady ewange-
liczne. W tej grupie był również inż. Zięba”.

Dr inż. Antoni Zięba uzyskał Nagrodę 
Fundacji Jana Pawła II za działalność pro-life 
(1987), Medal Senatu RP za obronę życia 

WSPOMNIENIE 
Antoni Zięba
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(1999), Medal Komisji Edukacji Narodowej 
za zasługi dla oświaty i wychowania (2001), 
Nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy im. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego (1998), nagrodę miesięcznika „Po-
wściągliwość i Praca” (2002) za działalność 
wydawniczą, Nagrodę im. Włodzimierza 
Pietrzaka (2004 r.) za działalność w obronie 
życia człowieka i rozwój mediów katolic-
kich, nagrodę „Anioł Życia” (2013) Zakonu 
Rycerzy Jana Pawła II, nagrodę „Bez światło-
-cienia” Oddziału Krakowskiego SDK 
(2016) za odwagę w głoszeniu Prawdy. 
W 2002 r. został kawalerem Zakonu Rycer-
skiego Świętego Grobu Bożego w Jero-
zolimie, a od 2008 r. był rycerzem Orderu 
Jasnogórskiej Bogarodzicy. Był również 
rycerzem Kolumba. Jako najważniejsze 
wyróżnienie przyjął wręczony mu przez 
ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskie-
go 19  marca 2018 r. medal papieski „Pro 
Ecclesia et Pontifi ce”.

Pożegnanie Przyjaciela — 
Antoniego Zięby

Śpij Przyjacielu, ręką Boga
Spośród nas zabrany.
Moc zasług, obrońco życia,
Niesiesz w Nieba bramy.
Zostawiwszy testament
Między ziemianami:
O życie walka — za nami
I walka przed nami.

  
Krzysztof Konstanty Stypuła

Metropolita krakowski na stronie ar-
chidiecezji bezpośrednio po śmierci An-
toniego Zięby przekazał takie oto zdania: 
„Wyrażam jednocześnie moją wdzięcz-
ność za dar jego życia, przepełnionego 
chrześcijańską miłością. […] Trudno prze-

cenić zasługi Pana Inżyniera — był i bę-
dzie wzorem dla wielu, którzy nie chcą 
zgodzić się na cywilizację śmierci i pod 
prąd współczesnemu światu mówią ży-
ciu: TAK”. 

Podczas uroczystości pogrzebowych 
8 maja 2018 r. w Krakowie odczytano listy 
od prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz od 
ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, 
przewodniczącego Konferencji Episkopa-
tu Polski. Ksiądz arcybiskup wyraził prze-
konanie, że: „Kościół w Polsce wyraża dziś 
wdzięczność wobec Boga za życie śp. An-
toniego, które było nieustannym poszuki-
waniem i wypełnianiem woli Bożej”. 

Janusz Kawecki, Stefan Pyrak 

Tekst jest autorskim skrótem wspomnienia opu-
blikowanego w „Inżynierii i Budownictwie”. 

Andrzej Drapa, inż., emerytowany pracownik 
inżynieryjno-techniczny Instytutu Inżynierii 
i Gospodarki Wodnej na Wydziale Inżynierii 
Środowiska PK, wieloletni pracownik Zakładu 
Budownictwa Wodnego IIGW PK; realizował 
prace wspomagające proces dydaktyczny 
oraz badania naukowe i współpracę z gospo-
darką — zmarł 8 marca 2018 r., miał 79 lat.

Bronisław Kamiński, dr inż. — wybitny spe-
cjalista z zakresu melioracji wodnych, inży-
nierii i gospodarki wodnej, inżynierii ochrony 
środowiska; w latach 1972–1985 pracownik 
Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (dziś: 
Wydział Inżynierii Środowiska) — Instytutu 
Inżynierii i Gospodarki Wodnej oraz Instytutu 
Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska; 
był dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Miasta Krakowa, ministrem ochro-
ny środowiska w rządzie Tadeusza Mazo-
wieckiego, prezesem Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej — 
zmarł 18 października 2017 r., miał 77 lat. 

Józef Knapczyk, prof. dr hab. inż., specjalista 
w zakresie automatyki i robotyki oraz budowy 
i eksploatacji maszyn; absolwent Politechniki 
Krakowskiej, wieloletni pracownik Instytutu 
Pojazdów Samochodowych i Silników Spali-
nowych PK, jego dyrektor w latach 1992–1994, 
przez długie lata kierownik Zakładu Budowy 
Pojazdów Samochodowych; był też pracowni-
kiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Nowym Sączu — zmarł 7 sierpnia 2017 r. 

Teresa Konkol, mgr inż., emerytowany pra-
cownik naukowo-techniczny Instytutu In-
żynierii i Gospodarki Wodnej PK, hydrolog 

doświadczalny; uczestniczyła w pracach 
naukowych prowadzonych w Doświadczal-
nej Stacji Hydrologicznej „Stróża” — zmarła 
20 lutego 2018 r., miała 78 lat. 

Bohdan Kozarzewski, prof. dr hab., wybitny 
specjalista w dziedzinie fi zyki i informatyki, 
w szczególności w zakresie magnetycznych 
i magnetoplastycznych właściwości mate-
riałów oraz chaotycznej ewolucji układów 
nieliniowych; absolwent UJ, na Politechnice 
Krakowskiej od 1981 r., początkowo jako kie-
rownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego, w latach 
1999–2005 dziekan Wydziału Fizyki Tech-
nicznej i Modelowania Komputerowego PK; 
ceniony jako świetny dydaktyk, nauczyciel 
i wychowawca — zmarł 11 stycznia 2018 r., 
miał 80 lat.

Stanisław Miarka, mgr inż., pracownik 
inżynieryjno-techniczny w Instytucie Kon-
strukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym, 
zmarł 13 czerwca 2017 r., miał 63 lata. 

Alicja Pieniążek, dr, emerytowany długoletni 
nauczyciel akademicki w Instytucie Matema-
tyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informa-
tyki — zmarła 4 czerwca 2017 r., miała 72 lata.  
Krzysztof Piwowarski, prof. dr hab. inż., 
autorytet w zakresie mechaniki konstrukcji 
betonowych, wieloletni zasłużony nauczyciel 
akademicki przez ponad 40 lat związany z Po-
litechniką Krakowską; pełnił na PK funkcje 
dziekana i prodziekana Wydziału Budownic-
twa Lądowego, zastępcy dyrektora Instytutu 
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, kie-
rownika Zakładu Konstrukcji Żelbetowych; 
był sekretarzem i wiceprzewodniczącym 

Oddziału Krakowskiego PZITB, członkiem 
Sekcji Konstrukcji Betonowych w Komitecie 
Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN — zmarł 
12 marca 2018 r., miał 92 lata. 

Witold Rosa, wieloletni pracownik technicz-
ny Laboratorium Badawczego Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych w Instytucie Mate-
riałów i Konstrukcji Budowlanych PK — zmarł 
29 lipca 2017 r., miał 62 lata.

Zbigniew Skrzyszowski, dr inż., emeryto-
wany pracownik Instytutu Konstrukcji Ma-
szyn na Wydziale Mechanicznym PK — zmarł 
15 lutego 2018 r., miał 77 lat.

Stanisław Staruch, doc. dr inż., prorektor 
Politechniki Krakowskiej w latach 1972–1975, 
dziekan Wydziału Mechanicznego PK w la-
tach 1969–1972, były dyrektor Instytutu Po-
jazdów Samochodowych i Silników Spalino-
wych PK; wybitny organizator, zasłużony dla 
rozwoju Wydziału Mechanicznego i uczelni; 
były prezes Oddziału Krakowskiego NOT, dy-
rektor Centrum Rozwoju EXPLOTRANS SA — 
zmarł 27 kwietnia 2018 r., miał 84 lata. 

Edward Surdyka, mgr, od 1963 r. pracownik 
Studium Wychowania Fizycznego Politechniki 
Krakowskiej, jego kierownik w latach 1976–
1995, zasłużony szczególnie w dziedzinie roz-
woju bazy sportowej PK, jeden z inicjatorów 
Biegu Kościuszkowskiego; znakomity trener 
piłki ręcznej, prowadzona przez niego druży-
na piłkarek ręcznych Cracovii 10-krotnie zdo-
była tytułu mistrza Polski, w latach 1958–1965 
trenował reprezentację Polski, którą trzykrot-
nie wprowadził do fi nałów mistrzostw świata 
— zmarł 28 stycznia 2018 r., miał 87 lat. 

Odeszli
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Trzej polscy studenci — Jakub Kulisa z Poli-
techniki Krakowskiej, Damian Granosik z Poli-
techniki Łódzkiej i Piotr Pańczyk z Politechniki 
Wrocławskiej — zdobyli pierwszą nagrodę 
w „eVolo Skyscraper Competition”, jednym 
z najbardziej prestiżowych konkursów archi-
tektonicznych na świecie. Młodzi ludzie zapro-
jektowali… składany wieżowiec. Ich pomysł 
wzbudził zainteresowanie czołowych mediów 
w różnych krajach.

budynku, dzięki czemu obiekt zajmuje mało 
miejsca. Szacują, że Skyshelter.zip wykorzy-
stuje powierzchnię trzydziestokrotnie mniej-
szą od tej, która potrzebna jest do rozstawie-
nia tradycyjnych namiotów lub kontenerów 
misji ratowniczej. Skraca to znacznie czas 
potrzebny na oczyszczenie i zabezpieczenie 
terenu potrzebnego na założenie obozu. Wie-
żowy charakter składanego budynku sprawia 
też, że będąc obiektem widocznym z dużych 
odległości, może służyć jako punkt orientacyj-
ny dla ofi ar kataklizmu szukających pomocy.

Jakub Kulisa, krakowski współtwórca tego 
wynalazku, ma 23 lata. Urodził się w Krakowie, 
gdzie ukończył II Liceum Ogólnokształcące 
(„Sobieskiego”). Od dziecka fascynowały go 
wysokie budynki. To zainteresowanie sprawi-
ło, że zaczął studiować na Wydziale Architek-
tury PK. W trakcie studiów skorzystał z możli-
wości wyjazdu w ramach Programu Erasmus 
na Politechnikę Mediolańską. Tam spotkał 
Damiana Granosika z Politechniki Łódzkiej 
i Piotra Pańczyka z Politechniki Wrocławskiej. 

Niemal od razu postanowili spróbować 
swych sił w konkursie „eVolo Skyscraper 
Competition” — wiodącym na świecie kon-
kursie w dziedzinie architektury wysokościo-
wej. Pomysł wieżowca, który można przeno-
sić do miejsc klęsk żywiołowych, przyszedł 
im do głowy, gdy w roku ubiegłym oglądali 
dramatyczne obrazy, docierające z miejsc, 
przez które przeszedł niszczycielski huragan 
Irma. Zaczęli się wówczas zastanawiać, jak ar-
chitektura mogłaby pomóc ludziom dotknię-
tym takim kataklizmem i wymyślili składany 
budynek, który w ciągu minut można dostar-
czyć na miejsce za pomocą śmigłowca. 

Ten pomysł jury konkursu uznało za naj-
lepszy z 526 projektów nadesłanych z całego 
świata. Drugie miejsce zdobył Tony Leung 
z Hongkongu, laureatem trzeciego miejsca 
został Claudio C. Araya Arias z Chile. Niezwy-
kle oryginalne rozwiązanie polskich studen-
tów wzbudziło zainteresowanie mediów na 
całym świecie. Pisano o nim m.in. w „The Ti-
mes”, „The Independent”, „New York Times”, 
„Wall Street Journal”, „Vogue” „China Daily”, 
mówiono o nim w NBC i Russia Today. Au-
torów rozwiązania zaproszono do udziału 
w specjalistycznej konferencji w Londynie. 

Jakub Kulisa mówi, że zdobycie pierw-
szego miejsca w „eVolo Skyscraper Competi-
tion” — to nie tylko olbrzymie wyróżnienie, 
ale także wielka motywacja do dalszej pracy. 
Sukces w prestiżowym konkursie pozwala 
mu snuć ambitne plany o projektowaniu wie-
żowców na całym świecie. A że drugą pasją 
krakowskiego członka zwycięskiego zespołu 
są nowe technologie w architekturze, może 

jeszcze nie raz zaskoczy świat swymi śmiały-
mi rozwiązaniami. 

Na razie jednak myśli przede wszystkim 
o ukończeniu studiów I stopnia. Został mu 
jeszcze jeden semestr. Wolny czas poświęca 
na surfowanie na desce z żaglem. Zimą pew-
nie wybierze się jak zwykle na narty.

(ps)

Niezwykły projekt studenta PK Jakuba Kulisy i jego kolegów wygrał 
prestiżowy konkurs

Składany wieżowiec zadziwia świat

Jakub Kulisa. Wieżowce — to jego pasja. 
Fot.: Jan Zych

Skyshelter.zip — bo tak nazywa się wspól-
ne dzieło młodych polskich projektantów — to 
jedyny w swoim rodzaju budynek przeznaczo-
ny do niesienia pomocy ofi arom klęsk żywioło-
wych. Można go złożyć jak harmonijkę, spako-
wać i przetransportować w dowolne miejsce za 
pomocą śmigłowca. Nadaje się do postawienia 
nawet na niestabilnym gruncie. Jego rozłożenie 
następuje dzięki sile nośnej ogromnego, napeł-
nianego helem balonu, który unosi w górę stro-
py i napina liny zabezpieczające obiekt przed 
naporem wiatru. Wraz z całą strukturą rozkła-
dają się ściany obiektu, wykonane z materiału 
przypominającego tkaninę.

Zależnie od ilości gazu wpompowanego 
do wnętrza balonu, rozłożona zostaje — sto-
sownie do potrzeb — określona liczba pięter. 
Można na nich rozlokować szpital polowy, 
noclegownię, recepcję, magazyny itp. Po speł-
nieniu zadania budynek nadaje się do złożenia 
i ponownego wykorzystania w innym miejscu.

Jako jedną z głównych zalet rozwiąza-
nia jego twórcy wskazują pionową formę 
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Jest specjalistą z olbrzymim dorobkiem, 
a jednocześnie człowiekiem o szerokich ho-
ryzontach i zainteresowaniach. W ciągu 44 lat 
pracy na Politechnice Krakowskiej pełnił wie-
le odpowiedzialnych funkcji. Zdobył jedno-
cześnie uznanie środowisk naukowych kra-
jowych i zagranicznych oraz wielu instytucji 
życia gospodarczego.

Okazją do wyrażenia szacunku 
prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Stypule i złoże-
nia temu znakomitemu badaczowi i dydakty-
kowi wyrazów wdzięczności za rozliczne do-
konania była sesja jubileuszowa z okazji jego 
70. urodzin. Uroczystość odbyła się 22 czerw-
ca na Politechnice Krakowskiej, w drugim  
dniu seminarium „WIBROSZYN 2018”. 

Na spotkanie przybył przewodniczą-
cy Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
prof.  Kazimierz Furtak. W sesji wziął udział 
wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel. 
Władze Politechniki Krakowskiej reprezen-
towali prorektorzy: prof. Andrzej Białkiewicz 
i dr  hab.  inż.  Marek Stanuszek. Obecny był 
również dziekan Wydziału Inżynierii Lądo-
wej PK dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. 
Spotkanie prowadził były dyrektor Instytutu 
Mechaniki Budowli PK prof. Janusz Kawecki. 
Olbrzymi dorobek jubilata zaprezentowali 
w swych referatach goście sesji jubileuszo-
wej. Jako pierwszy głos zabrał były rektor Po-
litechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Flaga. 

*
Krzysztof Konstanty Stypuła przyszedł na 
świat 20 marca 1948 r. w Krakowie. Kształ-
cił się tu w Szkole Podstawowej nr 36 oraz 
w III  Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 
Kochanowskiego, a lata studiów przyniosły 
mu podwójne magisterium. Początkowo, 
w 1966 r., Krzysztof Stypuła podjął studia na 
Wydziale Leśnym ówczesnej Wyższej Szko-
ły Rolniczej w Krakowie (dziś: Uniwersytet 
Rolniczy), a od 1969 r. zaczął równolegle 
studiować na Wydziale Budownictwa Lą-
dowego Politechniki Krakowskiej. Studia na 
WSR ukończył w 1971 r. obroną pracy magi-
sterskiej „Badania drogowych murów oporo-
wych na przykładzie dróg leśnych w regionie 
sądeckim”. W 1974 r. uzyskał dyplom magi-
stra inżyniera budownictwa po obronieniu 
na PK pracy „Konsolidacja warstwy sprężystej 
w jednoosiowym stanie odkształcenia”. 

Stopień doktora nauk technicznych uzy-
skał we wrześniu 1981 r., obroniwszy pracę 
„Badania propagacji w podłożu gruntowym 
oraz przekazywania się na budynki drgań 
wywołanych wbijaniem pali fundamen-
towych”. Doktorem habilitowanym został 

w marcu 2002 r. na podstawie rozprawy 
„Drgania mechaniczne wywołane eksploata-
cją metra płytkiego i ich wpływ na budynki”. 
26 czerwca 2014 r. otrzymał tytuł profesora 
nauk technicznych. 

Po ukończeniu studiów na WSR Krzysztof 
Stypuła został asystentem w Instytucie Użyt-
kowania Lasu i Inżynierii Leśnej tejże uczelni. 
Bezpośrednio po uzyskaniu tytułu magistra 
inżyniera na PK podjął pracę w Instytucie 
Mechaniki Budowli, instytucie, z którym 
związany jest do dnia dzisiejszego. W latach 
1995–2013 był zastępcą dyrektora instytutu 
ds. badań naukowych i współpracy z prze-
mysłem, a od października 2014 r. do 20 mar-
ca 2018 r. (do ukończenia 70. roku życia) był 
dyrektorem IMB. Obecnie kieruje jednostką 
jako pełniący obowiązki dyrektora. 

