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Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Na PK Jarosław Gowin zaapelował o reformowanie
szkół wyższych
W podniosłej atmosferze społeczność Politechniki Krakowskiej
powitała kolejny, 74. już rok akademicki. Ceremonię, która odbyła się 3 października, zaszczyciło wielu znakomitych gości,
w tym wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
dr Jarosław Gowin, a także przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów prof. Kazimierz Furtak. Przybyłych
powitał Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej
prof. Jan Kazior.
Nasza uczelnia — podobnie jak pozostałe szkoły wyższe w Polsce — wkroczyła 1 października w nową rzeczywistość. Stworzyły ją ramy zapisów nowego prawa, które
reguluje funkcjonowanie szkół wyższych i innych instytucji
naukowych. Do tego faktu nawiązał w swoim przemówieniu prof. Jan Kazior. Przytaczając liczne informacje na temat
działalności naszej uczelni i jej osiągnięć w minionym roku
akademickim, wskazał, że PK jest dobrze przygotowana do
czekających ją wyzwań. (Pełny tekst przemówienia zamieszczamy na stronach 4–7). Następnie głos zabrał wicepremier
Jarosław Gowin.

*
W swoim wystąpieniu Jarosław Gowin skoncentrował się na
konsekwencjach płynących z nowej ustawy dla szkolnictwa
wyższego i nauki, znanej także jako Konstytucja dla Nauki.
Rozpoczął od serdecznych podziękowań skierowanych do
wszystkich przedstawicieli krakowskiego świata akademickiego, zwłaszcza Politechniki Krakowskiej, za wiele cennych inspiracji wniesionych w trakcie prac nad ostatecznym kształtem
ustawy. Wicepremier przywołał swoje wielokrotne rozmowy na
Hołd patronowi Politechniki, Tadeuszowi Kościuszce, złożyli przedstawiciele kierownictwa uczelni (od lewej): prorektor Jerzy Zając,
rektor Jan Kazior, kanclerz Leszek Bednarz, prorektor Andrzej Białkiewicz, prorektor Tadeusz Tatara
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ten temat z rektorem prof. Janem Kaziorem. Wspomniał
o wkładzie prof. Kazimierza
Furtaka, jako przewodniczącego CK, w ostateczne rozstrzygnięcie dotyczące nowej
listy dziedzin i dyscyplin naukowych, a także o wkładzie
w rozstrzygnięcia w zakresie
ewaluacji, wnoszonym przez
prof. Błażeja Skoczenia jako
przedstawiciela
Komitetu
Ewaluacji Jednostek Naukowych.
— Daliśmy przykład, w jaki
sposób powinno być stanowione
prawo; w jaki sposób powinno być reformowane państwo: Wicepremier, minister nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosław
w dialogu, z uwzględnieniem Gowin zapowiedział promowanie
pluralizmu poglądów, wartości, uczelni najlepiej rozwijających się
interesów — powiedział Jaro- naukowo
sław Gowin.
Jako wyraz dialogu prowadzonego ze środowiskiem
akademickim wymienił przedłużenie okresu konsultacji
dotyczących zasad ewaluacji. Wiele uwag, które napłynęły
w tej sprawie, spowodowało rewizję pierwotnego projektu.
W szczególności zniesiony został limit 20 proc. publikacji,
ukazujących się w czasopismach spoza dyscypliny zadeklarowanej przez badacza, tych, które mogą być uwzględnione
w postępowaniu ewaluacyjnym. Aby wspierać współpracę
z czołowymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi, postanowiono zmienić sposób punktowania przygotowanych przez
wielu autorów publikacji, które ukazują się w prestiżowych
czasopismach naukowych. Uwagi środowiska naukowego
spowodowały też głęboką rewizję projektu rozporządzenia
o zasadach sporządzania ministerialnej listy czasopism.
Odnosząc się do kwestii finansowania szkół wyższych,
wicepremier zapowiedział zmianę tzw. „tunelu +5 i -5”. Dziś
uczelnia w ciągu roku może uzyskać wzrost finansowania
maksymalnie o 5 proc. bądź utracić nie więcej niż 5 proc. Próg
wzrostu zostanie podniesiony do 6 proc., aby promować uczelnie najlepiej rozwijające się naukowo. Maksymalna obniżka
będzie zaś wynosić tylko 2 proc., aby wesprzeć uczelnie potrzebujące więcej czasu na przygotowanie się do wprowadzenia
rozwiązań projakościowych, jak to określił wicepremier.
W dalszej części wystąpienia zapowiedział, że na wzór
konferencji Narodowego Kongresu Nauki zorganizowane
zostanie kilka dużych konferencji poświęconych wdrażaniu
kluczowych elementów reformy. Pierwsze spotkanie, które
odbędzie się w styczniu, będzie dotyczyć zasad przygotowywania nowych statutów szkół wyższych. Przy okazji Jarosław
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Uroczysty pochód

Gowin zdementował pogłoski, jakoby Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przygotowywało wzorcowy model
statutu. — Każda uczelnia musi wypracować optymalne rozwiązanie dla siebie — podkreślił wicepremier.
W przyszłorocznym budżecie rząd przewidział wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe o 1 mld 350 mln złotych. Dodatkowo na początku 2019 r. wypuszczone zostaną
obligacje Skarbu Państwa na łączną sumę 3 mld złotych, do
podziału między uczelnie publiczne. Na krakowskie środowisko przypadnie około 300 mln złotych.
— Ale ta reforma nie powiedzie się i polskie uczelnie nie będą nowoczesne, jeżeli wszyscy pracownicy uczelni będą wynagradzani na
tak rażąco niskim [jak obecnie — przyp. red.] poziomie — stwierdził wicepremier i dodał, że Konstytucja dla Nauki podnosi
minimalne wynagrodzenie dla kadry akademickiej, co w przypadku wielu adiunktów może oznaczać wzrost wynagrodzenia nawet o 25 proc. Jednocześnie zapowiedział, że intencją
MNiSW jest wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników
uczelni, także administracyjnych. W 2019 r. fundusz płac wzrośnie o 7 proc., a w latach 2020 i 2021 rząd planuje kolejne dwie
transze wzrostu wynagrodzeń. Ich wysokość będzie zależeć od
tempa rozwoju gospodarczego. Sposób podziału dodatkowych
kwot będzie autonomiczną decyzją każdej uczelni, ale resort
oczekuje, że podwyżki nie ominą nikogo.
Zwracając się do obecnych na uroczystości przedstawicieli różnych środowisk politycznych, wicepremier zaapelował
o podjęcie zobowiązania ponad podziałami politycznymi, aby
w krótkim czasie dojść do finansowania nauki na poziomie
1 proc. PKB. Przypomniał, że są państwa, które wykładają na
naukę 3 proc. PKB.
Wicepremier odniósł się też do rozszerzenia przez ustawę
zakresu autonomii szkół wyższych. Zauważył, że powiększony zakres wolności może zostać wykorzystany na dwa sposoby — można zostawić wszystko tak, jak było, ale można
też przystąpić do reformowania uczelni: zwiększać poziom
jej umiędzynarodowienia, podnosić poziom badań i poziom
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kształcenia studentów. Kończąc wystąpienie, Jarosław Gowin
życzył uczestnikom inauguracji roku akademickiego na PK odwagi wolności.

*
Po wystąpieniu wicepremiera odczytany został fragment listu
nadesłanego przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. W swoim
przesłaniu prezydent pogratulował społeczności Politechniki Krakowskiej dotychczasowego dorobku intelektualnego
i osiągnięć organizacyjnych. Życzył coraz lepszych owoców
pracy prowadzonej na uczelni, satysfakcji z podejmowanych
wysiłków i wielu sukcesów.
Najbardziej podniosłym momentem uroczystości była
immatrykulacja studentów pierwszego roku. Poprowadził
ją prorektor dr hab. inż. Marek Stanuszek, który poinformował zgromadzonych, że o indeks PK ubiegało się ponad 8900 kandydatów. Przyjęto 3600 osób. Do ślubowania
W immatrykulacji studentów I roku, prowadzonej przez rektora Jana
Kaziora, uczestniczył wicepremier Jarosław Gowin
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przystąpili przedstawiciele
poszczególnych wydziałów,
ci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali najlepsze
wyniki. W symbolicznym
akcie przyjęcia ich do grona
studentów rektorowi Janowi
Kaziorowi towarzyszył wicepremier Jarosław Gowin.
Rektor PK oficjalnie ogłosił rozpoczęcie roku akademickiego na Politechnice
Krakowskiej, wypowiadając formułę: „Otwieram rok
Wykład inauguracyjny „Technika akademicki 2018/2019 na Poi medycyna — razem czy osoblitechnice Krakowskiej. Oby
no?” wygłosił prof. Aleksander
Sieroń, konsultant krajowy w dzie- był dobry, szczęśliwy i pomyślny. Quod felix faustum,
dzinie angiologii
fortunatumque sit!”. Rozległy
się trzy uderzenia berła rektorskiego, a następnie dźwięki pieśni „Gaudeamus igitur”.
Tradycyjny wykład inauguracyjny, zatytułowany „Technika i medycyna — razem czy osobno?”, przedstawił prof. dr hab.
n. med. mgr inż. Aleksander Sieroń, dr h.c. mult., konsultant
krajowy w dziedzinie angiologii.
Uczestnicy uroczystości inauguracji roku akademickiego
poznali także laureatów nagród dwu fundatorów — Nagrody
im. Profesora Zbigniewa Engela oraz przyznanych przez Fundację Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery. Na zakończenie przemówili — prezes Stowarzyszenia Wychowanków PK Izabela Paluch i przewodniczący Parlamentu
Samorządu Studenckiego PK Michał Kostrzewa. (Informację
o laureatach nagród oraz omówienia obu wystąpień drukujemy na s. 8).

*
Wśród gości przybyłych na inaugurację roku akademickiego
było wiele osób pełniących odpowiedzialne funkcje w strukturach państwa i regionu. Obecni byli m.in.: posłowie na Sejm
RP Lidia Gądek i Józef Lassota, senator RP Zbigniew Cichoń,
członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prof. Janusz Kawecki, zastępca prezesa Polskiego Urzędu Patentowego RP
Sławomir Wachowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak, zastępca prezydenta Krakowa ds. rozwoju miasta Jerzy Muzyk. Przybyli przedstawiciele wielu organizacji i instytucji współpracujących z naszą uczelnią.
W dniu swego święta Politechnika Krakowska gościła liczne grono przedstawicieli nauki polskiej. W ceremonii uczestniczyli: przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
prof. Kazimierz Furtak, prezes Oddziału Krakowskiego Polskiej
Akademii Nauk prof. Andrzej Jajszczyk, przewodniczący Komitetu Inżynierii Materiałowej PAN prof. Bogusław Major, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN prof. Marek Jeżabek.
Licznie reprezentowane były władze uczelni krakowskich
oraz współpracujących z PK innych uczelni polskich i zagranicznych. Przybyli m.in.: rektor Akademii Górniczo-Hutniczej,
przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych prof. Tadeusz Słomka, rektor Uniwersytetu Rolniczego
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w Krakowie, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich
Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych prof. Włodzimierz Sady,
rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. prof. Wojciech
Zyzak i rektor Akademii Ignatianum ks. prof. Józef Bremer SJ.
W uroczystości uczestniczyli członkowie Senatu PK z byłymi
rektorami prof. Kazimierzem Flagą i prof. Józefem Gawlikiem.