Przedstawiając działalność naukowo-
-badawczą jubilata, prof. Kazimierz Flaga 
podkreślił, że koncentruje się ona na ochro-
nie budynków i ludzi w budynkach przed 
drganiami. Wśród prac z tego zakresu zwra-
cają uwagę opracowania dotyczące oddzia-
ływania na środowisko drgań generowanych 
przez metro w Warszawie. Mówca przypo-
mniał, że problematyka ta zawarta została 
w opublikowanej w 2013 r. przez Wydawnic-
two PK książce Janusza Kaweckiego i Krzysz-
tofa Stypuły „Zapewnienie komfortu wibra-
cyjnego ludziom w budynkach narażonych 
na oddziaływania komunikacyjne”. 

Prof. Kazimierz Flaga podkreślił dużą 
aktywność prof. Krzysztofa Stypuły na kon-
ferencjach międzynarodowych i krajowych. 
Podczas konferencji EURODYN w Paryżu 
w 2005 r. po raz pierwszy na forum między-
narodowym przedstawił on tezę o odmien-
nym charakterze odpowiedzi budynków na 

drgania pochodzące od komunikacji pod-
ziemnej w porównaniu z drganiami wywo-
ływanymi przez komunikację naziemną. Wy-
stąpienie prof. Stypuły wzbudziło wówczas 
duże zainteresowanie, a późniejsze badania 
potwierdziły tezę zawartą w referacie. 

Prof. Stypuła ma także istotny udział 
w tworzeniu zasad i przepisów prawa bu-
dowlanego dotyczącego wpływu drgań na 
budowle. Uczestniczył w pracach zespo-
łów przygotowujących dwie polskie normy 
w tym zakresie oraz konsultował końcową 
wersję normy międzynarodowej (ISO). 

Kończąc swe wystąpienie, prof. Kazimierz 
Flaga przypomniał, że jubilat jest laureatem 
wielu nagród resortowych, nagrody sekreta-
rza naukowego PAN i innych. W 2003 r. otrzy-
mał Nagrodę im. Stefana Bryły, a w 2017  r. 
— nagrodę TOPBuilder. Dwunastokrotnie 

Goście sesji jubileuszowej dziękowali uczonemu za imponujące osiągnięcia 
badawcze i za… wiersze

Jubileusz profesora Krzysztofa Stypuły

Profesor Krzysztof Stypuła z małżonką

W imieniu Wydziału Inżynierii Lądowej gra-
tulacje złożył dziekan Andrzej Szarata
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był honorowany nagrodami indywidualnymi 
i zespołowymi rektora PK. 

Działalność dydaktyczną prof. Krzysztofa 
Stypuły krótko scharakteryzował dr hab. inż. 
Janusz German, prof. PK z Instytutu Mechaniki 
Budowli PK. Przypomniał, że już jako asystent, 
a następnie starszy asystent w Instytucie Użyt-
kowania Lasu i Inżynierii Leśnej Wyższej Szkoły 
Rolniczej Krzysztof Stypuła prowadził przed-
mioty z pogranicza tematyki rolnej i budowla-
nej. Zorganizował też Laboratorium Mechaniki 
Gruntów i Gruntoznawstwa Drogowego.

Po podjęciu pracy na Politechnice Krakow-
skiej zajęcia prowadził zarówno na studiach 
inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, 
jak również na studiach podyplomowych. 
Wykładane przez niego przedmioty niejedno-
krotnie nawiązywały do wykształcenia zdoby-
tego podczas studiów na WSR. Wypromował 
trzech doktorów oraz wielu magistrów i inży-
nierów. Przez wiele lat sprawował opiekę nad 
słuchaczami studiów doktoranckich pierw-
szego i drugiego roku. Uczestniczył w pracach 
zespołu, który zorganizował laboratorium 
dydaktyczne z zakresu mechaniki budowli. 
Dowodem najwyższego uznania dla pracy dy-
daktycznej prof. Stypuły było przyznanie mu 
w 2000 r. Medalu Komisji Edukacji Narodowej. 

Różnym instytucjom prof. Krzysztof Sty-
puła oddał duże usługi jako sprawny organiza-
tor, o czym wspomniał w swoim wystąpieniu 
prof. Kazimierz Flaga. Szerszy przegląd dorob-
ku jubilata na tym polu przedstawił dr inż. Ma-
ciej Gruszczyński z Instytutu Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych PK, przewodniczą-
cy Małopolskiego Oddziału Polskiego Związ-
ku Inżynierów i Techników Budownictwa. 
Właśnie w PZITB, którego członkiem jest od 
1973 r., prof. Stypuła udzielał się bardzo szero-
ko. Był w latach 1990–1993 członkiem zarządu 
Komitetu Nauki, a w latach 2002–2007 (przez 
dwie kadencje) przewodniczył Komisji Nauki 
Oddziału Krakowskiego PZITB. Był też m.in. 
przewodniczącym Komisji Młodych oraz se-
kretarzem Komisji Kwalifi kacyjnej na Rzeczo-
znawców. Od 2012 r. jest przewodniczącym 
Komitetu Ekologii PZITB. Zasiada w radach 

naukowych Zarządu Metra Warszawskiego 
i Kolei Dużych Prędkości PKP PLK. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje 
wkład prof. Stypuły w organizowanie kon-
ferencji naukowych. Od 2006 r. organizuje 
on seminarium szkoleniowe „Wpływ hałasu 
i drgań wywołanych eksploatacją transpor-
tu szynowego na budynki i ludzi w budyn-
kach — diagnostyka i zapobieganie”, znane 
bardziej pod skróconą nazwą „WIBROSZYN”. 
W 2015 r. przewodniczył komitetowi nauko-
wemu II Konferencji Naukowo-Technicznej 
„Problemy podziemnej komunikacji miejskiej 
w Krakowie”. 

W tym samym roku profesor był rów-
nież przewodniczącym komitetu naukowe-
go X  Jubileuszowej Konferencji Naukowo-
-Technicznej „Inżynieryjne problemy odno-
wy staromiejskich zespołów zabytkowych 
REW.-INŻ. 2015” w ramach XIV Europejskiego 
Kongresu Informacji Renowacyjnych. W la-
tach 2009, 2012 i 2015 stał na czele komite-
tu organizacyjnego sympozjum „Wpływy 
sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle”. 
Ponadto wniósł duży wkład w inne przedsię-
wzięcia o podobnym charakterze. 

Uzdolnienia organizatorskie wykorzy-
stuje prof. Stypuła także poza sferą nauki 
i gospodarki. Od 1980 r. należy do NSZZ „So-
lidarność”. Działa w obszarze spółdzielczości 
mieszkaniowej. Przez wiele lat pełnił funkcję 
prezesa rad nadzorczych dwu spółdzielni 
mieszkaniowych, najpierw SM Podgórze, 
a później SM Kazimierz. Dr Maciej Gruszczyń-
ski nie krył podziwu dla tak szerokiego zakre-
su aktywności jubilata. 

Osiągnięcia naukowe prof. Krzyszto-
fa Stypuły silnie łączą się z jego kontak-
tami z gos podarką, o czym mówił z kolei 
mgr  inż.  Jerzy Lejk, prezes Zarządu Metra 
Warszawskiego. Ekspertyzy wykonane przez 
profesora dla metra dotyczyły m.in. zapro-
jektowania i wdrożenia systemu monitorin-
gu drgań na pierwszej linii (2003), prognoz 
wpływu drgań na budynki i ludzi w budyn-
kach na różnych odcinkach obu linii metra 
(2005,  2008, 2013) oraz zaprojektowania wi-
broizolacji nawierzchni szynowej na odcinku 
bielańskim. 

Prezes Jerzy Lejk pokreślił, że ekspertyzy 
sporządzane przez krakowskiego badacza 
mają kluczowe znaczenie, ponieważ doty-
czą m.in. budowy układu komunikacyjnego, 
wzajemnych relacji budynków z układem 
komunikacyjnym czy aspektów społecznych 
inwestycji. Pracownicy warszawskiego metra 
odpowiedzialni za stan taboru przyzwyczaili 
się, że zza swoich biurek mogą śledzić, co się 
dzieje na obu liniach dzięki systemom, któ-
rych twórcą jest prof. Stypuła. 

Dla kolejowego tunelu średnicowego 
w Warszawie badacz również zaprojektował 
wibroizolację nawierzchni szynowej, przy 
czym podkreślić należy, że była to pierwsza 
w Polsce realizacja systemu EBS. Obliczenia 
do projektów nowej wibroizolacji profesor 
wykonał dla dworców w Katowicach, Krako-

wie i Warszawie. Nie można też zapominać 
o licznych ekspertyzach na potrzeby komu-
nikacji miejskiej, dróg i obiektów budow-
lanych w wielu miejscach Polski. Dziełem 
jubilata są m.in. obliczenia wibroizolacji 
dla budynku Radia Kraków czy szczególnie 
wrażliwego na drgania najnowocześniejsze-
go instrumentu nauki polskiej — synchro-
tronu w uniwersyteckim centrum „Solaris” 
w Krakowie. Prof. Stypuła jest posiadaczem 
jednego patentu. 

Mówca stwierdził, że w dokonaniach 
prof. Stypuły na polu gospodarki widać du-
szę leśnika chroniącego środowisko i inżynie-
ra znajdującego rozwiązania powstających 
problemów. Dodał też, że swoją wiedzą i do-
świadczeniem oraz postawą w stosunku do 
ludzi, z którymi współpracuje, prof. Stypuła 
budzi szacunek. Prezes zapewniał, że publi-
kacje uczonego są przez Metro Warszawskie 
wykorzystywane w codziennej praktyce. 

Sylwetka prof. Krzysztofa Stypuły byłaby 
niepełna bez kilku słów o jego zamiłowaniu 
do pisania wierszy. Do tego aspektu aktyw-
ności badacza nawiązał prowadzący spotka-
nie ze swadą i humorem prof. Janusz Kawec-
ki. Przypomniał, że tworzone przez jubilata 
małe formy zostały zebrane w tomiku „Sobie 
śpiewam, a ludziom”, zaś stale ukazują się na 
łamach „Naszej Politechniki”. Prof. Kawecki 
nie omieszkał zacytować fragment utworu 
odnoszącego się do kontaktów autora z re-
dakcją: 

Znów redaktor na mnie warczy, 
żem mu wierszy nie dostarczył, 
więc usiadłem do pisania, 
trzeba zadowolić drania. 
Różnych wierszy są rodzaje, 
różne typy, pism zwyczaje, 
jeden wszak zwyczaj sprawdzony: 
nie pisz źle o przełożonych. 

Nawiązując do wystąpienia prezesa 
Jerzego Lejka, prof. Janusz Kawecki przy-
pomniał też wiersz, w którym prof. Stypuła 

Janusz Kawecki w roli „mistrza ceremonii”

Życzenia od wiceprezydenta miasta 
Tadeusza Trzmiela (z lewej) 
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opisał, jak warszawskie metro przegrało ba-
talię ze… ślimaczkiem winniczkiem. Sam ju-
bilat, poproszony o zabranie głosu, zaczął — 
a jakżeby inaczej — od wiersza napisanego  
specjalnie na tę uroczystość (który przyta-
czamy w ramce powyżej). Już prozą Krzysztof 
Stypuła podzielił się z uczestnikami sesji gar-
ścią osobistych wspomnień. Mówił o atmos-
ferze domu rodzinnego, w której wzrastał, 
przygotowując się do zawodu nauczyciela 
akademickiego i o osobach, które szczegól-
nie wpłynęły na jego życie akademickie. 
Wspominał o różnych, w tym także mało zna-
nych epizodach swego życia. 

Prorektor prof. Andrzej Białkiewicz od-
czytał list rektora Politechniki Krakowskiej 
prof. Jana Kaziora, zawierający m.in.  po-
dziękowania za „niezwykłe zaangażowa-
nie w sprawy uczelni i ogromny wkład 
w rozwój Wydziału Inżynierii Lądowej, 
a tym samym Politechniki Krakowskiej, 
powodując, że staje się ona rozpoznawal-
ną marką”. Adres gratulacyjny do jubilata 
skierował również prorektor prof. Tadeusz 
Tatara. Podobne w duchu podziękowania 
za wieloletnią, pełną zaangażowania pra-
cę, złożył w imieniu wydziału i własnym 
dziekan WIL dr  hab. inż. Andrzej Szarata, 
prof. PK. 

Z kolei prof. Janusz Kawecki odczytał 
fragment listu Instytutu Techniki Budowla-
nej, w którym dyrektor Robert Geryło i sekre-
tarz naukowy Lech Czarnecki złożyli jubilato-
wi podziękowania „za piękną osobowość, za 
wzór uczonego, stanowiący przykład umie-
jętnego zespolenia działalności naukowej 
i inżynierskiej, za serce i racjonalizm w dzia-
łaniu”. Adresy gratulacyjne nadesłało wiele 
innych osób i instytucji. Ze szczególnym 
prezentem przybył na uroczystość prof. Ma-
rian Tracz — z… wierszem z poświęconym 
jubilatowi. Utwór ten drukujemy w całości na 
III stronie okładki. 

W sali konferencyjnej pawilonu „Ko-
tłownia”, gdzie odbywała się uroczystość, 
po zakończeniu części ofi cjalnej uczestni-
cy spotkania ustawili się w długiej kolejce, 
by każdy mógł osobiście złożyć życzenia 
i uścisnąć dłoń jubilata. Za lata współpracy 
z „Naszą Politechniką” dziękował i życzenia 
nieustającej weny twórczej złożył w imieniu 
redakcji 

Lesław Peters
Zdjęcia: Jarosław  Chełmecki 

* 
W dniu poprzedzającym spotkanie jubile-
uszowe z okazji 70. urodzin prof. Krzysztofa 
Stypuły odbyło się XIII Seminarium „Wpływ 
hałasu i drgań wywołanych eksploatacją 
transportu szynowego na budynki i ludzi 
w budynkach — diagnostyka i zapobieganie 
WIBROSZYN 2018”. Jubilat wspólnie 
z dr inż. Alicją Kowalską-Koczwarą przedstawił 
referat „Wpływ różnych typów tramwajów na 
odczuwalność drgań przez ludzi przebywają-
cych w budynkach”, zaś razem z dr. inż. Filipem 

Pachlą podjął problem „Symulacje obliczenio-
we w ocenie wpływu drgań na budynki i ludzi 
w nich przebywających”. Ponadto w osobnym 
wystąpieniu podzielił się też swoimi refl eksja-
mi na temat poprawnych i błędnych działań 
w ochronie środowiska przed drganiami od 
transportu szynowego.   

Podczas seminarium referaty przedsta-
wili też: dr inż. Janusz Bohatkiewicz z Poli-
techniki Lubelskiej (na temat rozwiązań chro-
niących przed hałasem komunikacyjnym), 
mgr  inż.  Krzysztof Kowalczyk z PKP PLK 
(o wpływie zmian prędkości ruchu pociągów 
na klimat akustyczny linii kolejowej) oraz 
dr inż. Piotr Stecz z IMB PK (o dysku pomiaro-
wym jako rozwiązaniu problemu pomiarów 
wpływu drgań na ludzi w budynkach w aspek-
cie normowym). 

(ps)

Dziękuję, że zechcieli państwo przybić piątkę,  
gratulując, żem skończył już siedemdziesiątkę. 
A mnie refl eksja naszła u obchodów progu, 
że gratulować trzeba raczej Panu Bogu. 
Jest pewne, że Go feta taka zadowoli,
wszakże siedemdziesiątkę żyję z Jego woli.

Krzysztof Konstanty Stypuła 

Na zakończenie kolejnego cyklu zajęć Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku Politechniki 
Krakowskiej, 13 czerwca tego roku, wykład 
wygłosił prof. Franciszek Ziejka — prze-
wodniczący Społecznego Komitetu Od-
nowy Zabytków Krakowa, a także członek 
Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Histo-
rycznych Muzeum PK”. Po wysłuchaniu 
wykładu słuchacze UTW odebrali dyplomy. 

Wystąpienie byłego rektora UJ nosi-
ło tytuł „Tadeusz Kościuszko w pamięci 
narodów świata”. Gość UTW przywołał 
w swoim wykładzie kilka epizodów z histo-
rii pośmiertnej patrona PK, poczynając od 
jego zgonu, który nastąpił 15 października 
1817 r., około godziny dziewiątej wieczo-
rem w szwajcarskim miasteczku Solura. 

Prof. Franciszek Ziejka gościem UTW PK
Prof. Ziejka przypomniał, że wiadomość 
o tym fakcie dotarła do Krakowa dopiero 
po trzech tygodniach — 7 listopada 1817 r. 
W roku następnym doczesne szczątki bo-
hatera sprowadzono na Wawel.

Po wykładzie wystąpił Chór UTW, pro-
wadzony przez Annę Korczakowską. Dyplo-
my wręczył prorektor PK dr hab. inż. Jerzy 
Zając, prof. PK. Towarzyszył mu dr  Marian 
Piekarski, dyrektor Centrum Pedagogiki 
i Psychologii PK, jednostki, która sprawu-
je opiekę nad działalnością UTW, a także 
mgr  Małgorzata Rakoczy, koordynująca 
działalność UTW. W ceremonii uczestniczył 
były rektor PK prof. Marcin Chrzanowski.