*
W godzinach porannych przedstawiciele władz Politechniki
Krakowskiej oddali hołd patronowi uczelni, Tadeuszowi Kościuszce. Na płycie Rynku Głównego oraz pod pomnikiem na
dziedzińcu PK przy ulicy Warszawskiej i pod tablicą pamiątkową w budynku rektoratu złożone zostały wiązanki kwiatów.
Przed uroczystością inauguracji roku akademickiego, odbywającą się w budynku „Działowni”, członkowie wspólnoty
akademickiej Politechniki Krakowskiej zgromadzili się w bazylice św. Floriana. Mszę świętą w intencji pracowników i studentów PK odprawił proboszcz parafii św. Floriana, ks. prałat
Grzegorz Szewczyk. Homilię wygłosił metropolita krakowski,
arcybiskup Marek Jędraszewski.
U progu roku akademickiego powstają bardzo ważne pytania, mówił metropolita. Czy w poszukiwaniu prawdy nie
stawiamy jej, świadomie lub nieświadomie, pewnych ograniczeń, wynikających nie tyle z zasad metodologii, lecz z uprzedzeń o charakterze ideologicznym? Czy jest w nas uczciwość
i rzetelność w odsłanianiu tajemnic tego świata? Czy jest na
tyle głęboki namysł, żeby z praw przyrody wytworzone zostały dzieła, które posłużą autentycznemu dobru każdego
człowieka? Kończąc kazanie, arcybiskup Marek Jędraszewski
przywołał to, o czym często mówił Jan Paweł II — cywilizację
miłości, która jest oparta na prawdzie, skupiona na tym, aby
służyć drugiemu człowiekowi.
Po nabożeństwie uroczysty pochód z udziałem rektora, prorektorów, członków Senatu Akademickiego, pracowników i studentów przeszedł ulicą Warszawską z kościoła św. Floriana na
kampus PK. Wydarzenia związane z inauguracją roku akademickiego, podobnie jak co roku, uświetniły Akademicki Chór PK
„Cantata” pod dyrekcją Marty Stós, a także Krakowska Orkiestra
Staromiejska prowadzona przez Wiesława Olejniczaka.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
W bazylice św. Floriana homilię dla społeczności PK wygłosił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski; z prawej proboszcz parafii św. Floriana, ks. prałat Grzegorz Szewczyk; z lewej ks. Jan Nowak
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Na progu wielkich zmian
Przemówienie rektora Politechniki Krakowskiej prof. Jana Kaziora wygłoszone
podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019
Dostojni Goście!
Wysoki Senacie!
Koleżanki i Koledzy — Pracownicy Politechniki Krakowskiej!
Drodzy Studenci!
Bardzo serdecznie witam w murach naszej uczelni w dniu
inauguracji 74. roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej. To dla naszej społeczności akademickiej wielkie i wyjątkowe święto. Spotykamy się na progu roku wielkich zmian
w szkolnictwie wyższym, ale przede wszystkim w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Pamiętamy, że przed wiekiem — po 123 latach niewoli naznaczonej
walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków
— nasz kraj odzyskał suwerenność. Dziś jesteśmy zobowiązani do pielęgnowania pamięci o naszej trudnej drodze do wolności. Jesteśmy też odpowiedzialni za to, jak dziś z wolności
korzystamy. Społeczność akademicka ma tu do wypełnienia
szczególny obowiązek. Gdy w nasze mury, jak dziś, wstępuje
nowe pokolenie przyszłych inżynierów, naszym zadaniem jest
wskazywanie im dróg rozwoju, dostarczanie etycznych wzorców i wiedzy oraz kształtowanie umiejętności, tak by stali się
elitą intelektualną i moralną naszego narodu. Patriotyzm, który
tak różnie dziś w Polsce rozumiemy, na Politechnice Krakowskiej od jej początków rozumiemy tak samo — jako służbę krajowi i społeczeństwu oraz sprawom i ludziom naszych małych
ojczyzn w miastach i w regionach. Politechnika Krakowska
aktywnie włączyła się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości — poprzez konkurs fotograficzny „Niepodległość”,
współorganizację rajdu zabytkowych samochodów dookoła
Polski czy wystawę „Alegorie Jana Matejki” w Muzeum PK.
Szanowni Państwo,
rok temu w tym samym miejscu zastanawialiśmy się, jak
będzie wyglądała nowa ustawa o szkolnictwie wyższym
i w jakim kierunku podążą polska nauka i szkolnictwo wyższe. Teraz już wiemy, że rozpoczynamy nowy rok akademicki
w nowej rzeczywistości prawnej i z nowymi wyzwaniami.
Musimy się w tej nowej rzeczywistości dobrze odnaleźć. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczy bowiem kluczowych obszarów działalności szkół wyższych — poszerza
zakres ich autonomii, zwiększa samodzielność w gospodarowaniu środkami finansowymi, zmienia zasady organizacji
i ustroju uczelni, wymusza zmiany w sposobie zarządzania,
zmienia system przyznawania stopni i tytułów naukowych.
Wymaga też przygotowania nowego statutu oraz wielu innych aktów i regulaminów wewnętrznych, wpłynie więc
również na zmiany organizacyjne. Przed nami czas decyzji
i działań, które zmienią naszą uczelnię. Ich wprowadzanie
może skutkować różnymi niedogodnościami, charakterystycznymi dla okresu przemian, dlatego apeluję do wszystkich pracowników i studentów PK o cierpliwość, a przede
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wszystkim o zaangażowanie. Zdajemy sobie sprawę, że nowe
prawo nie rozwiąże z dnia na dzień wszystkich naszych problemów, stanowi jednak dla nas mocny impuls do zmian, które są niezbędne, by podnosić jakość kształcenia akademickiego i rozwijać poziom badań naukowych w naszym kraju.
Jestem przekonany, że nowa ustawa, stawiając sobie za
cel uwolnienie potencjału polskiej nauki na arenie międzynarodowej, przyczyni się również w zasadniczy sposób do
osiągnięcia naszego celu strategicznego. Chcemy — zgodnie
z naszą strategią — rozwijać Politechnikę Krakowską, by była
czołową uczelnią techniczną, by odgrywała ważną rolę w krajowej oraz europejskiej przestrzeni badawczej i edukacyjnej,
a jednocześnie wspomagała rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Polski.
Nowa ustawa uzależnia wiele praw i przywilejów uczelni
od kategorii naukowych, jakie szkoła wyższa uzyska w ewaluacji uprawianych w niej dyscyplin nauki. Przed kilkoma
dniami poznaliśmy ich ostateczną listę. Uprawnienia do prowadzenia studiów i nadawania stopni naukowych będą przypisane uczelniom, a nie ich jednostkom organizacyjnym. Dlatego prowadzimy już analizę naszego potencjału naukowego,
by po ogłoszeniu końcowej wersji rozporządzenia w sprawie
ewaluacji jakości badań naukowych wybrać optymalny dla
nas model prowadzenia działalności naukowej i strukturę
organizacyjną uczelni. Jest sprawą oczywistą, że propozycje
zmian, które przedstawi kierownictwo uczelni, będą wymagać od nas wszystkich pełnego zrozumienia. Dlatego w najbliższym dniach zamierzam spotkać się ze społecznością politechniczną, by wskazać dyscypliny naukowe, wokół których
skoncentrujemy naszą działalność badawczą i przedstawić
propozycję nowej struktury organizacyjnej uczelni. Ocena
naszych osiągnięć w nowo zdefiniowanych dyscyplinach będzie podstawą przyszłej ewaluacji uczelni. W nowych realiach
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w sposób zdecydowany postawiono na powiązanie wsparcia
finansowego dla uczelni z jakością prowadzonej przez jej pracowników działalności naukowej.
Ustawa zakłada, że organem publicznej szkoły wyższej,
oprócz rektora i senatu, będzie również nowe gremium —
rada uczelni, wybierana przez społeczność uczelni. Nad nowym statutem zacznie pracować specjalnie do tego celu powołany zespół. Statut będzie musiał uwzględnić wiele aspektów
funkcjonowania uczelni, niezdefiniowanych szczegółowo
w nowym prawie. To wspólnoty akademickie poszczególnych
uczelni mogą teraz w większym zakresie definiować siebie —
adekwatnie do własnych potrzeb, możliwości i strategii. Tak
więc ten 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 naszej uczelni.
By lepiej przygotować się do wdrożenia na PK zapisów
nowej ustawy w zakresie kształcenia, przygotowaliśmy plan
działań, który zyskał uznanie i finansowanie NCBiR w ramach programu Zintegrowane Programy Uczelni. Jego celem
jest wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego, by mogły jak
najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze. Politechnika otrzymała już ponad 17,5 mln złotych na
działania wspierające kształcenie studentów, rozwój kompetencji pracowników i wsparcie zarządzania uczelnią. Dzięki tym
środkom będziemy m.in. doskonalić programy kształcenia we
współpracy z praktykami z otoczenia gospodarczego, wspólnie z partnerami przemysłowymi będziemy wprowadzać nowe
specjalności w językach polskim i angielskim na kilkunastu
kierunkach studiów. Chcemy też do polskojęzycznych programów studiów wprowadzać zajęcia w języku angielskim, realizowane przez zagranicznych wykładowców. Dla studentów PK
przygotowano także programy szkół letnich w partnerstwie
z uczelniami z Europy i Stanów Zjednoczonych, a także szeroką
ofertę certyfikowanych szkoleń, warsztatów i kursów podnoszących kompetencje zawodowe i językowe. Powstanie też międzywydziałowa pracownia Future Lab PK, w której w ramach
zespołów projektowych studenci różnych kierunków, przy
wsparciu opiekunów z PK i mentorów z firm, będą realizować
zadania zlecone przez pracodawców. W sumie dzięki różnym
formom wsparcia 1500 studentów podniesie swoje kompetencje zawodowe. Przewidujemy także działania podnoszące
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kompetencje pracowników dydaktycznych, m.in. szkolenia
i warsztaty z nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, zagraniczne staże dydaktyczne, szkolenia z nauczania w językach
obcych. Wsparciem szkoleniowym objęta zostanie także kadra
kierownicza oraz pracownicy administracji uczelni. Serdecznie
dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania
nagrodzonego finansowaniem pierwszego projektu w ramach
konkursu Zintegrowane Programy Uczelni. Obecnie zgłaszamy kolejne dwa projekty w ramach konkursów NCBiR. Proponujemy w nich kontynuację i rozbudowę działań rozpoczętych
w pierwszej edycji, jeszcze mocniej chcemy postawić na likwidację barier biurokratycznych i rozszerzenie elektronicznych
form obsługi studentów i pracowników.
Zapowiadając to, co nas czeka, chcę powrócić jeszcze do
ostatnich miesięcy i wszystkim pracownikom oraz studentom
serdecznie podziękować za wytężoną pracę. Zdawaliśmy sobie sprawę, że realizacja planów rozwoju uczelni, przedstawionych na progu nowej kadencji, będzie możliwa tylko przy
pełnym udziale całej społeczności akademickiej. Za zaangażowanie i aktywność na wielu polach jeszcze raz gorąco dziękuję. Jak wiele pracy za nami, pokazało roczne sprawozdanie
rektora z działalności uczelni. W tym roku zaproponowałem
zmiany w formule jego prezentacji. Dotychczas Senat PK zatwierdzał roczne sprawozdanie na podstawie wystąpienia
rektora podczas inauguracji nowego roku akademickiego
i publikacji jego treści w biuletynie „Nasza Politechnika”. Ze
względu na ograniczony czas wystąpienia inauguracyjnego
sprawozdanie z konieczności musiało być fragmentaryczne.
Zmiana formy sprawozdania, które od tego roku jest bardziej
szczegółowym raportem, związana jest z chęcią jak najpełniejszego przedstawienia naszej aktywności. Obszerne sprawozdanie władz uczelni z działań w 2017 r. zostało opracowane w formie elektronicznej, a następnie przyjęte uchwałą
Senatu PK w czerwcu. Sprawozdanie jest dostępne na stronie