(ps)
Franciszek Ziejka miał jak zwykle ciekawe 
wystąpienie. Fot.: Jan Zych  

Władze uczelni reprezentowali prorektorzy 
Andrzej Białkiewicz (na pierwszym planie) 
i Marek Stanuszek
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powstały jako element współpracy 
pomiędzy Politechniką Krakowską 
i Libańsko-Amerykańskim Uniwer-
sytetem w Bejrucie. Jej wyrazem jest 
także zaplanowana międzynarodo-
wa konferencja naukowa pt. „Post 
War Reconstruction: The Lessons of 
Europe”. Celem konferencji, która od-
będzie się 19–20 października na uni-
wersytecie w Bejrucie, będzie przed-
stawienie europejskich doświadczeń 
odbudowywania miast, zniszczonych 
w trakcie II wojny światowej oraz po-
szukiwanie sposobu, by zatrzymać 
emigrację miejscowej ludności po-
przez poprawę warunków   bytowa-
nia w miejscu konfl iktu.

(R.)

Magdalena Adamczyk — absolwentka 
Wydziału Architektury Politechniki Kra-
kowskiej — otrzymała Krakowską Nagrodę 
SARP za Najlepszy Dyplom Roku. Jurorzy 
oceniali prace magisterskie wykonane na 
krakowskich uczelniach w 2017 r. Wręcze-
nie nagród połączone z wernisażem prac 
konkursowych odbyło się 29 maja br. w Ga-
lerii Architektury SARP w Krakowie. Wysta-
wę można było oglądać do 8 czerwca.

Projekt pt. „Centrum Medyczne w Alep-
po” jest — zdaniem autorki — odpowiedzią 
na potrzeby mieszkańców, którzy w znisz-
czonym wojną mieście pozostali. Praca zo-
stała wykonana w Zakładzie Architektury 
Społeczno-Usługowej PK pod kierunkiem 
dr hab. inż. Magdaleny Kozień-Woźniak. 
Projekty dotyczące odbudowy Aleppo 

Nagroda SARP dla absolwentki Wydziału 
Architektury

Monika Adamczyk w towarzystwie Bohdana 
Lisowskiego, prezesa krakowskiego oddziału SARP. 
Fot.: Beata Malinowska-Petelenz

Pawilon Edukacji Ekologicznej w Słupsku 
— projekt Marcina Gierbienisa (Instytut 
Projektowania Architektonicznego) oraz 
Damiana Poklewskiego-Koziełła (Instytut 
Projektowania Urbanistycznego), pracow-
ników Wydziału Architektury PK — uzyskał 
nagrodę specjalną za najciekawszą zapro-
ponowaną funkcję dodatkową w rozstrzyg-
niętej w czerwcu 20. edycji konkursu fi rmy 
„Koło”. Zadanie konkursowe polegało na 
zaprojektowaniu budynku z miejską toa-
letą publiczną w Słupsku, w sąsiedztwie 
rzeki Słupi. Należało zadbać o dodatkowe 
funkcje obiektu, przydatne mieszkańcom 
miasta i turystom.

„Koło” — znany w Polsce producent 
wyrobów sanitarnych — od 20 lat orga-
nizuje konkursy dla młodych architektów 
i studentów architektury w trosce o jakość 
miejskich łazienek w publicznej prze-
strzeni miast. Grand Prix tegorocznego 
konkursu zdobyła Aleksandra Kozłowska 
z Łodzi.

(R.) 

Nagroda „Koła” za projekt pracowników WA

Autorzy, biorąc pod uwagę warunki konkursu, umożliwiające przedstawienie własnego pomysłu 
na funkcję, zaproponowali w pasie bulwarów Słupi niewielki pawilon edukacji ekologicznej. Decy-
dując się na zachowanie drzew w otoczeniu, od ich rozmieszczenia uzależnili kształt obiektu. Ze 
względów funkcjonalnych toalety zostały oddzielone od pawilonu edukacyjnego, mieszczącego 
salę wielofunkcyjną oraz kawiarnię. Obiekty łączą się poprzez wspólną, zadaszoną strefę wej-
ściową. Na dachu, który jest dostępny, znajdują się: punkt widokowy, kino plenerowe, miejsca 
odpoczynku i edukacyjne stanowiska „łąki kwietnej” ze specjalnymi hotelami dla owadów. Auto-
rzy zaproponowali też, by wodę deszczową, zbierającą się w zaprojektowanym oczku wodnym, 
rozsączać (może być wykorzystywana do podlewania roślin i w instalacjach wewnętrznych) i by 
wprowadzić fl orę bagienną. Jako materiału konstrukcyjnego i wykończeniowego użyto prefabry-
katów wielkogabarytowych z drewna laminowanego krzyżowo typu CLT.
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Obok powietrza, którym oddychamy, dru-
gą najważniejszą rzeczą jest woda, którą 
pijemy. Stwierdzeniem tego faktu Kazi-
mierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmi-
ku Województwa Małopolskiego, otworzył 
V Małopolską Konferencję Samorządową 
„Jaką wodę pijemy w Małopolsce?”. Spo-
tkanie odbyło się 13 czerwca tego roku na 
Politechnice Krakowskiej. 

Krakowskie wodociągi chwalą się, że 
są wicemistrzami świata! Pod względem 
czystości wody w kranach Kraków zajmu-
je bowiem w świecie drugie miejsce po 
Singapurze. Potwierdziły to badania Euro-
pejskiej Organizacji Współpracy na rzecz 
Benchmarkingu. — To dla nas wyzwanie, 
aby pilnować tej pozycji, a może nawet prze-
sunąć się na pierwsze miejsce — zauwa-
żył w wystąpieniu powitalnym Kazimierz 
Barczyk, który jako przewodniczący Sto-
warzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski 
reprezentował jednego z dwu współorga-
nizatorów konferencji.

W imieniu drugiego współorganiza-
tora, Politechniki Krakowskiej, wystąpił 
rektor prof. Jan Kazior. Przypomniał, że 
PK współpracuje z samorządami regionu 
od wielu lat. Nawiązując do problemów 
z wodą w różnych gminach Małopolski, 
rektor podkreślił, że laboratoria Politechni-
ki są otwarte na współpracę.

W trakcie konferencji mówiono nie tylko 
o sukcesach, ale i o problemach związanych 
z zaopatrzeniem ludności w wodę. Warto 
pamiętać, że pod względem posiadanych 
zasobów wody Polska jest na przedostat-
nim miejscu w Europie. W tej statystyce 
znajdujemy się na poziomie… pustynnego 
Egiptu. Na jednego mieszkańca naszego 
kraju przypada trzy razy mniej wody niż 
średnio w Europie. Z niedoborami wody bo-
ryka się ponad 20 proc. polskich gmin.

Duże problemy występują w Małopol-
sce. Największym zagrożeniem dla jakości 
wód w naszym województwie są ścieki ko-
munalne i przemysłowe. Tymczasem dane 
GUS za rok 2016 mówią, że z oczyszczalni 
ścieków w Małopolsce korzystało tylko 
66,3 proc. ogólnej liczby ludności, co dało 
czternaste miejsce w kraju. Najgorzej było 
w powiatach: proszowickim (33,9 proc.), su-
skim (36,2 proc.), miechowskim (37 proc.) 

i limanowskim (38,8 proc.). W najlepszej 
sytuacji są mieszkańcy dużych miast: Kra-
kowa, Tarnowa i Nowego Sącza. W skali 
powiatów najlepiej jest w powiecie ta-
trzańskim, gdzie z oczyszczalni korzystało 
w 2016 r. 73,5 proc. mieszkańców. 

Część merytoryczną konferencji otwo-
rzył referat dziekana Wydziału Inżynierii 
Środowiska PK dr. hab. inż. Stanisława M. Ry-
bickiego „Nowe wysokie standardy UE dla 
wody pitnej”. Mówca przypomniał, że pierw-
sze ujednolicone wymagania dotyczące 
jakości wody przeznaczonej do spożycia 
zostały opublikowane sześćdziesiąt lat temu, 
w sierpniu 1958 r., przez Światową Organiza-
cję Zdrowia. Wielokrotnie później modyfi ko-
wane, określone mianem wytycznych jako-
ściowych, obejmują dziś aż 2150 wartości. 

Stanisław Rybicki wyróżnił następujące 
grupy zanieczyszczeń wody: o charakterze 
bakteriologicznym, substancje organiczne 
i nieorganiczne o znaczeniu zdrowotnym, 
pestycydy, środki dezynfekujące, produk-
ty rozpadu środków dezynfekujących, 
składniki radioaktywne oraz substancje 
organiczne i nieorganiczne, które nie mają 
wpływu na zdrowie, ale mogą wywoływać 
skargi odbiorców wody. W dalszej części 
wystąpienia dziekan skupił się na propozy-
cji głębokiej modyfi kacji dyrektywy unijnej 
98/83, która na terenie krajów członkow-
skich UE reguluje wymagania formalne do-
tyczące wody przeznaczonej do spożycia.

O źródłach światowego sukcesu kra-
kowskiej wody mówił wiceprezes Zarządu 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Paweł Senderek. Przypomniał 
on, że w 1901 r. sieć wodociągowa w Kra-
kowie liczyła 81 kilometrów, podczas gdy 
dziś jest to 2223 kilometry. Na infrastruk-
turę przedsiębiorstwa składają się obecnie 
cztery zakłady uzdatniania wody oraz dwa 
zakłady oczyszczania ścieków i pięć oczysz-
czalni lokalnych. Krakowska woda sprzeda-
wana jest do jedenastu sąsiednich gmin. 

Nad jakością wody czuwa Centralne 
Laboratorium MPWiK, należące do krajo-
wej czołówki pod względem liczby wdro-
żonych metod analitycznych i wykony-
wanych analiz. Paweł Senderek mówił też 
o ważnych przedsięwzięciach innowacyj-
nych, podejmowanych przez MPWiK. 

W spotkaniu uczestniczyli też przed-
stawiciele innych przedsiębiorstw i insty-
tucji zajmujących się dostawami wody 
pitnej. Głos zabrali m.in.: prezes Zarządu 
Tarnowskich Wodociągów Tadeusz Rze-
pecki, prezes Zarządu Sądeckich Wodo-
ciągów Janusz Adamek oraz Małgorzata 
Małuch — wójt Sękowej, przewodnicząca 
Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów 
Małopolski — która swoje wystąpienie po-
święciła sytuacji w gminach. 

Obrady toczyły się na Wydziale Inży-
nierii Środowiska, wydziale, którego spe-
cjaliści żywo interesują się problemami ja-
kości wody pitnej w regionie. Konferencję 
objął patronatem marszałek województwa 
małopolskiego Jacek Krupa.

(ps)

Kraków spełnia najwyższe wymagania światowe, ale w gminach naszego 
województwa jest jeszcze wiele do zrobienia

Konferencja „Jaką wodę pijemy w Małopolsce?”

Przemawia Kazimierz Barczyk, obok dziekan Stanisław Rybicki. Fot.: Jan Zych
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Modelowania podróży i prognozowania 
ruchu dotyczyła VI Konferencja Naukowo-
-Techniczna MODELLING 2018 zorgani-
zowana przez Katedrę Systemów Trans-
portowych Politechniki Krakowskiej, Koło 
Naukowe Systemów Komunikacyjnych 
PK  oraz krakowski oddział Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Komunikacji 
RP. W sesjach, które odbywały się od 14 do 
15 czerwca br. w pawilonie konferencyjno-
-wystawowym „Kotłownia”, wzięło udział 
ponad sto osób — ekspertów, teoretyków 
i praktyków, zatrudnionych zarówno na 
wyższych uczelniach, ale i w fi rmach pro-
jektowych oraz jednostkach administra-
cji państwowej i samorządowej w Polsce. 
Obecni byli również goście z Ukrainy, Biało-
rusi, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Rosji, Mek-
syku czy Holandii. Gościem specjalnym był 
Oded Cats z Delft University.

Warto podkreślić, że przedmiot kon-
ferencji spotkał się z dużym zaintereso-
waniem. Wygłoszono 42 referaty bogate 
pod względem merytorycznym. Zagad-
nienie modelowania i prognozowania 
ruchu przedstawiono w kontekście mia-
sta, regionu oraz kraju. Nowym tematem, 
włączonym do programu konferencji, 
było modelowanie przemieszczeń w skali 

mikro. Mówiono też o wykorzy-
staniu środków transportu zbio-
rowego, rowerowego i o ruchu 
pieszym. Zwrócono uwagę na 
rosnącą rolę kolei w przewozach, 
również towarowych. Podkreślo-
no wagę działań tzw. miękkich 
(np. szkoleń mających na celu 
edukację społeczeństwa, inte-
grację) i ich wpływu na zmianę 
zachowań komunikacyjnych. 
Dyskutowano problematykę me-
todologii badań i analiz ruchu 
i podróży oraz możliwości wyko-
rzystania nowych technik pomia-
rowych. Podkreślono, że wyko-
rzystywanie w analizach dużych 
zbiorów danych (np. danych GUS, 
sygnałów z telefonów komórko-
wych, danch systemu ViaToll oraz 
kamer ANPR) stwarza nowe moż-
liwości identyfi kacji codziennych prze-
mieszczeń.

Wnioski, które sprecyzowano w wy-
niku dwudniowej dyskusji, stawiają przed 
środowiskiem naukowym i praktykami 
nowe zadania. Wraz z  rozwojem techniki 
i motoryzacji pojawiają się bowiem nowe 
możliwości podróżowania, co zmienia do-
tychczas wypracowane schematy prze-
mieszczeń. Stwarzają takie możliwości 
np. pojazdy autonomiczne, które minima-
lizują liczbę niebezpiecznych zdarzeń dro-
gowych i upłynniają ruch pojazdów. Na za-
chowania komunikacyjne wpływa również 
polityka współużytkowania (carsharing). 
W związku z tym, że zjawiska te znajdują 
odzwierciedlenie w podziale zadań prze-
wozowych i charakterystykach podróży, 
należy je uwzględniać w modelach po-
dróży i w prognozowaniu. Te i podobne 
problematyczne kwestie z pewnością zo-
staną poddane pod dyskusję w kolejnych 
edycjach konferencji, z których najbliższa 
odbędzie się w 2020 r.

Patronat honorowy nad wydarze-
niem sprawowali: minister infrastruktury 
Andrzej Adamczyk, wojewoda małopol-
ski Piotr Ćwik, marszałek województwa 

małopolskiego Jacek Krupa, prezydent 
miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad pod przewodnictwem Jacka Grygi, 
prezes GUS Dominik Rozkrut, prezes spół-
ki Koleje Małopolskie Grzegorz Stawowy, 
PKP Polskie Linie Kolejowe, Centrum Unij-
nych Projektów Transportowych oraz rek-
tor PK Jan Kazior. 

Partnerami i głównymi sponsorami 
konferencji były fi rmy: PTV VISUM, Stad-
traum i Wavelo. Za przygotowanie wy-
darzenia odpowiadał komitet organiza-
cyjny pod kierunkiem Krystiana Baneta 
(Katedra Systemów Transportowych PK), 
zaś komitetowi naukowo-programowemu 
przewodniczył dziekan Wydziału Inżynie-
rii Lądowej PK dr hab. inż. Andrzej Szarata, 
prof. PK.

Zdjęcia: Jan Zych

Mgr inż. Urszula Duda-Wiertel jest pracow-
nikiem Katedry Systemów Transportowych 
w Instytucie Inżynierii Drogowej, Kolejowej 
i Transportu PK. Była członkiem komitetu orga-
nizacyjnego konferencji MODELLING 2018.

Na zmianę zachowań komunikacyjnych wpływają techniczne nowości 
i postawy użytkowników

MODELLING 2018 na Politechnice Krakowskiej
URSZULA DUDA-WIERTEL

Witając gości, rektor PK Jan Kazior przypo-
mniał politechniczną tradycję kształcenia na 
kierunku transport

Przemawia dziekan WIL Andrzej Szarata, 
obok Krystian Banet
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Problematyce ochrony i kształtowania kraj-
obrazu małego miasta poświęcono semi-
narium połączone z otwarciem wystawy. 
Wydarzenie, które odbyło się 23 kwietnia 
2018  r. w Domu Strażaka, w Jordanowie, 
zorganizowano w ramach „Miesiąca Archi-
tektury Krajobrazu 2018”, a przygotowane 
zostało przy współpracy Instytutu Architek-
tury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. 

Jordanów, miasto na skrzyżowaniu 
historycznych traktów, można scharak-
teryzować jednym słowem: „pomiędzy”. 
Zawieszone pomiędzy ziemią krakowską, 
Podhalem, Orawą a Żywiecczyzną, po-
między Beskidem Makowskim, Wyspo-
wym a Pasmem Babiogórskim; pomiędzy 
historią a teraźniejszością. Lokowane jako 
miasto targowe przez Wawrzyńca Spytka 
Jordana w 1564 r. pomiędzy starszymi śre-
dniowiecznymi wsiami, przypisane miało 
od samego początku rolę centrum — lo-
kalnego, a czasem ponadlokalnego — 
handlu, administracji i sądownictwa. 