internetowej w serwisie dla pracowników; jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z jego treścią.
Mijający rok zakończyliśmy dodatnim wynikiem finansowym, co jest bardzo ważne w rozwoju i w budowaniu stabilnej przyszłości Politechniki Krakowskiej. Optymizmem
napawa także fakt, że pomimo niżu demograficznego i istotnego — w skali całego kraju — spadku liczby kandydatów na
studia nasza oferta edukacyjna cieszyła się w letniej rekrutacji
większym zainteresowaniem niż w latach ubiegłych. Mieliśmy w dwóch turach rekrutacji o 9 proc. więcej kandydatów
niż przed rokiem. Przyjęliśmy ponad 3600 nowych studentów.
Dobre wyniki rekrutacji oznaczają, że zachowamy optymalny, zbliżony do 13, wskaźnik dostępności kadry akademickiej
dla studentów, uwzględniony w ministerialnym algorytmie
podziału środków finansowych.
Od początku działalności strategicznym celem uczelni
jest kształcenie kadr inżynierskich na potrzeby nowoczesnej
gospodarki. To jeden z najważniejszych obszarów działalności szkoły wyższej. Staramy się poszerzać naszą ofertę, by być
uczelnią nowoczesną, innowacyjną i wpisującą się w aktualne trendy współczesnej gospodarki. Owocem współpracy PK
z partnerami gospodarczymi i samorządowymi są m.in. prowadzone wspólnie z pracodawcami kierunki studiów i specjalności, studia podyplomowe oraz programy stypendialne i nagrody — np. Grupy Azoty na Wydziale Inżynierii i Technologii
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Chemicznej, Galicyjskiej Izby Budownictwa oraz firm z branży
kolejowej na Wydziale Inżynierii Lądowej, Urzędu Transportu
Kolejowego czy firmy Newag na Wydziale Mechanicznym, Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań na Wydziale
Architektury, Stowarzyszenia Elektryków Polskich na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Naszych zdolnych
studentów wspierają też nagrodami m.in. Fundacja Rodziny
Engelów i Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora
Janusza Magiery. Cieszą nas nowe wspólne przedsięwzięcia, jak
udostępnienie studentom Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki laboratorium dydaktycznego Nokii. Dzięki współpracy
uczelni i krakowskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego Nokii studenci PK będą praktycznie poznawać nowoczesne technologie przesyłania danych w standardzie LTE.
Dyplom renomowanej uczelni daje naszym absolwentom
znakomitą pozycję na starcie zawodowej kariery, bo dla pracodawców jest gwarantem wiedzy i kompetencji. Z najnowszego
badania losów absolwentów z rocznika 2017, przeprowadzonego przez Biuro Karier PK, wynika, że pół roku po studiach pracuje prawie 94 proc. badanych absolwentów PK, niemal wszyscy w zawodach zgodnych z wykształceniem. Dbałość o to, by
zapewnić naszym studentom szerokie możliwości rozwoju, jest
dla nas szczególnie ważna. Dlatego angażujemy naszych wychowanków do szerokiej współpracy uczelni z samorządami
i otoczeniem biznesowym, oferujemy pogramy praktyk i staży,
wspieramy koła naukowe, studencką przedsiębiorczość i kreatywność. Dzięki temu nasi studenci i młodzi naukowcy odnoszą prestiżowe sukcesy. Przypomnę tylko wyróżnienie Ministerstwa Finansów dla naszych młodych programistów, którzy
opracowali aplikację wspierającą uszczelnienie systemu podatkowego czy głośne już w mediach projekty naukowe naszych
młodych pracowników zaangażowanych w prace nad lekami
na depresję i chorobę Alzheimera albo nad nanonośnikami leków na choroby nowotworowe. Entuzjazm i podziw budzą też
studenckie projekty innowacyjnych rowerów i skuterów czy
powstającego u nas elektrycznego bolidu, na którego premierę
wkrótce zaprosimy.
Szczególnie ważnym celem strategicznym dla PK jest
wzmocnienie umiędzynarodowienia uczelni. Służy temu szeroka współpraca w ramach programów wymiany europejskiej
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i umów bilateralnych z ponad 460 uczelniami z całego świata.
W ostatnim roku poprawiliśmy wskaźniki związane z umiędzynarodowieniem. Naszą lepszą pozycję potwierdzają międzynarodowe rankingi. W tym roku po raz pierwszy nasza
uczelnia znalazła się w prestiżowym rankingu najlepszych
uczelni świata QS World University Ranking. Oprócz PK na
liście jest 13 czołowych szkół wyższych z Polski. Zestawienie
powstaje na podstawie takich kryteriów, jak: reputacja w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczba cytowań
oraz liczba studentów i pracowników z zagranicy. Ranking
QS jest jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. W tym roku znalazło się
w nim zaledwie około 1000 uczelni z wielu tysięcy działających na świecie.
Politechnika Krakowska znalazła się również wśród najlepszych uczelni świata w słynnym szanghajskim rankingu, oceniającym obszary badań naukowych w poszczególnych dyscyplinach. Nasza uczelnia została sklasyfikowana w kategorii
„inżynieria”, w dyscyplinie naukowej „inżynieria chemiczna”.
Szczególnie mocno rozwijamy w ostatnim czasie współpracę z Chinami. Jesteśmy w przededniu utworzenia wspólnie z Politechniką Białostocką i Tianjin Chengjian University
pierwszej w Polsce, Chińsko-Polskiej Szkoły Inżynierii z siedzibą w Tianjin. Podpisaliśmy w minionym roku akademickim szereg umów o współpracy, obejmujących wymianę studencką i współpracę naukową.
Wzbogacenie kontaktów ze światowym środowiskiem naukowym jest niezwykle ważne dla dynamicznego rozwoju
naszej kadry naukowej i prowadzenia badań podstawowych
i stosowanych na najwyższym poziomie. To są nasze priorytety. Dlatego w mijającym roku zdecydowaliśmy się również
na dodatkowe wsparcie liderów naukowych naszej uczelni
specjalnym wynagrodzeniem. Pozytywny odbiór tej inicjatywy rektora w społeczności PK pokazuje, że warto rozwijać
taki system motywacyjny, bo może być faktyczną zachętą do
aktywności naukowej. A ta — prowadzona w spokoju i komforcie, doceniona — przynosi najlepsze owoce. Podkreślałem
w swoim programie dwa lata temu, przed wyborem na funkcję
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rektora, że zainwestuję w aktywnych naukowców i będę premiował najbardziej skuteczne działania i dzisiaj podtrzymuję tę
deklarację. Najcenniejszym dobrem naszej uczelni są ludzie, ich
talenty, praca i osiągnięcia. Będziemy więc kontynuować i rozwijać program wsparcia uczelnianych liderów, a wokół nich
i ich grup badawczych, będziemy tworzyć szkoły naukowe
i doktorskie, konsolidować potencjał wewnętrzny. Tak wzmocnieni możemy walczyć bardziej skutecznie o środki na badania.
Nie zapominamy, że prowadzenie działalności badawczej
i kształcenie na wysokim poziomie wymaga systematycznych
inwestycji w infrastrukturę i bazę laboratoryjną. W minionym
roku zakończyliśmy termomodernizację i wymianę instalacji
wewnętrznych w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej oraz termomodernizację i konserwację elewacji budynku dydaktyczno-administracyjnego CUP. Znaczne
nakłady ponieśliśmy na termomodernizację i kompleksową
przebudowę budynku „Houston” — prace zamierzamy zakończyć w tym miesiącu. Zrealizowano także na PK wiele innych prac, które podniosły standard i bezpieczeństwo naszych
obiektów. W bieżącym roku rozpoczęto również przygotowania do przebudowy kolejnych obiektów i realizacji nowych.
Podpisano umowy na projekt nadbudowy budynku galerii
„Gil”, na terenie kampusu przy ulicy Warszawskiej oraz na
dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji
budynków J i K na Wydziale Mechanicznym. W Czyżynach
rozpoczęliśmy też budowę nowej, wielofunkcyjnej hali sportowej. W zakresie zadań remontowych kontynuujemy konserwację elewacji pałacu w Łobzowie przy ulicy Podchorążych
oraz ukończyliśmy remont zewnętrznych elewacji pałacu biskupa Samuela Maciejowskiego przy ulicy Kanoniczej 1.
W zakresie informatyzacji i bezpieczeństwa sieci do najważniejszych prac zaliczyć należy ukończenie okablowania
światłowodowego wszystkich budynków kampusu przy ulicy
Warszawskiej. Wdrożenie nowoczesnego systemu zabezpieczeń
UTM — wielofunkcyjnej zapory sieciowej, wykrywającej zagrożenia w sieci i systemach komputerowych i im przeciwdziałającej, a także wdrożenie nowoczesnego systemu zabezpieczeń
FortiWeb do ochrony serwerów i stron internetowych oraz aplikacji eHMS — to wszystko powinno lepiej chronić nasze zasoby.
Dostojni Goście,
Politechnika Krakowska od wielu lat prowadzi owocną współpracę z partnerami z otoczenia samorządowego,
gospodarczego i akademickiego. Blisko współpracujemy
z Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim,
a także władzami małopolskich miast, gmin i powiatów,
w tym szczególnie blisko z samorządem Krakowa. Pragnę
serdecznie podziękować Panu Marszałkowi i Panu Wojewodzie oraz Panu Prezydentowi miasta Krakowa za dotychczasową bardzo dobrą współpracę oraz szczerze zadeklarować naszą gotowość do dalszego współdziałania na rzecz
rozwoju naszego miasta i regionu. Możemy służyć pomocą
szczególnie w projektowaniu nowych rozwiązań komunikacyjnych, drogowych, inżynieryjnych, chcemy też jeszcze
mocniej zaangażować się w walkę z zanieczyszczonym powietrzem w naszym regionie. Właśnie dziś rozpoczyna się
na PK naukowa konferencja o wpływie oddziaływań środowiskowych na ludzi i budynki, konferencja, podczas której
odbywa się specjalna sesja poświęcona walce ze smogiem.
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Jutro — po raz pierwszy przed międzynarodowym gronem
naukowym — nasi badacze zaprezentują opracowaną na PK
rewolucyjną metodę przewietrzania miast. Pomysłem zainteresowały się już samorządy Nowego Sącza i Żywca. Mamy
nadzieję, że wobec globalnych problemów ze smogiem innowacyjne rozwiązania powstające na PK niedługo przekroczą
granice Małopolski. Łączą nas wieloletnie więzy owocnej
współpracy z kilkudziesięcioma miastami, gminami i powiatami z całej Polski, za co serdecznie dziękuję obecnym
dzisiaj przedstawicielom samorządów.
Drodzy Studenci,
ciesząc się z Waszej obecności wśród nas, szczególnie serdecznie witam na Politechnice Krakowskiej studentów I roku. Ciekaw jestem, jakie myśli i emocje Wam dziś towarzyszą. Jeśli
niepewność, czy dobrze wybraliście studia — zapewniam, że
znakomicie. Tutaj rozwiniecie skrzydła, zbudujecie — jak na
inżynierów przystało — swoją dobrą przyszłość. Jeśli jesteście
ciekawi, jak to będzie, co Was czeka na studiach — zdradzę,
że czeka Was wielka przygoda i nie lada wyzwanie. Ale to
będzie wyzwanie, którego scenariusz sami możecie pisać. Od
Was wszystko zależy — od Waszego zapału do pracy, pomysłowości, talentów, pasji. Życzę Wam, byście ucząc się inżynierskiego fachu, znaleźli na Politechnice prawdziwych przyjaciół, którzy wesprą Was w trudnych chwilach i będą dzielić
z Wami radość z sukcesów. Cieszcie się urokami Krakowa,
miasta kultury, nauki i studentów. Bawcie się tu, ale... Obiecajcie, że z rozsądkiem!
Szanowni Państwo,
świadom stojących przed nami ogromnych wyzwań, zachęcam wszystkich do spojrzenia na czekający nas czas jako szansę na wspólne budowanie pomyślności naszej uczelni. Licząc
na Państwa wsparcie i zaangażowanie w zmiany, które nas
czekają, życzę nam wszystkim entuzjazmu i satysfakcji z pracy na rzecz naszej uczelni; studentom zaś — sukcesów i dumy
z bycia częścią społeczności Politechniki Krakowskiej.

Zdjęcia: Jan Zych

Tytuł wystąpienia pochodzi od redakcji.
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Laureaci nagród Pod znakiem dwu jubileuszy
Dzień inauguracji roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej był szczególnym świętem dla
osób uhonorowanych nagrodami dwóch fundacji.
Laureatem Nagrody im. Profesora Zbigniewa Engela
I stopnia został dr hab. inż.
Przemysław Jodłowski z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. W szczególności doceniono cykl jego 18 publikacji
naukowych z listy A według wykazu MNiSW.
Nagrodę wręczył dr Zbigniew Engel junior, reprezentujący Fundację Rodziny Engelów. Nagroda adresowana jest do osób, które nie przekroczyły 35. roku życia, należących do grona
pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej,
Politechniki Krakowskiej lub Politechniki Świętokrzyskiej.

*
Dwie nagrody i jedno wyróżnienie przyznała
Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery.
Po raz pierwszy nagrodę
I stopnia otrzymała absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
PK. Jest nią mgr inż. Monika
Topa, która zajmuje się zagadnieniami związanymi z fotowoltaiką i metalami
ziem rzadkich. Prezentując sylwetkę laureatki,
prof. Janusz Magiera przytoczył opinię osób,
które zadecydowały o przyznaniu nagrody, że
dorobkiem Moniki Topy mógłby się poszczycić
niejeden absolwent PK z doktoratem.
Nagroda II stopnia przypadła
mgr inż. Katarzynie Uram,
również absolwentce Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej PK. Wyróżnieniem uhonorowana została
inż. Izabela Kicińska, także
z WIiTCh PK. Nagrody Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery
przyznawane są za nadające się
do upowszechnienia pomysły
w zakresie m.in. technologii
energooszczędnych i bezodpadowych, nowych
metod ochrony środowiska naturalnego oraz poszanowania i oszczędzania energii.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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Wystąpienie Izabeli Paluch — prezesa Stowarzyszenia
Wychowanków Politechniki Krakowskiej (omówienie)
W bieżącym roku akademickim SWPK obchodzi 60-lecie swego istnienia. Jubileusz
stał się dla stowarzyszenia impulsem do
zorganizowania zapowiedzianej na grudzień konferencji „6 Dekad, 6 Dróg do
Sukcesu”. Prezes Izabela Paluch poinformowała także o nowej inicjatywie SWPK,
jaką jest pierwszy na PK program mentorski dla studentów, doktorantów, młodych
naukowców i absolwentów opuszczających uczelnię. Mentorami w programie
„Don’t Stop. Go Top!” będą nasi wybitni
wychowankowie, wsparci przez ekspertów międzynarodowych.
Izabela Paluch przypomniała, że SWPK świętuje też 20. edyc ję wpisów
do „Złotej Księgi Wychowanków”. Trafiają do niej osoby, które przyczyniają się do wzmacniania pozytywnego wizerunku Politechniki. — Niech ich
postacie w najbliższych miesiącach często stają nam przed oczyma jako konkretny
dowód na to, że Politechnika Krakowska jest doskonałym miejscem do rozwijania
swoich pasji i realizacji swoich celów — powiedziała prezes SWPK.