Położenie na szczycie niewysokiego 
wzgórza, regularny, wielki rynek, zwar-
ta zabudowa o silnie zaznaczonych gra-
nicach, dominanta kościoła, pierwotnie 
drewnianego, zaś od 1912 r. — wielkiej 
neogotyckiej świątyni projektu Jana Sas-
-Zubrzyckiego, doskonale zilustrowały 
w krajobrazie rolę tego małego miasta 
o dużym znaczeniu. Fortunny okres auto-
nomii galicyjskiej po 1867 r., wraz ze wzro-
stem roli samorządów, doprowadził na 

przełomie XIX i XX wieku do konsekwent-
nego porządkowania i upiększania rynku 
i całego miasteczka. 

Oszczędziły go działania I wojny świa-
towej, zaś w niepodległej Polsce kon-
tynuowano poprawę stanu rynku. Za-
owocowało to powstaniem na nim tzw. 
Szubertowskich Plant, nazwanych tak od 
nazwiska wieloletniego, zasłużonego bur-
mistrza. Dominującej architekturze drew-
nianej, tej samej klasy co w Zakliczynie, 
Lanckoronie czy Ciężkowicach, oraz kilku 
eklektycznym i secesyjnym kamieniczkom 
zaczęły towarzyszyć budynki o cechach 
międzywojennego modernizmu. 

Z początkiem września 1939 r. Jorda-
nów znalazł się na linii frontu, zaś twardy 
i skuteczny opór oddziałów 10. Brygady 
Kawalerii (zmotoryzowanej) płk. Stanisła-
wa Maczka, wspierany ogniem polskiego 
pociągu pancernego, manewrującego 
w rejonie stacji kolejowej Jordanów, spro-
wadził na miasto ogień artylerii niemiec-
kiej i tragedię wielkiego pożaru. 

Drewniany Jordanów zginął wraz 
z II  Rzeczpospolitą, choć powojenne bu-
dowle, mimo swych banalnych form wpi-
sały się w gabaryty dawnej zabudowy, 
z latami zrastając się z ocalałymi reliktami 
z czasów galicyjskich oraz Polski między-
wojennej. Miasto straciło większość histo-
rycznej substancji, jednak zachowało wiele 

z dawnego charakteru, przede wszystkim 
zaś fenomen swej sylwety — „zielonego 
miasteczka wśród gór”. Jordanów jest jed-
nym z niewielu miast w Małopolsce, gdzie 
z wielu przyczyn nie wystąpiła w znacznym 
stopniu „eksplozja” podmiejskiej, substan-
dardowej zabudowy usługowej, zacierają-
cej granicę między krajobrazem zurbani-
zowanym a otwartym. Miasto uchroniło się 
od nowych dominant krajobrazowych oraz 
przed zabetonowaniem rynku. 

W swej szlachetnej normalności wpi-
sało się znakomicie w ideę i treść fi lmu 
oraz kampanii „Krajobraz mojego miasta”, 
przygotowanych przez Narodowy Instytut 
Dziedzictwa. Zarówno władze miasta, jak 
i Towarzystwo Miłośników Ziemi Jorda-
nowskiej, trzymające pieczę nad jej dzie-
dzictwem przyrodniczym i kulturowym, 
zdają sobie sprawę z nieoczywistej, lecz 
istotnej wartości — unikatowego przez 
swe niezepsucie krajobrazowego dziedzic-
twa Jordanowa. 

Mimo niełaskawej historii, która zubo-
żała miasto w różnych epokach (ostatnie 
domy drewniane w rynku, w tym zabytkowa 
karczma, „padły” w latach 80. XX w.), dba się 
tutaj o krajobrazowe dziedzictwo. Nie jest 
to łatwe, lecz tradycja i dobra praktyka, któ-
ra zrodziła przed prawie wiekiem Szuber-
towskie Planty trwa i jest rozwijana. Miastu 
i organizacjom pozarządowym towarzyszy 

Seminarium w małym mieście o dużym znaczeniu 

Krajobrazowe dziedzictwo Jordanowa

Otwarcie seminarium i wystawy, od lewej: autorka eksponowanych prac Anna Kwiecińska,
Krzysztof Wielgus z Instytutu Architektury Krajobrazu PK, burmistrz Jordanowa Iwona 
Bilska (przemawia), przewodniczący Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej 
Stanisław Bednarz. Fot.: Jadwiga Środulska-Wielgus

Koncepcja kształtowania krajobrazu rynku 
jordanowskiego, widok z dyplomowej pracy 
inżynierskiej Anny Kwiecińskiej (2015 r.)
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w tych działaniach Instytut Architektury 
Krajobrazu Politechniki Krakowskiej. 

Niejako „odpowiedzią” na wydanie 
znakomitej monografi i miasta był dyplom 
inżynierski Anny Kwiecińskiej, wykona-
ny w 2015 r. pod kierunkiem dr inż. arch. 
Katarzyny Hodor, zatytułowany: „Space-
rem po plantach... Rewaloryzacja rynku 
w Jordanowie”. Opracowanie zachowaw-
czego, choć porządkującego kierunku od-
nowy rynku, z zachowaniem jego targowo-
-komunikacyjnej funkcji i parkowej formy 
zostało przyjęte jako warunki wyjściowe 
do programu rewitalizacyjnego przez sa-
morząd miasta. 

Późniejszy o dwa lata dyplom magi-
sterski tejże autorki „Ekspozycja krajobrazu 
scenicznego miasta Jordanowa”, wykona-
ny pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Zbig-
niewa Myczkowskiego, prof. PK oraz 
dr.  inż. arch. Krzysztofa Wielgusa, udo-
wodnił niezwykłą cechę krajobrazów 
miasteczka nad Skawą. Obchodząc je 
koroną otaczających wzgórz, bierze się 
udział w niezwykłym spektaklu percepcji 
historycznej sylwety Jordanowa na zmie-
niającym się tle pasm górskich, jak: Przy-
kca, Babia Góra, masyw Lubonia Wielkie-

go, Pasma Podhalańskiego i Tatr. Rynek 
i ulice z niego wychodzące dają sektorowe 
otwarcia widokowe na otaczający zewsząd 
wielki amfi teatr krajobrazu gór. Tworzy to 
ogromny atut turystyczny oraz poznawczy 
miasta i jego okolic, pod warunkiem utrzy-
mania dyscypliny przestrzennej w jego 
rozwoju. Praca dyplomowa jest propo zycją 
krajobrazowego suplementu do przyszłe-
go studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz 
planów miejscowych miasta i gminy Jor-
danów, gwarantującego utrzymanie, jako 
wartości i marki miasta, „sceniczności” 
jego krajobrazu.

Autorskie prezentacje obydwu dyplo-
mów przez mgr inż. arch. krajobr. Annę 
Kwiecieńską oraz projekcja fi lmu „Kraj-
obraz mojego miasta” stały się osnową 
spotkania, zorganizowanego z inicjatywy 
burmistrz Jordanowa Iwony Bilskiej, dzięki 
współpracy Urzędu Miasta Jordanowa, In-
stytutu Architektury Krajobrazu Politech-
niki Krakowskiej, Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Jordanowskiej oraz Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa. W spotkaniu brali 
udział radni miasta, członkowie organiza-
cji pozarządowych, a przede wszystkim 

młodzież z Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra 
Dańkowskiego, w tym drugiej i trzeciej 
klasy gimnazjalnej oraz klasy z Technikum 
Architektury Krajobrazu. 

Oprócz autorki studiów i projektów 
dyplomowych głos zabrała burmistrz 
Iwona Bilska, podkreślając rolę edukacji 
w procesie ochrony i kształtowania kraj-
obrazu miasta. Przewodniczący Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej 
mgr  inż. Stanisław Bednarz odniósł się do 
defi nicji architektury krajobrazu Charlesa 
Eliota, wskazując na misję „tworzenia pięk-
na w otoczeniu siedzib ludzkich i w szerszej 
scenerii kraju” — małej ojczyzny, którą jest 
ziemia jordanowska. Dr inż. arch. Krzysz-
tof Wielgus skierował, w szczególności do 
młodych słuchaczy, krótki wykład-gawędę 
o korzeniach i misji architektury krajobrazu 
jako dyscypliny naukowej oraz o kształce-
niu w tej specjalności. 

Jordanów — zielone miasteczko 
wśród wzgórz — staje się probierzem sku-
teczności i źródłem doświadczeń w trud-
nej drodze wdrażania zasad architektury 
krajobrazu. 

(R.)

Dobiegła końca XXIII edycja Polsko-
-Amerykańskiej Szkoły Biznesu. Uroczy-
stość wręczenia absolwentom dyplomów 
odbyła się 28 czerwca br. w hali sportowej 
Politechniki Krakowskiej w Czyżynach. 
W ceremonii wzięli udział również słucha-
cze dwóch kolejnych edycji. Odebrali oni 
certyfi katy amerykańskie.

Absolwenci programu Executive Ma-
ster of Business Administration otrzymali 
dyplomy MBA PK z rąk rektora Politechniki 
Krakowskiej prof. Jana Kaziora. Zwracając 
się do wszystkich zebranych, podkreślił on, 
że PK przywiązuje dużą wagę zarówno do 
podnoszenia kwalifi kacji, jak i do przedsię-
biorczości. 

Przybyły na uroczystość Thomas 
Zia, konsul Stanów Zjednoczonych 
ds. polityczno-ekonomicznych w Krako-
wie życzył absolwentom wielu sukcesów. 
Do życzeń tych przyłączył się dziekan 
Wydziału Mechanicznego PK prof. Jerzy 

Mecz przegrał z uroczystością Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu

Dyplomy i certyfi katy dla słuchaczy
Sładek. Kierująca Polsko-Amerykańską Szko-
łą Biznesu dr inż. Jolanta Szadkowska wyra-
ziła zadowolenie z obecności słuchaczy kon-
tynuujących jeszcze program, co sprzyjało 
nawiązywaniu kontaktów z oso-
bami kończącymi kształcenie. 

W spotkaniu uczestniczyli 
wykładowcy i trenerzy szkoły. 
Obecni byli absolwenci po-
przednich edycji — dyrektor 
administracyjny PK Lidia Ponan-
ta i kanclerz PK Leszek Bednarz. 
Termin czerwcowej uroczystości 
zbiegł się przypadkowo z ostat-
nim meczem polskich piłkarzy 
na mistrzostwach świata w Rosji. 
Dlatego w czyżyńskiej hali spor-
towej zorganizowana została 
tzw. „strefa kibica” i przebieg 
meczu można było śledzić na 
telebimie. Uczestnicy ceremonii 
praktycznie jednak nie zwracali 

uwagi na wielki ekran. Wydarzenia w hali 
znacznie bardziej przyciągały uwagę niż 
niemrawe akcje na boisku w Wołgogradzie.

(ps)

Rektor PK wręcza dyplom kolejnemu absolwentowi; 
Janowi Kaziorowi towarzyszą: Jerzy Sładek (z lewej), 
Jolanta Szadkowska i Thomas Zia. Fot.: Piotr Gibas
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Do ważnych wydarzeń czerwca należał 
zorganizowany w Krakowie Kongres Im-
pact 2018. Politechnika Krakowska zapre-
zentowała w jego trakcie biomimetyczny 
pojazd podwodny, skonstruowany na 
Wydziale Mechanicznym PK w ramach 
międzynarodowego projektu SABUVIS 
(Swarm of Biomimetic Underwater Vehicles 
for Underwater ISR). Stoisko Centrum Trans-
feru Technologii PK odwiedzili obecni na 
kongresie premier RP Mateusz Morawiecki 
i wicepremier RP Jarosław Gowin, którym 
o urządzeniu opowiadał jeden z jego twór-
ców mgr inż. Marcin Malec.

Poświęcony przyszłości gospodarki, 
wyznaczanej przez cyfrowe technologie 
i innowacje, Kongres Impact 2018  zgro-
madził 13 i 14 czerwca w Centrum 
ICE  kilku tysięczną publiczność — przed-
stawicieli zawansowanych w rozwoju fi rm 
i wschodzących start-upów, naukowców, 
twórców innowacji, polityków i urzędni-
ków państwowych. Tematami przewod-
nimi konferencji były m.in.: technologia 
5G i przyszłość Internetu Wszystkiego 
(Internet of Everything), „przemysł 4.0”, 
fi ntech, cyfrowe państwo, biotechno-
logia i e-zdrowie, transport, energia 
i środowisko, e-commerce. Jak wynika 
z przesłania, zamieszonego na interne-

towej stronie kongresu, ważna była także 
dyskusja o „miejscu nauki w innowacyj-
nym ekosystemie — jej roli w kreowaniu 
przełomowych idei, kształceniu kadr dla 
potrzeb gospodarki oraz inkubacji akade-
mickiej przedsiębiorczości”. 

Można było wysłuchać wykładów, 
wziąć udział w indywidualnych spotkaniach 
z liderami w dziedzinie innowacji i start-
-upów czy w dyskusji pomiędzy zaangażo-
wanymi w tworzenie cyfrowej gospodarki 
przedstawicielami: biznesu (inwestorzy 
i właściciele start-upów), administracji pań-
stwowej i nauki. Ponadto w specjalnie 
przygotowanej strefi e wystawowej SciTech 
Poland goście mogli zapoznać się z innowa-
cyjnymi rozwiązaniami, które powstały na 
największych polskich uczelniach. Wśród 
prezentowanych znalazł się także SABUVIS 
— autonomiczny pojazd podwodny prze-
znaczony do prac inspekcyjnych, naśladu-
jący swoim wyglądem i zachowaniem rybę.

Twórcami pojazdu są pracownicy nauko-
wi Zakładu Zautomatyzowanych Systemów 
Produkcyjnych w Instytucie Technologii 
Maszyn i Automatyzacji Produkcji PK — 
dr inż. Marcin Morawski, mgr inż. Marcin Ma-
lec, dr inż. Adam Słota, dr inż. Krzysztof Krupa 
i mgr inż. Ryszard Trela. Pracą zespołu badaw-
czego kieruje dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK.

SABUVIS — to kontynuacja projektu 
„CyberRyba” — czyli projektu biomimetycz-
nego pojazdu podwodnego z napędem 
falowym. W urządzeniu zainstalowano na-
pęd główny typu BCF, wykorzystujący ruch 
falowy płetwy ogonowej. Aby zwiększyć 
manewrowość, wyposażono je w płetwy 
boczne oraz zbiornik balastowy. Wyelimi-
nowanie pędnika śrubowego pozwoliło na 
redukcję hałasu oraz niepożądanych pod-
czas prac inspekcyjnych zawirowań wody, 
zwłaszcza w strefi e przydennej. Pojazd 
SABUVIS można zaprogramować tak, by 
poruszał się po zadanej trajektorii i omijał 
przeszkody oraz rejestrował sygnały za po-
mocą sonaru i kamery wideo. 

Robot służy do podwodnej inspek-
cji i może być wykorzystywany do zadań 
związanych z pracą służb ratowniczych. 
Może się okazać także przydatny fi rmom, 
instytucjom oraz klientom indywidual-
nym, prowadzącym prace inspekcyjne pod 
wodą, zwłaszcza w akwenach chronionych 
lub zanieczyszczanych, np. w badaniach 
fauny, fl ory i archeologicznych, w poszuki-
waniu niebezpiecznych ładunków lub ciał 
osób zaginionych, w ocenie stanu obiektów 
oceanotechnicznych lub kadłubów statków 
itp. Poza tym może pracować w nieco innych 
okolicznościach... np. w branży turystycznej, 
nagrywając na życzenie klientów podwodne 
sceny, fi lmy z miejsc odwiedzanych w trakcie 
wakacyjnych podróży. 

Prace nad pojazdami podwodnymi, 
naśladującymi żywe organizmy, prowa-
dzone są w Zakładzie Zautomatyzowanych 
Systemów Produkcyjnych PK od 2010 r. 
Projekty badawczo-rozwojowe od kilku lat 
realizowane są we współpracy z Akademią 
Marynarki Wojennej w Gdyni, Przemysło-
wym Instytutem Automatyki i Pomiarów 
w Warszawie oraz Przedsiębiorstwem 
Badawczo-Produkcyjnym FORKOS. W latach 
2013–2017 przedsięwzięcie było współfi -
nansowane przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju w ramach projektu „Śledzik”. 
Aktualnie współfi nansuje je Europejska 
Agencja Obrony w ramach międzynaro-
dowego projektu SABUVIS, w którym do-
datkowo biorą udział partnerzy z Niemiec 
i Portugalii.

(R.)

Politechnika Krakowska przedstawiła swój projekt 

SABUVIS na IMPACT 2018

Marcin Malec demonstruje SABUVIS premierowi Morawieckiemu i wicepremierowi Gowinowi. 
Fot.: Ze zbiorów Fundacji Impact
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XXVIII Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wy-
działów Elektrycznych, Elektroniki, Tele-
komunikacji, Automatyki i Robotyki oraz 
Informatyki odbył się w dniach 23–25 maja. 
Gospodarzem był Wydział Elektryczny 
Akademii Morskiej w Gdyni. 

Podczas gdyńskiego zjazdu Wydział 
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
Politechniki Krakowskiej reprezento-
wali: dziekan prof. Adam Jagiełło oraz 
prodziekani dr  hab. inż. Witold Mazgaj, 
prof. PK i dr inż. Ireneusz Chrabąszcz. Goś-
ciem honorowym był również przedsta-
wiciel WIEiK PK — prof.  Krzysztof Klusz-
czyński, współtwórca idei tego typu 
spotkań. W 1991  r.  prof.  Kluszczyński był 
współorganizatorem I Ogólnopolskiego 
Spotkania Dziekanów Wydziałów Elek-
trycznych. (Odbyło się ono na zamecz-
ku prezydenta Ignacego Mościckiego 
w Wiśle-Czarnym, obiekcie zaprojektowa-
nym przez Adolfa Szyszko-Bohusza, pierw-
szego dziekana Wydziału Architektury Po-
litechniki Krakowskiej). 