Droga do naukowej
ciekawości
Wystąpienie Michała Kostrzewy — przewodniczącego
Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki
Krakowskiej (omówienie)
W pierwszych słowach przewodniczący PSSPK zaapelował do studentów
I roku, aby czerpali garściami z możliwości życia studenckiego i przekuli
radość z otwarcia nowego etapu życia w naukową ciekawość. — Nie dajcie
sobie wmówić, że studia to zmęczone oczy
— mówił Michał Kostrzewa. — To przede
wszystkim — wasza systematyczna praca;
to przede wszystkim — ludzie; to wasi nowi
przyjaciele z sal wykładowych, to panie i panowie profesorowie, to panie i panowie doktorzy oraz pracownicy administracji. Niektórzy bardziej lub mniej doświadczeni, ale
zawsze służący radą i pomocą.
Przewodniczący PSSPK stwierdził,
że samorząd jest żywo zainteresowany
procesem implementacji zapisów nowej
ustawy o szkolnictwie wyższym. — We
wszystkich kwestiach, w których będziemy
uprawnieni do działania, będziemy brać
udział, mając na uwadze dobro Politechniki Krakowskiej — zapewnił Michał Kostrzewa.

www.nasza.pk.edu.pl
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Wydziały PK zapoczątkowały rok akademicki
Do tradycji Politechniki Krakowskiej należy organizowanie
inauguracji roku akademickiego przez wydziały. Podczas
uroczystości na wszystkich siedmiu wydziałach PK studenci
rozpoczynający kształcenie złożyli ślubowanie oraz wysłuchali pierwszego w swoim życiu wykładu.
Jako pierwszy rok akademicki zainaugurował 28 września WYDZIAŁ MECHANICZNY. Społeczność wydziału
spotkała się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego. Gości przybyłych na uroczystość powitał dziekan WM prof.
Jerzy Sładek. W imieniu władz uczelni głos zabrał prorektor dr hab. inż. Marek Stanuszek. Do wygłoszenia wykładu
inauguracyjnego zaproszony został zwycięzca wydziałowego konkursu na najlepszego dydaktyka, mgr inż. Robert Baś,
który przedstawił „Refleksje o życiu, studiowaniu i byciu inżynierem”.
1 października w godzinach porannych w auli budynku
Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego
„Działownia” rok akademicki rozpoczął WYDZIAŁ
INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ i KOMPUTEROWEJ. Przybyłych powitał dziekan WIEiK prof. Adam Jagiełło. Władze
uczelni reprezentował prorektor dr hab. inż. Jerzy Zając,
prof. PK. Wykład „Granice i możliwości nauk technicznych”
wygłosił prof. Wojciech Mitkowski z Akademii Górniczo-Hutniczej.
Tego samego dnia odbyła się inauguracja na WYDZIALE
INŻYNIERII LĄDOWEJ. Uczestnicy uroczystości zebrali
się w hali CSiR PK, gdzie powitał ich dziekan WIL dr hab.
inż. Andrzej Szarata, prof. PK. Władze uczelni reprezentował prorektor dr hab. inż. Marek Stanuszek. Wykład „Czy
rok 2018 jest najlepszym czasem na rozpoczęcie studiów?”
wygłosił Richard Lucas, reprezentujący ruch non-profit
TEDxKazimierz.
Również 1 października, w samo południe, rok akademicki
zainaugurował WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Gości
przybyłych do auli przy ulicy Warszawskiej powitał dziekan
WIŚ dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki. W imieniu władz uczelni

przemówił prorektor prof. Tadeusz Tatara. Wykład inauguracyjny „»Oczyszczalnia w komputerze«, czyli czy można ufać
symulacji komputerowej?” wygłosił dr hab. inż. Jerzy Mikosz.
Wczesnym popołudniem 1 października, także
w auli przy ulicy Warszawskiej, miała miejsce inauguracja na
WYDZIALE ARCHITEKTURY. Uczestników ceremonii powitał
dziekan WA prof. Jacek Gyurkovich. Do studentów przemówił
reprezentujący władze uczelni prorektor prof. Tadeusz Tatara.
W uroczystości wziął udział również prorektor prof. Andrzej
Białkiewicz. Wykład inauguracyjny „Forma i miejsce” wygłosiła dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak.
2 października rano rok akademicki zainaugurował
WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI i INFORMATYKI. Przybyłych do auli przy ul. Warszawskiej gości powitał dziekan
WFMiI dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK, po czym głos
zabrał prorektor dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. Wykład
„O kryptografii, czyli jak nie dać się podsłuchać. Co musisz
wiedzieć o PKI. Kiedy można zaufać stronie internetowej
banku?” wygłosił Andrzej Grzesik z Motorola Solutions Systems Polska.
Tego samego dnia, nieco później, odbyła się uroczystość
inauguracyjna WYDZIAŁU INŻYNIERII I TECHNOLOGII
CHEMICZNEJ. Uczestników ceremonii, w tym przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, byłego rektora PK prof. Kazimierza Furtaka, powitał dziekan WIiTCh
prof. Dariusz Bogdał. W imieniu władz uczelni przemówił
prorektor prof. Andrzej Białkiewicz. Wykład inauguracyjny
„Polska chemia — wyzwania i perspektywy rozwoju” wygłosił dr inż. Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu
Chemicznego. Uroczystość zakończył pokaz widowiskowych
doświadczeń chemicznych, przygotowany przez studentów.
W uroczystościach wzięli udział licznie reprezentowani
przedstawiciele instytucji naukowych i gospodarczych, prowadzących działalność na terenie naszego regionu.

(ps)

Młodość wygrała z doświadczeniem
W dniu inauguracji roku akademickiego w hali sportowej
przy ulicy Kamiennej zmierzyły się ze sobą dwie drużyny siatkarskie — pracowników — prowadzonych przez
prof. Dariusza Bogdała (dziekana WIiTCh) i studentów —
których kapitanem był Krzysztof Pszczółka (przewodniczący KU AZS PK). Po zaciętej walce zwyciężyli studenci —
2 : 1 (25 : 22, 18 : 25, 15 : 13). Zawodników dopingowała licznie
zgromadzona publiczność, w tym prorektor dr hab. inż. Marek Stanuszek i kanclerz Leszek Bednarz. Gości przywitała dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Barbara Grabacka-Pietruszka.