Prof. Krzysztof Kluszczyński wygłosił 
wykład „Muzyczna opowieść o »Darze Mło-
dzieży«”, wzbogacając wystąpienie koncer-
tem fortepianowym we własnym wykona-
niu. W wykładzie — szeroko ilustrowanym 
artystycznymi fotografi ami autorstwa wy-
bitnego śląskiego fotografi ka Macieja Sto-
bierskiego — prof. Krzysztof Kluszczyński 
przedstawił czar i magię niezwykłego żag-
lowca. Wiele uwagi wykładowca poświęcił 

budowie statku, strukturze i geometrii oża-
glowania, roli i znaczeniu jako jednostki 
szkoleniowej przyszłych kadr morskich oraz 
bogatym tradycjom żeglarskim. 

Warto podkreślić, że nie był to głos je-
dynie teoretyka, znającego temat wyłącz-
nie z opracowań naukowych. Życie na „Da-
rze Młodzieży” prof. Kluszczyński poznał 
osobiście, gdyż wspólnie z prorektorem 
ds. morskich AM w Gdyni prof. Henrykiem 
Śniegockim, kapitanem żeglugi wielkiej 
i komendantem „Daru Młodzieży”, oraz 
innymi profesorami uczelni uczestniczył 
na pokładzie żaglowca w wielu międzyna-
rodowych seminariach naukowych w trak-
cie rejsów, m.in. do Oslo, Rygi, Kłajpedy, 
Wismaru oraz Harlingen w Holandii. Rejsy 
te przysporzyły „Darowi Młodzieży” sławy 
naukowej, a studencka załoga nadała mu 
przydomek „pływającego uniwersytetu”. 

Historię powstania Akademii Morskiej 
w Gdyni i narodziny tradycji kształcenia 
kadr morskich w Polsce, mającej swe ko-
rzenie w Tczewie, przedstawili w swoich 
wystąpieniach rektor AM prof. Janusz Za-
rębski oraz dziekan Wydziału Elektrycz-
nego prof. Krzysztof Górecki. W zjeździe 
wzięło udział ponad sto osób. Obecni 
byli przedstawiciele Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komi-
sji ds. Stopni i Tytułów oraz Polskiej Komi-
sji Akredytacyjnej. Obrady zdominowały 
prezentacje i dyskusje dotyczące projektu 
nowej ustawy, tzw. Konstytucji dla Nauki. 

Niezwykłą oprawę miała uroczysta ko-
lacja, która odbyła się na pokładzie legen-

Profesor PK wygłosił w Gdyni wykład o żaglowcu „Dar Młodzieży” 

Krakowskie akcenty na zjeździe dziekanów 
wydziałów elektrycznych

 Wybitni absolwenci 
doradzą młodym
1 października tego roku rusza na Politechni-
ce Krakowskiej program mentorski, służący 
wsparciu w rozwoju osobistym, zawodo-
wym i naukowym studentów, doktorantów 
i młodych pracowników naukowych uczelni. 
W ramach programu „Don’t Stop. Go Top! 
Mentors Academy for PK STEM Students” 
będą oni mogli skorzystać z doradztwa wy-
bitnych specjalistów — absolwentów PK. To 
pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce 
przygotowało Stowarzyszenie Wychowan-
ków Politechniki Krakowskiej we współpracy 
ze spółką celową INTECH PK. O szczegółach 
wkrótce poinformujemy szerzej. 

Uczestnicy spotkania w Gdyni

darnego „Daru Pomorza” (poprzednika 
„Daru Młodzieży”), zacumowanego przy 
Nabrzeżu Tadeusza Kościuszki i pełniące-
go rolę muzeum. Dużym przeżyciem dla 
uczestników zjazdu była wizyta w elek-
trowni pompowo-szczytowej Żarnowiec. 
W jej trakcie zapoznano się z wieloma 
szczegółowymi danymi i informacjami do-
tyczącymi budowy obiektu.

W trakcie gdyńskiego zjazdu prof. Adam 
Jagiełło i prof. Krzysztof Kluszczyński złożyli 
wstępną deklarację zorganizowania XXX Ju-
bileuszowego Zjazdu Dziekanów w 2020 r. 
przez WIEiK Politechniki Krakowskiej. 

(R.) 
Zdjęcia: Kamil Bargieł 

Krzysztof Kluszczyński wygłasza wykład 
„Muzyczna opowieść o »Darze Młodzieży«”
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 Pod nieco zagadkową nazwą „Duch Sobie-
skiego” odbyły się na Politechnice Krakow-
skiej polsko-węgierskie warsztaty architek-
toniczne. Ich efekty mogliśmy zobaczyć 
15 czerwca, podczas otwarcia wystawy 
na Wydziale Architektury PK. Na uroczy-
stość przybyła konsul generalny Węgier 
w Krakowie, prof. Adrienne Körmendy.

Organizatorem warsztatów ze strony 
polskiej był dr hab. inż. arch. Bogusław Pod-
halański, kierownik Zakładu Odnowy Miast 
w Instytucie Projektowania Miast i Regio-
nów WA PK. Do współpracy zaproszono 
dwa wydziały uczelni węgierskich — Wy-
dział Inżynierii i Informatyki na Uniwersy-
tecie w Pecsu oraz Wydział Budownictwa 
im. Miklósa Ybla na Uniwersytecie Świętego 
Stefana w Budapeszcie. W warsztatach, 
które odbyły się w dniach 26–28 kwietnia, 
wzięło udział dwudziestu pięciu studentów 
i doktorantów oraz sześciu nauczycieli, po 
dwóch z każdej uczelni. 

Uczestnicy warsztatów mieli przygoto-
wać projekt zagospodarowania rozległego 
terenu przylegającego do ul. Łobzowskiej 
w Krakowie, a należącego do zakonu Oj-
ców Zmartwychwstańców. Skąd nazwa 
przedsięwzięcia? Skąd wspomniany „duch 
Sobieskiego”? Kiedyś ludzie twierdzili, że 
znajdował się tu cmentarz, na którym król 
Jan III Sobieski pochował swoich rycerzy 

poległych pod Wiedniem. Są stare zapiski, 
mówiące, że jakiś cmentarz znajdował się 
przy nieistniejącym dziś kościele św. Piotra, 
a ta gotycka świątynia stała zapewne gdzieś 
w pobliżu dzisiejszej ul. Łobzowskiej. 

Skoro zmartwychwstańcy opiekują się 
na Kahlenbergu kościółkiem, w którym Jan 
Sobieski modlił się przed wyruszeniem do 
ataku na Turków, nie można wykluczyć, 
że krakowskim zmartwychwstańcom przy 
ul. Łobzowskiej 10 powierzono pilnowa-
nie starego cmentarzyska polskich ryce-
rzy, uważa o. Lucjan Bartkowiak z zakonu 

Polsko-węgierskie warsztaty architektoniczne 

„Duch Sobieskiego” przy ulicy Łobzowskiej

Konsul generalny Adrienne Körmendy 
i organizator warsztatów Bogusław 
Podhalański. Fot.: Jan Zych

Ojców Zmartwychwstańców, uczestnik 
otwarcia wystawy, na której przedstawio-
no plon warsztatów.

O. Lucjan Bartkowiak od lat zna 
dr.  hab. Bo gusława Podhalańskiego. 
W trakcie jednego z ich spotkań zakiełko-
wał pomysł zorganizowania warsztatów, 
podczas których można byłoby się zasta-
nowić nad zagospodarowaniem terenu, 
który wymaga uporządkowania. Kraków 
troszczy się o fasady, czas zająć się tym, co 
znajduje się od strony ofi cyn, przekonuje 
o. Lucjan. Bardzo pozytywnie ocenia pro-
jekty przygotowane podczas warsztatów. 

Swoje zadowolenie ze współpracy 
polskich i węgierskich architektów, będą-
cych u progu kariery zawodowej, wyrazi-
ła prof.  Adrienne Körmendy — węgierski 
konsul generalny w Krakowie. Obecny na 
otwarciu wystawy prezes oddziału kra-
kowskiego SARP Bohdan Lisowski wysoko 
ocenił sprawność logistyczną organizato-
rów warsztatów. — Przetarty został szlak do 
kolejnych działań. Można sobie życzyć dal-
szego rozwoju tej współpracy — powiedział. 

Patronat nad warsztatami objął Konsu-
lat Węgier w Krakowie wspólnie z zakonem 
Ojców Zmartwychwstańców. Wystawę 
zorganizowano na Wydziale Architektury 
PK przy ul. Warszawskiej 24. 

(ps)

Instytut Projektowania Miast i Regionów 
Politechniki Krakowskiej zorganizował 
Międzynarodową Konferencję Naukową 
„Obrazy metropolii”. Towarzyszyła ona 
22.  Spotkaniu Sieci Szkół Architektonicz-
nych (22eme Rencontre du Réseau des 
Écoles d’Architecture, REA) z Francji i Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Konferencja od-
była się w dniach 16–17 kwietnia. 

W pierwszym dniu spotkania odbyły 
się cztery sesje tematyczne. Pierwszą, po-
święconą zagadnieniom podstawowym 
metropolii, otworzył referat „Metropolia 
w dobie globalizacji”. Wygłosił go Raphaël 
Van Der Beken z École Nationale Supérieure 

Metropolie pod okiem specjalistów
d’Architecture w Tuluzie. W programie tej 
części konferencji znalazły się wystąpienia 
pracowników naukowych Wydziału Archi-
tektury PK: dr. hab. inż. arch. Rafała Blazego, 
dr. hab. inż. arch. Bogusława Podhalańskie-
go i dr. hab. inż. arch. Macieja Motaka. 

Podczas drugiej sesji omawiano wy-
brane przykłady metropolii europejskich. 
W ramach sesji trzeciej odbył się wernisaż 
wystawy posterów połączony z dyskusją. 
Postery przygotowali pracownicy naukowi 
Wydziału Architektury PK. Tematem czwar-
tej sesji były problemy obszarów chronio-
nych w metropoliach. Referaty wygłosili 
przedstawiciele różnych wydziałów archi-

tektury z Francji, uczelni Słowacji, Ukrainy 
i Węgier, a także politechnik z Łodzi, Pozna-
nia i Wrocławia oraz gospodarzy spotkania.  

Drugi dzień konferencji miał charakter 
sesji wyjazdowej. Gościom przedstawiono 
wybrane fragmenty obszaru metropolital-
nego Krakowa. 

Konferencję objęli patronatem hono-
rowym: konsul generalny Francji w Krako-
wie Frédéric de Touchet, rektor PK prof. Jan 
Kazior, prorektorzy PK prof. Tadeusz Tatara 
i dr hab. inż. Marek Stanuszek oraz Instytut 
Francuski w Polsce. 

(ps)
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Bardzo nietypowy obiekt wykonali studen-
ci Politechniki Krakowskiej. Ich dzieło — 
eksperymentalny pawilon parametryczny 
— można było obejrzeć przy okazji tego-
rocznego Festiwalu Nauki i Sztuki w Krako-
wie. Konstrukcja jest jedną z największych 
tego typu budowli na świecie.

Pawilon — to efekt wytężonej pracy 
Studenckiego Koła Naukowego „Ima-
go”, które działa przy Zakładzie Geome-
trii Wykreślnej, Rysunku Technicznego 
i Grafiki Inżynierskiej w Instytucie Pro-
jektowania Budowlanego na Wydziale 
Architektury oraz w Zakładzie Zautoma-
tyzowanych Systemów Produkcyjnych 
w Instytucie Technologii Maszyn i Auto-
matyzacji Produkcji na Wydziale Mecha-
nicznym PK. Koło zajmuje się szeroko po-
jętym zagadnieniem cyfrowych narzędzi 
w projektowaniu.

Teodor Michalski, jeden z twórców pawi-
lonu, wspomina, że inspiracją do zaprojekto-
wania i zbudowania oryginalnego obiektu 
były podobne prace wykonywane na uczel-
niach zachodnich. Podczas pobytu na warsz-
tatach w Delft, w Holandii Michalski miał oka-
zję wspólnie z Maciejem Bajorem pracować 
przy niewielkich projektach artystyczno-
-architektonicznych, w których wykorzysty-
wano roboty przemysłowe. Po powrocie do 
kraju studenci nawiązali kontakt z dr. inż. 
Stanisławem Krenichem z Zakładu Zauto-
matyzowanych Systemów Produkcyjnych na 
Wydziale Mechanicznym. Naukowiec zaczął 
przybliżać im zagadnienia związane z posłu-
giwaniem się robotami, a także skontaktował 
z fi rmą Astor. 

Astor z początku użyczył studentom 
niewielkiego robota o zasięgu ramienia 
wynoszącym 90 centymetrów. Gdy specja-
liści Astora zobaczyli, że młodzi ludzie cał-
kiem dobrze radzą sobie z tym sprzętem, 
udostępnili im znacznie większego robota, 
którego ramię miało zasięg 180 centyme-
trów. Napisana przez studentów aplikacja 
sterująca pozwoliła realizować szeroki za-
kres projektów. Między innymi robot, po 
umieszczeniu w jego uchwycie pisaka, 
tworzył efektowne rysunki. Pokazano je 
w ramach wystawy czynnej na przełomie 
września i października 2016 r. w galerii 
„Kotłownia”. Za pomocą mniejszego robota 
w trakcie warsztatów w Zakopanem stu-
denci stworzyli rzeźbę, która była ekspono-
wana w miejscowym parku.

Kształt pawilonu zaprojektowany zo-
stał jeszcze w 2016 r. Jako materiał wy-
brano styropian (spieniony polistyren 
parkingowy), który jest łatwo dostęp-
ny i prosty w obróbce, a praca z nim nie 
wymaga skomplikowanego narzędzia. 
Studenci przygotowali autorskie opro-
gramowanie, dzięki któremu za pomocą 
sześcioosiowego ramienia robotycznego 
fi rmy Fanuc można było wyciąć poszcze-
gólne fragmenty całej struktury. W pracy 
nad projektem samej konstrukcji zespół 
posłużył się narzędziami projektowania 
parametrycznego. Forma przestrzenna 
została zdefi niowana za pomocą deter-
ministycznego algorytmu przygotowa-
nego w środowisku programowania gra-
fi cznego Grasshopper aplikacji CAD/CAM 
Rhinoceros 3D. 

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z pa-
radygmatem fi le2factory podczas całego 
procesu projektowego nie powstały żadne 
rysunki techniczne. Wszystkie dane były 
przekazywane bezpośrednio pomiędzy 
aplikacjami, zarówno w celu przeprowa-
dzenia symulacji wytrzymałościowych, 
stworzenia wizualizacji, jak i sterowania 
procesem wytwarzania.

W efekcie wyprodukowano konstruk-
cję złożoną ze 132 różnych elementów. 
Moduły połączono na prostej zasadzie: 
podłużne części zakończone „trefl ami” 
spotykają się po trzy w jednym miejscu. 
Przypomina to swego rodzaju puzzle 3D. 
Rozwiązanie to pozwoliło uzyskać większą 
sztywność konstrukcji, a jednocześnie pa-
wilon jest giętki i wytrzymały. 

Całość ustawiona na 21 nogach liczy 
12 metrów długości i 7 metrów szeroko-
ści, a w miejscu najwyższym ma 3 metry. 
To powoduje, że obiekt jest jedną z naj-
większych tego typu budowli na świecie. 
Tym, co czyni pawilon zbudowany przez 
studentów SKN „Imago” całkowitym wy-
jątkiem w skali światowej, jest fakt, że wy-
konano go z elementów, z których każdy 
różni się od pozostałych. 

Autorami projektu są studenci: Mateusz 
Binkowski, Kazimierz Janusz, Mateusz Kacz-
marczyk, Teodor Michalski, Marta Noga, Mi-
chał Sajdek i Paweł Sikorski. Przy projekcie 
współpracowali też: Paulina Borkowska, Anna 
Kisiel, Karol Wawrzkiewicz, Wojciech Wojas. 
Opiekunami Studenckiego Koła Naukowego 
„Imago” są: dr  inż.  arch. Farid Nassery z Za-
kładu Geometrii Wykreślnej, Rysunku Tech-
nicznego i Grafi ki Inżynierskiej na Wydziale 
Architektury oraz dr inż. Stanisław Krenich 
z Wydziału Mechanicznego. Dr Nassery pod-
kreśla, że projektu nie można byłoby zreali-
zować bez pomocy udzielonej przez fi rmy: 
Fanuc Polska, Robotrendy i Termoorganika.

Uczestnicy projektu zdobyli cenne 
doświadczenie, które w przyszłości może 
przydać się im w tworzeniu przestrzen-
nych form prefabrykowanych o nietypo-
wych kształtach. Z wykonanych na przed-
stawionych tu zasadach modułów mogą 
powstawać małe formy architektoniczne 
(np. elementy placów zabaw), a także per-
forowane elewacje.

(ps)

Posługując się robotem, zbudowali pawilon

Architektoniczne puzzle 3D

Pawilon w pełnej krasie (w ogrodzie przy budynku WIEiK). Fot.: Jan Zych
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Park Krakowski — to ulu-
bione miejsce wypoczyn-
ku krakowian. Przez rok 
jego teren otaczało niezbyt 
estetyczne, blaszane ogro-

dzenie, kryjąc przed wzrokiem ciekaw-
skich prowadzone prace renowacyjne. 
Ofi cjalne otwarcie odnowionego parku 
odbyło się 2 czerwca tego roku. Miesz-
kańcy zobaczyli miejski ogród odświe-
żony, a w kilku miejscach zmieniony 
nie do poznania. 