(ps)

www.nasza.pk.edu.pl

Zwycięska drużyna. Fot.: Agnieszka Słupska
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„Złota Księga” po raz dwudziesty
Szczególnie uroczysty charakter miało zorganizowane 3 października spotkanie Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej, połączone z dokonaniem nowych wpisów
do „Złotej Księgi Wychowanków”. Sprawił to podwójny jubileusz — obchodzone w tym roku 60-lecie istnienia SWPK oraz
20. edycja „Złotej Księgi”.
Prezes SWPK Izabela Paluch przypomniała, że założenie
SWPK nastąpiło 5 grudnia 1958 r., a idea „Złotej Księgi” powstała w 40. rocznicę powstania stowarzyszenia. Po 19 edycjach — na
koniec 2017 r. — w „Złotej Księdze” znajdowało się 289 nazwisk.
Kolejnych osiem zostało wpisanych podczas uroczystości, która
odbyła się w Sali Senackiej PK w dniu inauguracji roku akademickiego 2018/2019.
Uczestniczący w spotkaniu rektor PK prof. Jan Kazior wyraził zadowolenie z faktu, że co roku tylu absolwentów zasługuje na
wpisanie do „Złotej Księgi”. Prof. Leszek Wojnar, przewodniczący
Kapituły „Złotej Księgi”, przedstawił krótki wykład zatytułowany
„Złoci absolwenci i żyła złota”. Stwierdził, że PK — wzorem czołowych uczelni świata — powinna w większym stopniu wykorzystywać potencjał wybitnych wychowanków.
W spotkaniu uczestniczyli prorektorzy, prof. Tadeusz Tatara
i dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. Nastrojową oprawę muzyczną
wydarzenia stworzył saksofonista Tomasz Suchowiejko, który wykonał serię standardów jazzowych.
Do kręgu laureatów „Złotej Księgi Wychowanków PK” w tym
roku dołączyli:
• Małgorzata Boryczko (Wydział Inżynierii Lądowej) — powołana w 2007 r. na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki, jest też m.in. aktywną uczestniczką działań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wskazuje i promuje rozwiązania projektowe, mające ułatwiać życie osobom niepełnosprawnym.
• Antoni Czekaj (Wydział Mechaniczny) — pracując od 1982 r.
w Krakowskich Zakładach Automatyki, zajmował stanowiska
kierownicze i odpowiadał za ważne przedsięwzięcia w skali
kraju, m.in. za modernizację linii kolejowych. Przyczynił się do
rozwoju kolejowej sieci transportowej w kraju. Jego dwie córki
są również absolwentkami Wydziału Mechanicznego PK.
• Małgorzata Duma-Michalik (Wydział Inżynierii Środowiska)
— od ukończenia studiów pracuje w Wodociągach Miasta
Krakowa, gdzie zaczynała od funkcji referenta, a osiągnęła
stanowisko dyrektora Biura Rozwoju Systemów Sieciowych
(w 2008 r.). Zajmuje się planowaniem rozwoju systemów wodociągowych i kanalizacyjnych w Krakowie.
• Roman Dziób (Wydział Mechaniczny) — pracując na różnych
stanowiskach w Spółdzielni Pracy El-Mechanika CO w Krakowie, doszedł do funkcji prezesa. Działacz społeczny, radny
Dzielnicowej Rady Narodowej Kraków-Śródmieście, której
wiceprzewodniczącym został w 1988 r. Wykładowca
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Od złotego wychowanka, Piotra Śliwińskiego, rektor Jan Kazior
otrzymał kamyk przywieziony z Mount Everestu

•

•

•

•

w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego i Wojewódzkim
Związku Spółdzielni Pracy.
Maciej Moszew (Wydział Architektury) — pracownik wielu
biur projektowych, kierownik pracowni plastycznej Starego
Teatru w Krakowie. Był zaproszony do zespołu architektonicznego w Nigerii, projektującego siedzibę parlamentu w Abudży.
Miłośnik szopki krakowskiej, od 1961 r. uczestnik wszystkich (!) krakowskich konkursów szopkarskich, zdobywca aż
34 pierwszych nagród.
Stanisław Niemczyk (Wydział Architektury) — twórca zrealizowanych obiektów architektonicznych, takich jak: zespół sakralny pw. Ducha Św. (Tychy-Żwaków), kościoły w Krakowie,
Czechowicach-Dziedzicach i Pszczynie, kościół z klasztorem
dla ojców Franciszkanów w Tychach. Otrzymał m.in. nagrodę
papieską „Pro Ecclesia et Pontifice”.
Stanisław Róg (Wydział Mechaniczny) — założyciel i jedyny
właściciel firmy rodzinnej PENTAR z siedzibą w Mszanie Dolnej, od 2004 r. w Warszawie. Po zakupieniu w 2014 r. Fabryki
Tarcz Ściernych w Grodzisku Mazowieckim utworzył Grupę
PENTAR Abrasives, oferującą największy w Polsce asortyment
narzędzi ściernych i z powodzeniem konkurującą na rynkach
światowych.
Piotr Śliwiński (Wydział Inżynierii Lądowej) — przedsiębiorca,
właściciel m.in. sieci sklepów i hurtowni, wykładowca psychologii biznesu dla menedżerów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Podróżnik, który wielokrotnie okrążył kulę
ziemską, zdobywca 8 szczytów Korony Ziemi, w tym Mount
Everestu. Pasjonat szachów, karate i paralotniarstwa. Angażuje
się społecznie.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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INFORMACJE

KRONIKA
16 lipca — 15 października
16–27 VII Zajęcia Otwartej Szkoły Letniej Wydziału Architektury PK pod hasłem „Architektura jako doświadczenie”, skierowane do studentów wydziałów architektury polskich i zagranicznych uczelni.
26 VII
22 VIII

Śniadanie Profesorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Finisaż wystawy poplenerowej XIX Tygodnia Osób
Niepełnosprawnych „Pod niebem Krakowa” w Galerii PK „Gil”.

27 VIII — 14 IX

Wystawa malarstwa Stowarzyszenia
Akwarelistów Polskich oraz studentów Politechniki Warszawskiej
i Politechniki Krakowskiej w galeriach PK „Gil” i „Kotłownia”.

20 IX — 16 X

Wystawa twórczości Bashi Maryanskiej i Kathryn Hart pt.: „Metamorphosis” w Galerii PK „Kotłownia”.

21 IX Warsztaty na symulatorze tramwaju „Tramwaj
porusza miasto”, zorganizowane przez Instytut Pojazdów
Szynowych PK w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.
26–27 IX

Konferencja Międzynarodowa „Forum Inteligentnych Specjalizacji”, zorganizowana przez CTT PK, Województwo
Małopolskie i Urząd Miasta Tarnowa.

3–6 IX Warsztaty malarskie i prezentacje w ramach Międzynarodowego Sympozjum Akwarelistów, zorganizowane w pawilonie konferencyjno-wystawowym PK „Kotłownia” przez Stowarzyszenie Akwarelistów Polskich.

27 IX Gala Konkursu „Innowator Małopolski”, zorganizowanego
po raz 12. przez CTT PK, we współpracy z województwem małopolskim, w ramach projektu Enterprise Europe Network.
Gala odbyła się podczas drugiego dnia Forum Inteligentnych
Specjalizacji.

3–7 IX

28 IX

„Architektura Betonowa 2018” — warsztaty studenckie
organizowane corocznie przez Zakład Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej Wydziału Architektury PK oraz
Stowarzyszenie Producentów Cementu.

4 IX

Uroczysta sesja z okazji 50. rocznicy ukończenia studiów
przez absolwentów rocznika ’68 Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

5–11 IX Wizyta rektora PK, w ramach nawiązanej współpracy,
w Chinach — w Tianjin Polytechnic University z okazji 60. rocznicy utworzenia tej uczelni oraz w Tianjin Chengjian University.
10–15 IX Obóz adaptacyjny i integracyjny dla nowych studentów PK „Adapciak 2018” Kraków — Żywiec.
11–13 IX

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Energodom 2018”, zorganizowana przez Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli w Instytucie Materiałów i Konstrukcji
Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

13–14 IX 42. Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna „KONMOT 2018”, organizowana cyklicznie od 1976 r. przez
Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
Wydziału Mechanicznego PK i Komisję Motoryzacji Krakowskiego Oddziału PAN.
14 IX

Otwarcie wystawy prac prezentujących wyniki badań
naukowych pracowników Instytutu Projektowania Miast i Regionów PK w ramach Dnia Urbanisty w budynku Wydziału Architektury przy ul. Warszawskiej 24.
Posiedzenie Rady Fundacji Panteonu Narodowego.