Pojawiła się nowa roślinność i po-
wstały nowe alejki, zainstalowano nowe 
oświetlenie, wymieniono elementy ma-
łej architektury, urządzono czytelnię 
książek, a dzieci otrzymały urządzony 
z fantazją plac zabaw. Za przebieg prac 
odpowiedzialny był Zarząd Zieleni 
Miejskiej, zaś rolę konsultanta pełni-
ła dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, 
prof. PK, na co dzień dyrektor Instytutu 
Architektury Krajobrazu na Politechni-
ce Krakowskiej. Odrestaurowany park 
otrzymał imię Marka Grechuty. Na tych 
łamach wypada odnotować, że jest to 
pierwszy w Krakowie park, którego pa-
tronem stał się wychowanek Politechni-
ki Krakowskiej.

12 morgów pola

Mało która, z zażywających tu relaksu 
osób, zdaje sobie sprawę z faktu, że 
park Krakowski to… szacowny zabytek. 
Powstał w 1885 r. na terenach należą-
cych wówczas do podkrakowskich wsi, 
głównie Czarnej Wsi, a także położonej 
obok Nowej Wsi (po tamtych czasach 
pozostał ślad w nazwie ulicy przylega-
jącej do parku — ulicy Czarnowiejskiej). 
Utworzenie miejskiego ogrodu wpisa-
ło się w ogólniejszy trend tego okresu: 
trzy lata później założony został park 
doktora Henryka Jordana, a w 1896 r. 
w Podgórzu — będącym w owym cza-
sie odrębnym miastem — powstał park 
Wojciecha Bednarskiego.

Twórcą parku Krakowskiego był 
Stanisław Rehman — przedsiębiorca 
i restaurator, a także radny miejski. Jak 
w 1903 r. pisał Walery Eliasz Radzikow-
ski, Rehman wydzierżawił od wojska 
12 morgów pola „za wałem kolejowym 
w pasie fortyfi kacyjnym”. Park począt-
kowo zajmował większy teren niż obec-
nie. Należał do niego również obszar 
dzisiejszego placu Inwalidów i część 
obecnego pasa alei Mickiewicza. 

Radzikowski zanotował różne 
atrakcje, które czekały na krakowian 
w nowym parku: restaurację, cukier-
nię, kawiarnię, „altany dla muzyki”, 
huśtawki, tor rowerowy, pływalnię 
(u wylotu ulicy Karmelickiej; w pobli-
żu znajdowało się główne wejście do 
parku), „zwierzyniec krajowej fauny” 
(później zastąpiony przez korty teni-
sowe) i teatr letni. Utworzono też staw 
(zasilany wodą przepływającej obok 
Młynówki). Latem można tu było po-
pływać łódką, a zimą miejsce służyło 
jako ślizgawka.

Nowy ogród miejski zdobył wśród 
krakowian wielką popularność, szcze-
gólnie po uruchomieniu w 1886 r. linii 
tramwaju konnego, kursującego między 
Rynkiem i parkiem przez ulicę Karme-
licką. Frekwencja na różnego rodzaju 
koncertach i zabawach była tak wielka, 
że dla spóźnionych gości często brako-
wało miejsca, co skrzętnie odnotował 
Radzikowski. 

W różnych okresach funkcjonowa-
nia parku pojawiały się projekty zmian 
w jego wyglądzie i charakterze. Myśla-
no o wybudowaniu wielkiego teatru 
ludowego u wylotu ulicy Karmelickiej, 
urządzeniu dużego ogrodu zoologicz-
nego (ten w Lasku Wolskim powstał 
dopiero w okresie międzywojennym), 
ponad stawem zamierzano przerzucić 
mostek wystarczająco wysoki, by mogły 
pod nim przepływać łódki. Wiele szcze-
gółów na temat historii proponowanych 
i wprowadzanych zmian można znaleźć 
w monografi i autorstwa Agaty Zacha-
riasz „Park Krakowski im. Marka Gre-
chuty”, opublikowanej przez Ośrodek 
Kultury im. Cypriana Kamila Norwida.

Park zmienia się

Na wygląd parku i prowadzoną tutaj 
działalność istotny wpływ miało oto-
czenie. Początkowo teren usytuowany 
poza miejskimi rogatkami, na obszarze 
de facto wiejskim, służył dostarczaniu 
rozrywek o charakterze ludowym. Poja-
wienie się w najbliższej okolicy moder-
nistycznej zabudowy z cechami art deco, 
odznaczającej się wysokim standardem, 
pociągnęło za sobą przekształcenie tego 
miejsca w reprezentacyjny park miejski. 

Około 1950 r. zaczęto wprowadzać 
zmiany, w wyniku których park przy-
brał obecną postać. Zwiększono liczbę 
drzew i krzewów. Na przebudowanym 
stawie pojawiła się wysepka z charak-
terystyczną wierzbą płaczącą. W czę-
ści zamienionej na plac Wolności (dziś: 

Zielony zabytek
Na obecny kształt odnowionego ostatnio parku Krakowskiego wpływ mieli 
architekci z Politechniki Krakowskiej
LESŁAW PETERS

Wierzba płacząca — „znak fi rmowy” parku 
Krakowskiego
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Inwalidów) w 1958 r. ustawiono obelisk, 
będący wyrazem wdzięczności dla wojsk 
radzieckich za oswobodzenie Krakowa 
(monument, zwany przez okolicznych 
mieszkańców „kominem”, został usu-
nięty w 1991 r.). W 1974 r. park nabrał 
charakteru plenerowej galerii rzeźb ar-
tystów współczesnych. W lipcu 1976 r. 
został wpisany do rejestru zabytków.

W pierwszej połowie lat 90. miejski 
konserwator zabytków zlecił wykona-
nie projektu rewaloryzacji parku. Au-
torzy projektu, Janusz Bogdanowski, 
Agata Zachariasz i Katarzyna Fabija-
nowska, zaproponowali m.in. większe 
funkcjonale związanie placu Inwali-
dów z parkiem, uczytelnienie układu 
wnętrz parkowych, usunięcie zbędnych 
nasadzeń i samosiewów wraz z jedno-
czesnym uzupełnieniem szaty roślinnej 
o okazy barwne i zimozielone, a także 
wprowadzenie roślin okrywowych i by-
linowych. Analiza układu i funkcji te-
renu wykluczyła natomiast przeprowa-
dzenie przez teren parku Krakowskiego 
postulowanych ścieżek rowerowych ze 
względu na brak możliwości bezpiecz-
nego rozdzielenia ruchu rowerzystów 
i pieszych, głównie matek z dziećmi 
i emerytów. 

Propozycje przedstawione w 1994 r. 
przez Janusza Bogdanowskiego, Agatę 
Zachariasz i Katarzynę Fabijanowską, 

zostały zrealizowane w minimal-
nym stopniu, wobec czego w latach 
2004 i 2011 wykonano kolejne projekty. 
W części parkowej nawiązywały one 
do propozycji zawartych w projekcie 
z 1994 r. Kontynuacją projektów z lat 
2004 i 2011 jest z kolei projekt najnow-
szy, kompleksowy — obejmujący za-
gospodarowanie całego terenu, w tym 
nawierzchnie, małą architekturę, zieleń, 
a także renowację rzeźb — wykonany 
przez pracownię Marcin Gajda Archi-
tektura Krajobrazu.

Byliny i sztuka

Dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, 
prof. PK była konsultantem w procesie 
realizacji tego projektu i podkreśla zna-
czenie wprowadzenia do parku wielu 
bylin, czyli wieloletnich roślin, niewy-
stępujących w innych krakowskich par-
kach. Chodzi o to, aby teren parku był 
atrakcyjny przez cały sezon wegetacyj-
ny, również zimą.

Wykorzystanie bylin —  to kierunek, 
który daje się zaobserwować obecnie 
w projektowaniu ogrodów publicznych 
w różnych krajach. Ideę propaguje na 
całym świecie holenderski projektant 
Piet Oudolf. Marcin Gajda sprowadził 
z Monachium do współpracy innego 
wysokiej klasy specjalistę w dziedzinie 
projektowania rabat i łąk bylinowych, 
niemieckiego architekta krajobrazu 
Heinera Luza. Agata Zachariasz ma na-
dzieję, że przykład parku Krakowskiego 
będzie naśladowany w innych ogrodach 
miejskich.

Innym walorem, na który zwraca 
uwagę Agata Zachariasz, jest galeria 
na wolnym powietrzu, czyli kilkana-
ście nowoczesnych rzeźb, stanowiących 
niewątpliwą ozdobę parku. Pierw-
szy zespół rzeźb pojawił się w latach 
70. XX wieku w wyniku inicjatywy kra-
kowskich rzeźbiarzy, którzy swoje dzie-
ła — pierwotnie wystawione w 1970 r. 
w hallu kina „Kijów” — przekazali mia-
stu w darze. Dodajmy, że miasto zre-
wanżowało się, przekazując artystom 
grunt pod pracownie twórcze przy uli-
cy Emaus. 

Nie wszystkie dzieła z tamtego okre-
su przetrwały próbę czasu. Destrukcji 
uległy prace wykonane z materiałów 
wrażliwych na kaprysy aury. Prace 
zachowane poddano ostatnio pieczo-
łowitej konserwacji i wróciły one na 

dawne miejsce. Wśród rzeźb, które dziś 
możemy oglądać w parku Krakowskim, 
jest „Dojrzewanie” Wincentego Kućmy 
— autora znanego z monumentalnych 
pomników Powstania Warszawskiego 
w Warszawie i Obrońców Poczty Pol-
skiej w Gdańsku. 

W 1999 r. galeria w plenerze wzbo-
gaciła się o dziesięć nowoczesnych prac, 
ofi arowanych przez Romana Tarkow-
skiego. „Ewa Kolorowa” — rzeźba tego 
artysty wykonana z betonu, zdobionego 
miałem szklanym — wita gości parku 
wchodzących od strony placu Inwali-
dów. Pozostałe dzieła krakowskich arty-
stów można podziwiać na tle dywanów 
z trawy i ścian roślinnych.

* 

Dokonując rewaloryzacji parku Kra-
kowskiego, kierowano się chęcią za-
pewnienia bywalcom tego miejsca wa-
runków do miłego spędzania czasu. 
Dla amatorów lektury utworzono kącik 
czytelniczy, dla miłośników ruchu na 
świeżym powietrzu przygotowano stół 
do tenisa stołowego oraz miejsce do gry 
w bule. Miłośnicy zmagań na 64 polach 
mają swoją alejkę szachową. Jest też 
miejsce przeznaczone do urządzania 
pikników. Podczas wytyczania bocz-
nych alejek, szczególnie w części od 
strony ulicy Szymanowskiego, usank-
cjonowano tz w. przedepty, czyli ścieżki, 
które ludzie wydeptali, chodząc przez 
park na skróty. W trzech punktach za-
instalowano pitniki.

Odrestaurowany park pozwala wy-
poczywać na różne sposoby. I choć jest 
od lat zabytkiem, nigdy nie wymagał 
zwiedzania w muzealnych kapciach.

Zdjęcia: Jan Zych

„Dojrzewanie”, dzieło Wincentego Kućmy
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W koŃcu lat 50. XX wie-
ku grupa studentów 
Politechniki Krakow-
skiej — mieszkańców 
akademików przy 

ulicy Bydgoskiej — postanowiła za-
łożyć własną rozgłośnię radiową. Nie 
mogli wówczas wiedzieć, że ich idea 
przetrwa długie dekady, nieprzerwanie 
towarzysząc społeczności akademickiej 
uczelni. W tym roku Radio „Nowinki” 
obchodzi 60-lecie swej działalności. 
Główne uroczystości jubileuszowe od-
będą się 11 października.

Od „kołchoźnika” do Wolnego 
Radia „Nowinki”

Zgodnie z duchem powojennych cza-
sów, nowe domy studenckie Politech-
niki Krakowskiej przy ulicy Bydgoskiej 
wyposażono w „kołchoźniki” — proste 
głośniki, pozwalające jedynie regulo-
wać dźwięk. Nadawano z nich Program 
I Polskiego Radia i bieżące komunikaty. 
Grupa studentów postanowiła wzbo-
gacić przekaz radiowęzła i powołała 
w 1958 r. rozgłośnię „Nowinki”. O po-
pularności, jaką zdobyła sobie rozgło-
śnia, świadczyć może fakt, że jej nazwę 
przyjęto z czasem dla całego osiedla 
akademickiego PK przy Bydgoskiej.

Początki studenckiego radia były 
dość skromne. Administracja domu stu-
denckiego B (osiedle składało się z czte-
rech bloków: A, B, C i D) wydzieliła na 
potrzeby redakcji dwa pomieszczenia. 
„Nowinkowcy” posługiwali się mikro-
fonem wielkości strusiego jaja i lam-
powym wzmacniaczem. Ściany studia 
wytłumiono kocami. Dopiero w drugim 
roku istnienia radia uczelnia zakupiła dla 
rozgłośni dwa magnetofony szpulowe 
„Melodia”, co umożliwiło montaż audycji. 

Pierwszym kierownikiem Radia 
„Nowinki” został student Wydziału 
Architektury PK Marian Niezgoda. Na-
stępnie szefowanie rozgłośni przejęli 
żacy z Wydziału Budownictwa Lądowe-
go PK (obecnie Wydział Inżynierii Lą-
dowej) — Kazimierz Kłoda i Eugeniusz 
Zychowicz. W swoich wspomnieniach, 
wydanych w 2007 r., absolwent Wydziału 
Mechanicznego PK mgr inż. Jan Forowicz 
tak pisał o redaktorze Zychowiczu: „Ma-
rzył o audycjach z odpowiednią piosenką 
w dni powszednie. Na podawane przez 
Gienka zachęty i zaproszenia do udziału 
w ich przygotowywaniu zgłosiło się ze 
trzydzieści osób. Co ciekawe, nie tylko 
z Politechniki Krakowskiej. Szef, znając 
studenckie sympatie dla Radia Wolna Eu-
ropa, a trochę z przekory, przerobił nazwę 
[radia], dodając wyraz wolne”. W progra-

mie Wolnego Radia „No-
winki” znalazły się m.in. 
okolicznościowe audycje, 
przypominające o świę-
tach zakazanych w PRL-u. 
Głównym celem redakcji 
było kształtowanie wśród 
studenckich słuchaczy 
zdrowych i kreatywnych 
zainteresowań. 

W pierwszych latach 
swego istnienia „Nowin-
ki” nadawały codzien-
ny, prawie dwugodzin-
ny program. Składał się 

z bloku informacyjnego, felietonów 
i muzyki. „Nowinkowcy” tworzyli też 
słuchowiska — jedną z najtrudniejszych 
form sztuki radiowej. Jedno z nich 
pt. „Którędy droga”, autorstwa Lucyny 
Jurkowskiej, kilkukrotnie wyróżniano 
w różnych konkursach. Jan Forowicz, 
następca Eugeniusza Zychowicza na sta-
nowisku kierownika radia, w swojej pra-
cy dziennikarskiej zajmował się tekstami 
informacyjnymi i felietonami, a także 
prowadził stały kącik muzyczny „Top 
ten”. Przygotował również kilka audycji 
poświęconych sylwetkom wielkich mu-
zyków. Za program o jednym z najwybit-
niejszych jazzmanów, Sidneyu Bechecie, 
otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie 
radiofonii studenckiej w Gliwicach. 

Student Wydziału Mechanicznego 
PK Jerzy Kuc o swojej fascynacji radiem 
z Bydgoskiej pisał we wspomnieniach 
przekazanych redakcji: „Dla studen-
ta I-go roku, chłopca, który przyjechał 
w 1963 roku na Bydgoską, Radio było 
czymś nadzwyczajnym i niewyobrażal-
nym. Trzeba przyznać, zainteresowanie 
programem, szczególnie wieczornym, 
było powszechne. Nastawiało się wodę 
na herbatkę i był to czas programowo-
-kolacyjny. W radiu były ciekawe re-
portaże i felietony, trochę literatury, 
muzyki poważnej i jazzu oraz to coś, co 
słuchacza przyciągało, a właściwie to, 
czego nie było — nie było tej słyszalnej 
dookoła jedynej słusznej wszechwiedzy”. 

W latach 60. na antenie Radia „No-
winki” gościła audycja „To jest jazz”, 
tworzona przez studentów architektu-
ry: Jana Kantego Pawluśkiewicza, Ta-
deusza Kalinowskiego i Marka Czuryłę. 
Młodzi architekci z Politechniki Kra-
kowskiej założyli w 1966 r. zespół „Ana-
wa”, w którym swoją karierę zaczynał 
Marek Grechuta, także student WA PK. 
Radiowi koledzy zajmowali się opra-
wą dźwiękową występów grupy i ich 
rejestracją. Gdy Marek Grechuta wraz 

„Tu Nowinki”, czyli 60 lat akademickiej 
rozgłośni Politechniki Krakowskiej
Na początku radiowcy posługiwali się mikrofonem wielkości strusiego jaja 
i wzmacniaczem lampowym, a ściany studia wytłumiono kocem
BARTŁOMIEJ KRYSTYŃSKI

Dyskretny urok radiowego studia, rok 1959. Fot.: Jan Forowicz
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z „Anawą” zaczął święcić ogólnopolskie 
sukcesy, Polskie Radio zgłosiło się do 
redakcji „Nowinek” z prośbą o udostęp-
nienie materiału koncertowego. 

Barwne lata 70.

Nowe osoby, które trafi ały do politech-
nicznych akademików przy Bydgoskiej, 
odkrywały fenomen studenckiego radia 
i masowo zasilały redakcyjne szeregi. 
Tak było z Ewą Kochanowicz i Włodzi-
mierzem „Dodkiem” Żywiołem, którzy 
później zawarli związek małżeński. Za-
fascynowani audycjami nadawanymi 
przez głośniki, odpowiedzieli na ode-
zwę Józefa Klisia, kierownika „Nowi-
nek” i w 1971 r. zaczęła się ich radiowa 
przygoda. W latach 70. do redakcyjnej 
paczki dołączyli Tadeusz Kwaśniak — 
obecnie znany dziennikarz Radia Kra-
ków, Jan Kwadrans, Zbigniew Pieciul, 
Janusz Leszczyński i Tomasz Porawski. 

Korzystając z gościnności redakcji, 
przez pewien czas w radiowym magazy-
nie… mieszkał muzyk i poeta Wojciech 
Bellon, zdobywca w 1974 r. pierwszej na-
grody na Festiwalu Piosenki i Piosenka-
rzy Studenckich w Krakowie. Charyzma 
i kontakty lokatora „Nowinek” sprawiły, 
że siedzibę radia Politechniki Krakow-
skiej odwiedzała cała plejada artystów 
studenckich. Wśród nich byli: Janusz 
Weiss — późniejszy współtwórca Radia 
Zet i prowadzący teleturniej „Miliard 
w rozumie”, satyryk Krzysztof Piasecki 
oraz Jacek Kleyff  — poeta, kompozytor 
i malarz. Redakcję odwiedzała kojarzo-
na z zespołem „Pod Budą” Anna Tre-
ter, a także Jan Hnatowicz — gitarzysta 
i kompozytor. Kabaret „Salon Niezależ-
nych”, który tworzyli Jacek Kleyff , Janusz 
Weiss i Michał Tarkowski (aktor, scena-
rzysta i reżyser) niejednokrotnie wystę-
pował na studenckiej „antenie”. 

Lata 70. — to czas wielkich sukce-
sów redakcji Radia „Nowinki”. Młodzi 

dziennikarze realizowali wiele słucho-
wisk, adaptacje dzieł literatury światowej 
i teatr dźwięku. Wśród audycji cyklicz-
nych pojawiła się „Sylwetka Naukowca”. 
Do udziału w programie zapraszano pra-
cowników naukowych Politechniki Kra-
kowskiej, m.in. prof. Romana Ciesielskie-
go (rektora uczelni w latach 1981–1982) 
i prof. Wiktora Zina. Radio zdobyło 
„Czerwoną Różę” dla najlepszej rozgłośni 
studenckiej oraz regularnie wygrywało 
ogólnopolskie konkursy na audycje. 

W tamtym okresie praca „nowinkow-
ców” nie ograniczała się do prowadzenia 
i realizacji programów, ale polegała rów-
nież na tworzeniu nagłośnienia podczas 
wydarzeń związanych z życiem uczelni. 
Radiowcy obecni byli na rajdach Politech-
niki Krakowskiej, juwenaliach i weekend-
owych „wieczorkach tanecznych” 
w studenckim Klubie „Pod Przewiązką”, 
zlokalizowanym pomiędzy akademika-
mi A i B przy ulicy Bydgoskiej. 

Pisząc o Radiu „Nowinki”, nie moż-
na zapomnieć o aspektach technicz-
nych, tym bardziej że realizacja pro-
gramów radiowych wyglądała kiedyś 
zupełnie inaczej niż obecnie. 
W latach 70. na wyposażeniu 
rozgłośni były magnetofony 
marki: Grundig, Telefunken 
i reporterski Uher. Pierwszy 
z nich umożliwiał montaż 
audycji, a drugi pozwalał 
rozbudowywać radiową 
taśmotekę. Do 1974 r. cała 
praca redakcji opierała się na 
lampowych magnetofonach 
„Melodia”, które od realiza-
torów dźwięku wymagały 
dużej precyzji. 

Pisał o tym w nieopubliko-
wanych wspomnieniach „Do-
dek” Żywioł, kierownik Radia 
„Nowinki” od 1973 r.: „Magne-
tofony te nie miały przycisku 
szybkiego startu i pierwszym 

etapem nauki nowego technika radia było 
opanowanie sztuki dobrego startu pusz-
czanej taśmy magnetofonowej. Polegało 
to na tym, że za pomocą płytki ebonitowej 
należało odciągnąć wałek docisku od 
wałka przesuwu taśmy i w odpowiednim 
momencie zastartować. A wszystko 
po to, aby słuchacz nie słyszał trzasku 
startującego magnetofonu. Kultura 
i sztuka w jednym!”. W roku 1974 wy-
służone magnetofony „Melodia” zostały 
zastąpione przez nowe ZK-240, które były 
już zaopatrzone w przycisk szybkiego 
startu. 

Nowy rozdział — Czyżyny

Wraz z powstaniem Osiedla Studenckie-
go Politechniki Krakowskiej w Czyży-
nach rozpoczął się zupełnie nowy roz-
dział w działalności Radia „Nowinki”. 
Jesienią 1976 r. w akademiku „Leon” 
powstało tymczasowe studio, a dwa lata 

Urodziny Radia „Nowinki”
Jesienią w Muzeum Politechniki Krakow-
skiej będzie można zobaczyć, jak kiedyś 
wyglądało wyposażenie studia Radia 
„Nowinki”. Otwarcie wystawy dawnych 
radiowych sprzętów nastąpi 11 paździer-
nika bieżącego roku o godzinie 11.00. 
Tuż po wernisażu przed Galerią „Gil”, 
w obrębie kampusu głównego uczelni, 
odbędą się urodziny Radia „Nowinki”. Na 
uczestników będą czekać tort oraz inne 
atrakcje, w tym karaoke i konkursy. Całą 
społeczność Politechniki Krakowskiej 
zapraszamy do wspólnego świętowania 
60-lecia działalności Radia „Nowinki”.

Legitymacja pracownika „Nowinek” wystawiona w 1961 r. Fot.: Jan Forowicz

Zespół „Nowinek” w okresie swojej świetności, zanim 
rozgłośnia przeniosła się do Czyżyn. Fot.: Jan Zych
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później siedzibą rozgłośni został Dom 
Studencki nr 3 „Bartek”. Pierwszym kie-
rownikiem nowo powstałego Studenc-
kiego Centrum Radiowego Politechniki 
Krakowskiej „Nowinki” (SCR „Nowin-
ki”) został Robert Wojciechowski. 

Aby zachować spójność progra-
mową, studio przy ulicy Bydgoskiej 
połączono z Czyżynami podziemnym 
kablem. Nadawanie programów było 
dla radiowców dużym wyzwaniem lo-
gistycznym, o czym tak pisał w swojej 
relacji Jerzy Fidowicz, od 1979 r. kie-
rownik SCR: „W obu studiach [Byd-
goska i Czyżyny] realizowano progra-
my z udziałem zaproszonych gości. 
Rozmowy były prowadzone z dużą 
kulturą, ponieważ przy dwóch żyłach 
kabla mówcy z jednego studia musieli 
doczekać końca wypowiadanej kwe-
stii w drugim studiu i wtedy technicy 
przełączali kierunek nadawania. Wia-
domości dnia też były realizowane na 
słuch, bo technicy — nie widząc się — 
przełączali spikerów czytających wia-
domości z jednego i drugiego osiedla”. 

Imponujący dorobek Bydgoskiej za-
chęcał członków redakcji Studenckiego 
Centrum Radiowego PK do ambitnych 
antenowych inicjatyw. Realizowano au-
dycje poetyckie, słuchowiska, programy 
publicystyczne i reportaże. Jerzy Fido-
wicz: „Podjęliśmy nowatorską próbę re-
porterską — nocnych nagrań z ludźmi 
stojącymi w Nowej Hucie pod sklepami 
mięsnymi, w oczekiwaniu na poranny 
towar. Różne pomysły miały wówczas 
błyskawiczną realizację”. Rozgłośnia 

regularnie przeprowadzała transmisje 
„na żywo” z wydarzeń odbywających 
się na osiedlu PK. Ogromną popularno-
ścią wśród słuchaczy cieszyła się lista 
przebojów Radia „Nowinki”. 

Rozgłośnia Politechniki Krakowskiej 
przetrwała trudny okres stanu wojenne-
go, a reporterzy radia obecni byli w cen-
trum ówczesnych wydarzeń, relacjonując 
m.in. strajki w zajezdni MPK czy w no-
wohuckim kombinacie. Dzięki kablowi 
łączącemu DS „Bartek” z domem stu-
denckim przy ulicy Bydgoskiej przekaz 
z Czyżyn trafi ał na Krowodrzę. Ponieważ 
podziemny kabel nie został zinwentary-
zowany przez służby, przepływ informa-
cji między politechnicznymi akademika-
mi był możliwy przez cały stan wojenny. 

„Historyczne” studio emisyjne Ra-
dia „Nowinki” przy ulicy Bydgoskiej 
funkcjonowało do 1988 r. Program roz-
głośni poza obszar Osiedla Studenckie-
go w Czyżynach „wyszedł” ponownie 
w 2011 r., kiedy została uruchomiona 
emisja internetowa. Nim to nastąpiło, 
radio — zgodnie z duchem czasu — 
poddano gruntownym zmianom tech-
nicznym. Najpierw redakcja przeszła 
na emisję muzyki z płyt CD, z czasem 
wspomaganą przez sygnały i materiały 
uruchamiane z wykorzystaniem kom-
putera. Na początku XXI wieku emisja 
została niemal całkowicie oparta na 
sprzęcie komputerowym. 

Radia Politechniki Krakowskiej można 
obecnie słuchać za pośrednictwem strony 

W 1974 r. rozgłośnia zdobyła „Czerwoną 
Różę”, zwyciężając w konkursie na najlep-
sze w kraju studenckie studio radiowe. 
Fot.: Jan Zych

internetowej — www.nowinki.pk.edu.pl. 
Ramówka składa się z pasma porannego 
oraz popołudniowo-wieczornego. „No-
winkowcy” pozostali wierni idei, która 
przyświecała twórcom rozgłośni, dlate-
go na antenie nie brak audycji o tema-
tyce kulturalnej, muzycznej czy sporto-
wej oraz relacji i transmisji z wydarzeń 
odbywających się na uczelni. Redakcję 
tworzą studenccy wolontariusze i pra-
cownicy Politechniki. Od wielu lat nad 
właściwą organizacją pracy, a także za-
gadnieniami technicznymi czuwa To-
masz Kapuśniak.

W ciągu minionych 60 lat Radio 
„Nowinki” tworzyła ogromna liczba 
osób. Część z nich kontynuowała lub 
kontynuuje medialną przygodę w regio-
nalnych i ogólnopolskich rozgłośniach 
radiowych, w telewizji oraz w prasie. 
Niektórzy, jak: Tomasz Berezowski, 
Wojciech Michalski czy Andrzej Mieli-
monka, znacząco przyczynili się do roz-
woju rynku medialnego w Polsce. 

Zbliżająca się rocznica jest dosko-
nałą okazją do wspólnego spotkania 
zarówno osób zaangażowanych nie-
gdyś i dziś w tworzenie „Nowinek”, 
jak i wszystkich sympatyków rozgłośni 
Politechniki Krakowskiej. 

Mgr Bartłomiej Krystyński pracuje w Dziale 
Promocji PK,  w latach 2016–2018 był pracowni-
kiem programowym Radia „Nowinki”. 

„Nowinkowcy” i sympatycy rozgłośni podczas spotkania opłatkowego w 2017 r. Od lewej 
stoją: Rafał Roszczuk (pracownik programowy), Bartłomiej Krystyński (b. pracownik progra-
mowy), Justyna Jakoniuk, Tomasz Kapuśniak (szef techniczny), Małgorzata Klimek, Maciej 
Olędzki, Adrian Stefańczyk, Wojciech Otowski (przewodniczący Rady Programowej Radia 
„Nowinki”), Elżbieta Niechciał (kierownik Działu Promocji PK); siedzą: Emilia Przybyłek (pra-
cownik techniczny), Michał Raś, Kinga Jałocha, Grzegorz Korzeniak. Fot.: Jan Zych
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Na Politechnice Krakowskiej odbył się 
29  czerwca premierowy pokaz fi lmu krót-
kometrażowego „Polacy z wyboru. Ci, któ-
rzy pozostawiali ślad po sobie”. Film został 
nagrodzony w ogólnopolskim konkursie 
„O naszą niepodległ ą! — udział ziemian 
w walkach o odzyskanie niepodległości 
i terytorium II Rzeczypospolitej 1914–1922”. 

Pokaz zorganizowała Fundacja im.  Ta-
deusza Kościuszki w Krakowie wspólnie 
z Muzeum PK. Film jest dziełem grupy 
uczniów z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im.  Królowej Jadwigi w Brzesku, 
a w szczególności Barbary Dąbrówki jako 
reżysera. Produkcja zdobyła III miejsce 
w konkursie zorganizowanym przez In-
stytut Pamięci Narodowej, w kategorii 
prac multimedialnych, wykonanych przez 
uczniów szkół z gimnazjum. Film pre-
zentuje dwie wybitne postacie — Jana 
Bezarda (z pochodzenia Austriaka, wyna-
lazcę busoli) i Jana Goetza-Okocimskiego 
(z pochodzenia Niemca), którzy uznali się 
za Polaków i dobrze przysłużyli przybranej 
ojczyźnie. 

Film o Polakach z wyboru

Barbara Dąbrówka przedstawia okoliczności powstania fi lmu; w pierwszym rzędzie od lewej: 
Barbara Bartkowicz, Włodzimierz Wowa Brodecki i Robert Springwald. Fot.: Jan Zych

Zebranych w Muzeum PK wprowadził 
w tematykę fi lmu wiceprezes Fundacji 
im.   Tadeusza Kościuszki Robert Spring-
wald. Na pokaz przybył także prezes 
fundacji kpt.  Tomasz Otrębski. Obecna 
była przewodnicząca Rady Muzeum PK 
prof.  Barbara Bartkowicz. W spotkaniu 
wzięła udział grupa słuchaczy Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku PK. 

Pokaz fi lmowy w Muzeum PK stał się oka-
zją do wręczenia Tomaszowi Otrębskiemu 
odznaki Krzyż Obrońców Lwowa 1939–1944, 
nadanej przez zarząd Okręgu Wołyńskiego 
Światowego Związku Żołnierzy AK. Odznakę 
wręczył prezes Krakowskiego Środowiska 
Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, 
Włodzimierz Wowa Brodecki.

(ps)

Swój wysoki poziom artystyczny potwierdził 
raz jeszcze Akademicki Chór Politechniki Kra-

Chórzyści PK najlepsi na V Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich 
„Święty Krzyż 2018”

„Cantata” bezkonkurencyjna
kowskiej „Cantata”, kierowany przez Martę 
Stós. Podczas V Ogólnopolskiego Przeglądu 
Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2018” 
zespół reprezentujący naszą uczelnię zdobył 
I nagrodę. Spotkania chórów akademickich 
z całej Polski odbywały się od 28 czerwca do 
1 lipca tego roku.

Przesłuchania konkursowe zorganizowa-
no w Zespole Państwowych Szkół Muzycz-
nych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. 
Ogłoszenie wyników, połączone z koncertem 
galowym, miało miejsce w ostatnim dniu 
przeglądu w Sanktuarium Relikwii Drzewa 
Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św. w klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Nie-
pokalanej. Po nabożeństwie odczytano wer-
dykt jury, któremu przewodniczył prof. Sławek 
A. Wróblewski, dziekan Wydziału Dyrygentury 
Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościel-
nej, Rytmiki i Tańca na Uniwersytecie Muzycz-
nym Fryderyka Chopina w Warszawie. Pierwszą 
nagrodą uhonorowano krakowską „Cantatę”, 
wręczono dwie równorzędne drugie nagrody 

chórom Politechniki Opolskiej i Akademii Mor-
skiej w Gdyni. Przyznano też wyróżnienia. 

Podczas koncertu galowego zwycięski chór 
Politechniki Krakowskiej wykonał „Laudate 
Dominum” (w aranżacji Marka Raczyńskiego). 
Na zakończenie koncertu publiczność miała 
okazję wysłuchać kilku utworów we wspólnym 
wykonaniu połączonych chórów. Prawie dwie-
ście osób prowadzonych przez Martę Stós za-
śpiewało motet Wacława z Szamotuł „Alleluja. 
Chwalcie Pana Boga wszechmocnego”. 

Organizatorem spotkania była Politechnika 
Świętokrzyska, która zapewniła bogaty pro-
gram imprez towarzyszących. Chórzyści zwie-
dzili m.in. najciekawsze zakątki Kielc i bawili się 
na pikniku niemal do białego rana. W trzecim 
dniu spotkania przeniesiono się do Buska-
-Zdroju, gdzie odbyły się warsztaty wokalne, 
a po południu chóry wzięły udział w Koncer-
cie Promenadowym XXIV Międzynarodowego 
Fes tiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz, 
odbywającym się w parku zdrojowym.

(ps)

Dyrygent „Cantaty” Marta Stós z cennym 
trofeum.  Fot.: Jan Zych
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zarządzania i konstrukcji budowlanych na 
Politechnice Krakowskiej. Ale to on jest teraz 
szefem wielkiej ekipy fi rmy Strabag, która ma 
zmienić szkieletora z największej budowlanej 
kompromitacji Krakowa w Unity Centre, jego 
architektoniczną dumę. Marek Dunikowski, 
słynny krakowski architekt i autor projektu 
przebudowy szkieletora, uważa, że Unity 
Centre będzie biurowym Wawelem Krakowa. 
I przyznaje, że dla niego ta budowa ma też 
duże osobiste znaczenie. — Kiedy w 1968 roku 
zdawałem egzaminy wstępne na architekturę 
na Politechnice Krakowskiej, prof. Zdzisław Artz 
z naszego wydziału wygrywał konkurs na pro-
jekt wieżowca NOT, czyli Naczelnej Organizacji 
Technicznej, jak wtedy się o tym wieżowcu mó-
wiło. (...) Ale przed dziesięcioma laty zostałem 
poproszony o przygotowanie koncepcji i projek-
tu przebudowy zachowanej konstrukcji w cen-
trum biurowe. Teraz mam 67 lat, przygotowuję 
się do przekazania biura DDJM w ręce następ-
ców. Ta budowa dobiega fi nału i staje się klamrą 
dla mojego życia zawodowego  — mówi archi-
tekt, nie kryjąc melancholii. 

Radio Kraków

2 sierpnia 2018 r.
Naukowcy z Politechniki 
Krakowskiej opatentowali 
technologię odzyskiwania 
fosforu
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej opraco-
wali i opatentowali technologię odzyskiwania 
fosforu, który jest niezbędnym składnikiem 
nawozów. Metoda naukowców PK ma wzmoc-
nić samowystarczalność Polski w produkcji 
żywności i uwolnić Polskę od ton odpadów. 
— Jesteśmy w stanie pokryć do 15 proc. zapo-
trzebowania na surówce fosforowe, które teraz 
Polska w całości importuje z Afryki i Azji. To gra 
warta zachodu — zapewnia dr inż. Katarzyna 
Gorazda z Instytutu Chemii i Technologii Nie-
organicznej. (...) Zespół naukowców PK opra-
cował metodę ekologicznego odzyskiwania 
fosforu z odpadów. — Wykorzystujemy popioły 
po spaleniu osadów ściekowych, w których za-
wartość fosforu jest porównywalna ze średniej 
jakości rudą fosforu. Możemy z takiego popiołu 
selektywnie odzyskiwać te składniki, które nas 
interesują, oddzielając np. metale ciężkie. Po-
zostałości poekstrakcyjne można wykorzystać 
jako mineralny dodatek do betonu do produkcji 
drogowych spoiw hydraulicznych. W technologii 
PolFerAsh może być wykorzystywana większość 
popiołów z polskich stacji termicznej utylizacji 
osadów ściekowych. Dziś popiół trafi a na wysy-
piska, nie jest unieszkodliwiany. W 2013 r. Polska 
importowała prawie milion ton fosforytu, ku-
piła też dwa złoża fosforu.

„Gazeta Wyborcza” 
w Krakowie 

25 czerwca 2018 r.
Miasto przyszłości? 
Musi być samowystarczalne
Rzeczywistość, w której masowo produkuje 
się zaświadczenia o ukończonych studiach, 
odchodzi w zapomnienie. Współczesny świat 
potrzebuje ludzi, którzy poprowadzą miasta 
w stronę przyszłości. Rozmowa z prof. Stani-
sławem M. Rybickim, dziekanem Wydziału In-
żynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Angelika Pitoń: Uważa Pan, że Kraków jest 
miastem inteligentnym?

Stanisław Rybicki: — Na pewno do tego 
zmierza. Idee miasta inteligentnego, samo-
wystarczalnego, holistycznego, cyfrowego — 
jakkolwiek go nazwiemy, to w gruncie rzeczy 
ekspresje tego samego dążenia; by miasta, któ-
re konsumują najwięcej dóbr i są tym samym 
największym twórcą odpadów różnej maści, 
starały się w możliwie jak największym stopniu 
zatrzymać je wewnątrz, zamknąć w mieście. (...) 
W Krakowie najbardziej palące są kwestie śro-
dowiskowe — mała liczba terenów zielonych, 
smog. (...) Miasto inteligentne — to przede 
wszystkim mieszkańcy. Ale muszą pojawić się 
również osoby, które będą kierować poszcze-
gólnymi systemami w mieście: przepływem 
wody, energii, ruchem mieszkańców.

I tymi osobami będą absolwenci kierunku 
odnawialne źródła energii i gospodarka komu-
nalna?

— Bez wątpienia. Ciężko byłoby nazwać 
ten kierunek: eksploatacja miast przyszłości. 
Zarzucono by mi zapewne, że uprawiam na 
uczelni science-fi ction. Stąd pomysł na to, by 
w nazwie umieścić dwie nogi nowoczesnych 
miast, czyli „odnawialne źródła energii i infra-
struktura komunalna”. 

„Gazeta Krakowska” 

29 czerwca 2018 r.
Studenci mają pomysły 
na ratowanie zaniedbanych 
przestrzeni miejskich
Schron antysmogowy w parku Krakowskim, 
bulwary nad Rudawą i kładka, łącząca osie-
dla w Czyżynach — to tylko niektóre z po-
mysłów studentów krakowskich uczelni na 
ulepszenie Krakowa. (...) Nad odzyskaniem 
przestrzeni publicznej dla krakowian od lat 
pracują naukowcy i studenci krakowskich 
uczelni. — O adaptacji hotelu „Cracovia” na 
oddział Muzeum Narodowego mówiliśmy już 
dawno temu — przypomina dr hab. Beata 

Gibała-Kapecka, dziekan Wydziału Archi-
tektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Wraz z mężem dr. Tomaszem 
Kapeckim z Politechniki Krakowskiej od 
ośmiu lat organizuje warsztaty „Nowa Prze-
strzeń”. Cel? — Rozwiązanie problemów prze-
strzeni publicznej, nad czym pracują studenci 
w interdyscyplinarnych zespołach — wskazuje 
dr  Kapecki. (...) Powstanie wszystkich ośmiu 
studenckich projektów zostało poprzedzo-
ne dokładną analizą, a koncepcje stworzo-
no pod okiem naukowców z ASP, PK, UJ i od 
ostatniej edycji również z Uniwersytetu Eko-
nomicznego.

Polska Agencja Prasowa

13 lipca 2018 r.
Oryginalny rower trójkołowy 
— projekt studenta 
Politechniki Krakowskiej
Jak zwykłego składaka zamienić w stabilny 
rower trójkołowy dla seniora albo przechyło-
wą wyścigówkę dla nastolatka — pomysł na 
to ma student Politechniki Krakowskiej (PK) 
Wojciech Janas. Dzięki zaprojektowanym 
przez niego specjalnym nakładkom zwykły 
jednoślad można zamienić w nowy pojazd 
trójkołowy na zakupy albo ekstremalne przy-
gody. Projekty powstały w ramach prac in-
żynierskiej i magisterskiej studenta Politech-
niki Krakowskiej. Przechyłowy rower został 
zgłoszony do ochrony wzorem użytkowym 
w Urzędzie Patentowym RP. 

O projekcie m.in.: „Gazeta Wyborcza”, 
DziennikPolski24.pl, Radio Kraków, TVP 1, TVP 
Kraków, TVP Info, Radio Plus, Radio Eska

„Dziennik Polski”

20 lipca 2018 r.
Szkieletor staje się budową 
życia dla tysięcy ludzi. 
Zmieniają go w dumę Krakowa
Za kilka miesięcy przestanie być widomym 
znakiem krakowskiej niemocy. Stanie się czę-
ścią wielkiego centrum biurowo-hotelowo-
-mieszkalnego. Na razie jest jednak bezpre-
cedensowym przedsięwzięciem inżynierskim 
i budową życia dla wielu ludzi. — Na zajęcia 
na Politechnice Krakowskiej jeździłem z mojej 
Nowej Huty autobusem 501. Niemal codziennie 
mijałem szkieletora, patrzyłem na jego przygnę-
biającą sylwetkę. Mnóstwo razy myślałem: ta 
budowa czeka na mnie. I wiem, że wielu kolegów 
ze studiów mówiło sobie podobnie — opowia-
da Tomasz Wiszniewski, 38-letni absolwent 

Politechnika Krakowska w mediach
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Studium Praktycznej Nauki Języków Ob-
cych zorganizowało konkurs fotografi czny 
„Eco-friendly Student”. Uczestniczący w nim 
studenci Wydziału Inżynierii Środowiska 
i Wydziału Inżynierii Lądowej PK mieli wy-
konać zdjęcie obrazujące proekologiczne 
zachowania i opatrzyć je sloganem w języ-
ku angielskim, promującym takie działania.

Organizatorzy chcieli w ten sposób 
zainteresować studentów językiem an-
gielskim i zachęcić ich do refl eksji nad 
przyjaznym dla środowiska stylem życia. 
Oceniając prace konkursowe, jury złożone 
z piętnastu wykładowców i szesnastu 
przedstawicieli samorządu studenckiego, 
wzięło pod uwagę: poprawność meryto-
ryczną i językową, pomysłowość i walory 
artystyczne fotografi i. 

Na konkurs wpłynęło dwadzieścia 
prac. Pierwsze miejsce przyznano Pawłowi 
Bocheńskiemu, studentowi I roku Wydziału 
Inżynierii Środowiska (kierunek: inżynieria 
środowiska) za fotografi ę pt. „Squashing is 
of importance”, przekonującą do tego, jak 
ważne jest redukowanie objętości odpa-
dów po zużywanych produktach, jeszcze 
zanim trafi ą one na wysypisko.

Na drugie miejsce zasłużył pomysł 
Anny Krzywoń i Macieja Hermana, również 
studiujących na Wydziale Inżynierii Środo-
wiska (I rok, kierunek: odnawialne źródła 
energii i infrastruktura komunalna). Zdjęcia 
zachęcają do używania toreb zakupowych 
wielokrotnego użytku, a hasła brzmią: „Pla-
stic bags are not for me” i „Sustainable — 
the way to be”.

Na trzecim miejscu znalazły się ex 
aequo fotografi e, które promują jazdę na 
rowerze. Studenci Wydziału Inżynierii Lą-
dowej (I rok na kierunku transport) — Na-
talia Uliasz i Wiktor Szczęsny postanowili 
nawoływać sloganem „Burn fat, not oil” 

do korzystania z roweru w celach zdro-
wotnych i by chronić środowisko. Z kolei 
Magdalena Ferfecka i Dominika Dziedzic 
— studentki kierunku gospodarka prze-
strzenna na Wydziale Inżynierii Środowiska 
(I rok) — zaproponowały rower jako pro-
ekologiczną alternatywę wobec innych 
środków transportu, wzmacniając wizual-

Magdalena Ferfecka i Dominika Dziedzic — 
III miejsce ex aequo

Konkurs Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK dla studentów

Bądź ekologicznie ustawiony
ANNA ŻUK

Paweł Bocheński — I miejsce Anna Krzywoń, Maciej Herman — II miejsce

Natalia Uliasz, Wiktor Szczęsny — III miejsce

ny przekaz znanym hasłem: „Think global-
ly, act locally!”.

Mgr Anna Żuk jest wykładowcą języka angiel-
skiego w Studium  Praktycznej Nauki Języków 
Obcych PK. Pomysłodawczyni konkursu „Eco-
-friendly Student”.

Na Politechnice Krakowskiej kształce-
niem umiejętności językowych studen-
tów zajmuje się Studium Praktycznej 
Nauki Języków Obcych. Jednostka działa 
od 1953 r. Poza lektoratami angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego 
prowadzi kursy przygotowujące do egza-

minów międzynarodowych. Dzięki licen-
cji WBT  (Weiterbildung TestSysteme) we 
Frankfurcie nad Menem organizuje i prze-
prowadza egzaminy TELC B1, B2 z języka 
angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego 
oraz TELC Technical in English. Nauczycie-
le SPNJO wydali wiele specjalistycznych 

podręczników i fachowych opracowań 
do nauki języków obcych nie tylko dla 
studentów, ale również dla nauczycieli, in-
żynierów i spec jalistów z innych dziedzin. 
Wychodząc naprzeciw nowym trendom, 
uzupełniają istniejące już podręczniki 
o część audiowizualną. 
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Od sześciu lat Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie organi-
zuje multidyscyplinarny festiwal sztuki, podczas którego odbywają się wystawy, 
pokazy filmów, warsztaty i koncerty. Kuratorem tegorocznej wystawy „Różne 
punkty widzenia 2” był Kornel Janczy. Na wystawie zaprezentowano najlepsze 
prace studenckie, zrealizowane w ramach zajęć z rysunku, prowadzonych na Wy-
dziale Sztuki UP, na kierunkach: grafika, wzornictwo, malarstwo, animacja kultury 
w przestrzeni społecznej, Art&Design i Digital Design.

WYDZIAŁ SZTUKI W MIEŚCIE 
Różne punkty widzenia 2  
Wystawa prac studentów

14–29 czerwca 2018 r.

Pod niebem Krakowa —
wystawa poplenerowa

2 lipca — 19 sierpnia 2018 r.

Plener odbył się 8 czerwca na Rynku Głównym. To-
warzyszył XIX Tygodniowi Osób Niepełnosprawnych 
„Kocham Kraków z Wzajemnością”. Wzięło w nim 
udział 100 osób niepełnosprawnych, profesjonali-
stów i amatorów, wśród których byli również uczest-
nicy warsztatów terapii zajęciowej, pacjenci środowi-
skowych domów samopomocy lub domów pomocy 
społecznej. Podczas pleneru powstały dzieła zbioro-
we — kolaże. Część osób pracowała indywidualnie. 
Prace były wykonywane w różnych technikach. Część 
z nich została zaprezentowana na wystawie. Organi-
zatorem pleneru była Fundacja Sztuki Osób Niepeł-
nosprawnych.

Ewa Tytko-Gaweł

WYDZIAŁ 
SZTUKI W MIEŚCIE

Interpretacje  
Wystawa 

prac studentów
14–22 czerwca 2018 r.

Wystawę tworzą najlepsze projekty stu-
denckie, zrealizowane podczas zajęć z ry-
sunku. Kuratorki wystawy — Anna Sadow-
ska i Agnieszka Łukaszewska wybrały prace 
zbiorowe, wielkoformatowe, cykle rysunków, 
szkicowniki, także prace o charakterze stu-
dium. Autorami są studenci stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiów licencjackich 
i magisterskich kierunku Art&Design, a także 
obcokrajowcy studiujący na UP w Krakowie 
w ramach Programu Erasmus.

Piąty kolor — malarstwo
Ewy Gadnickiej-Włodarczyk
25 czerwca — 11 lipca 2018 r.

Ewa Gadnicka-Włodarczyk jest absolwentką 
Wydziału Grafi ki krakowskiej ASP (1987  r.). 
Zajmuje się projektowaniem grafi cznym, 
maluje, rysuje, tworzy grafi kę warsztatową. 
Zajmuje się również realizacjami sakralny-
mi, pisze ikony. Prowadzi warsztaty rysunku 
i akwareli. Autorka wystaw indywidualnych 
i uczestniczka wystaw zbiorowych. Jej prace 
znajdują się w zbiorach prywatnych w Pol-
sce, Niemczech, Austrii, Kanadzie i RPA. Jest 
członkiem Związku Polskich Artystów Pla-
styków oraz Stowarzyszenia Pastelistów 
Polskich.

Wystawa pokazuje rozległość zainte-
resowań malarki: od portretów, poprzez 
martwe natury do pejzażu. Dominuje ar-
chitektura, a głównym obiektem jest lubel-
ska starówka. Obrazy namalowane zostały 
wdzięczną techniką akwareli. Tytuł wystawy 
odnosi się do drukarskich, barwnych wycią-
gów, w których kolory są pochodnymi czte-
rech podstawowych składników, a piąty ko-
lor — to dopełnienie obrazu namalowanym 
światłem.
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Dzień Wody 
i Dzień Mechanika

Zdjęcia: Jan Zych 

Ku czci Pana Profesora 
Krzysztofa Stypuły
Jest wśród nas Mąż Wielki, 
Przez wszystkich wielbiony,  
Za swój pomysł wybitny wysoko ceniony.
I wszyscy, którzy mają z nim do czynienia,  
Są pełni podziwu, szczerego zdumienia, 
Że wciąż jest tak młody, naukowo natchniony. 
Kto, pytacie, kto osiągnął ten pułap? 
Odpowiedź jest prosta: to Profesor Stypuła. 

On wiersze pisze do żurnala Politechniki 
I nie można nie dostrzec, że dobre ma wyniki.
Profesory czytają, wszyscy są szczęśliwi, 
Jedni, że ich Krzysztof opisał w wierszyku, 
Zaś inni, że nic o nich nie było na stronie,
Ale pamiętajcie, Kochani, to jeszcze nie koniec! 
Krzysztof wszystko zrymuje i w wierszyku malutkim 
Przyłoży komu trzeba, z należytym skutkiem.

                                                                                    Marian Tracz

Od redakcji: Wiersz ten, w wykonaniu autorskim, usłyszeli uczestnicy 
spotkania zorganizowanego 22 czerwca tego roku z okazji jubileuszu 
70-lecia prof. Krzysztofa Stypuły. Relację z tego wydarzenia (wraz z wier-
szem wygłoszonym przez Jubilata!) zamieszczamy na stronach 12–14.

Nawet bawiąc się podczas świąt wydzia-
łowych, studenci WIŚ i  WM korzystali 
z  „rekwi zytów”, będących swego rodza-
ju wizytówkami obu wydziałów — wody 
i pojazdu mechanicznego.