15 IX

Otwarcie wystawy pt. „Alegorie Jana Matejki dla Politechniki Lwowskiej” w Muzeum PK, w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2018.

16–20 IX 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB „Krynica 2018”.
17–21 IX

12. Małopolska Noc Naukowców.

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Mechanicznym.

30 IX Ogólnopolska Inauguracja Roku Akademickiego, zorganizowana przez MNiSW w Warszawie.
1 X Inauguracja roku akademickiego na wydziałach PK: Architektury, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej,
Inżynierii Środowiska.
2 X Inauguracja roku akademickiego na wydziałach PK:
Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Inżynierii i Technologii
Chemicznej.
3 X Inauguracja roku akademickiego na Politechnice
Krakowskiej.
3–5 X

9. Międzynarodowa Konferencja „Wpływ oddziaływań środowiskowych na budynki i ludzi” zorganizowana przez
Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK, Katedrę Mechaniki Budowli
Politechniki Lubelskiej oraz Polskie Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej w opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

4–5 X

Konferencja naukowo-techniczna, zorganizowana przez
Katedrę Systemów Transportowych PK, spółkę „Miejska Infrastruktura” oraz Miasto Kraków z okazji 30-lecia uspokojenia ruchu
i wprowadzenia płatnego parkowania w Krakowie.

10–12 X

9. Międzynarodowa Konferencja „Green Chemistry
and Nanotechnologies in Polymer Chemistry” zorganizowana
w Krakowie przez Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

11 X Uroczystości jubileuszowe 60-lecia działalności Radia
„Nowinki”.
11–12 X

2. Międzynarodowa Konferencja „Jakość powietrza
a efektywność energetyczna — Małopolska 2018” zorganizowana
przez Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK.

61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Che-

micznego.
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Opracowała: Renata Dudek
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Poprawili bezpieczeństwo
i zdobyli europejską nagrodę
Projekt przebudowy niebezpiecznego przejścia dla pieszych, wykonany przez studentów
Politechniki Krakowskiej Sylwię Pogodzińską i Dawida Dudka, uhonorowano nagrodą w międzynarodowym konkursie Young
Europeans Acting for Road Safety (YEARS),
zorganizowanym przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu. Krakowianie zajęli
w konkursie drugie miejsce. Wręczenie nagród odbyło się 12 września w Brukseli.
Sylwia Pogodzińska jest dziś doktorantką
PK, a Dawid Dudek — absolwentem PK z tytułem magistra. W trakcie studiów opracowali projekt przebudowy przejścia dla pieszych,
znajdującego się w Krakowie pomiędzy
skrzyżowaniami ul. Okulickiego z ul. Kupały
i ul. Mistrzejowicką. Na przejściu tym często
dochodziło do wypadków spowodowanych
dużym natężeniem ruchu.
Swoim projektem, eliminującym najpoważniejsze zagrożenia dla pieszych, Sylwia

Pogodzińska i Dawid Dudek zainteresowali okolicznych mieszkańców oraz mieszczące się
w sąsiedztwie szkoły podstawowe. Dzięki pomocy Grażyny
Janawy, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 89, rozwiązanie
zostało przedstawione Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Główne założenia studenckiego projektu
zrealizowano w maju 2017 r. Na
przejściu dla pieszych powstała wyspa azylu, która znacznie Sylwia Pogodzińska i Dawid Dudek (z dyplomami) w topoprawiła
bezpieczeństwo. warzystwie Hendrika Pistora, przedstawiciela Niemieckiej
Projekt postuluje też instalację Rady Bezpieczeństwa Drogowego. Fot.: Ze zbiorów ETSC
oświetlenia i zastąpienie standardowych znaków drogowych przy przejkowa laureatami konkursu zostali też młodzi
ściu znakami z tłem odblaskowym.
inżynierowie z Mediolanu, Neapolu i Wilna.
W konkursie YEARS uczestniczyli studenci 43 uczelni europejskich. Obok ekipy z Kra(R.)

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK
26 września 2018 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
•

zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej
ds. Nauczycieli Akademickich;

•

zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej
ds. Studentów;

•

zmiany efektów kształcenia dla studiów
doktoranckich, prowadzonych przez Wydział Inżynierii Lądowej w dyscyplinach
naukowych budownictwo oraz transport;

•

zmian w wieloletnim planie inwestycji
Politechniki Krakowskiej w zakresie robót
budowlanych i projektowych oraz w planie na rok 2017;

•

wyrażenia zgody na obciążenie dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie, składających się z działek nr 21/82,
21/83, 21/80, 21/100, 21/98, 21/181, 21/193,
21/194 oraz działek nr 21/277, 21/276, stanowiących własność Politechniki Krakowskiej,
odpłatnymi służebnościami przesyłu na
rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie;

•
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wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gruntowej
położonej

w Krakowie, składającej się m.in. z działki
nr 21/96, stanowiącej własność Politechniki Krakowskiej, odpłatną służebnością
przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja
SA w Krakowie.

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 45 z 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w składzie Doktoranckiej Komisji
Stypendialnej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.
Zarządzenie nr 46 z 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej”.
Zarządzenie nr 47 z 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Krakowskiej”.
Zarządzenie nr 48 z 17 lipca 2018 r. w sprawie zmian w „Regulaminie zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi”.
Zarządzenie nr 49 z 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w „Regulaminie wynagradzania
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pracowników
Politechniki
Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki”.
Zarządzenie nr 50 z 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na
Wydziale Architektury.
Zarządzenie nr 51 z 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na
Wydziale Inżynierii Lądowej.
Zarządzenie nr 52 z 25 lipca 2018 r. w sprawie
zmiany procedury Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
Zarządzenie nr 53 z 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu konkursu
»O Złoty Indeks PK«”.
Zarządzenie nr 54 z 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na
Wydziale Architektury.
Zarządzenie nr 55 z 26 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia, rozpoczynające się
w semestrze zimowym roku akademickiego
2018/2019.
Zarządzenie nr 56 z 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie likwidacji kasy w Politechnice Krakowskiej.
Zarządzenie nr 57 z 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie zasad funkcjonowania kas rejestrujących.

www.nasza.pk.edu.pl
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PRACOWNICY
Doktor habilitowany

Matylda
Wdowiarz-Bilska
Urodziła się w 1978 r. w Krakowie. Maturę
zdała z wyróżnieniem w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Krakowie, gdzie ukończyła klasę ogólną
z poszerzonym nauczaniem języka francuskiego. W latach 1997–2003 studiowała na
kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
W tym czasie zdała też egzaminy państwowe
DELF i DALF z języka francuskiego.
Dyplom magisterski z akredytacją
RIBA otrzymała w 2003 r. za projekt dyplomowy „Akwarium jako rewitalizacja portu
w Münster”, wykonany pod kierunkiem:
prof. dr. hab. inż. arch. Wojciecha Bulińskiego, prof. ing. Herberta Bühlera oraz
dr. hab. inż. arch. Piotra Buraka-Gajewskiego,
prof. PK (współpromotor) w ramach współpracy Wydziału Architektury PK z Fachhochschule Münster w Niemczech.
Stopień doktora nauk technicznych
w dyscyplinie architektura i urbanistyka
otrzymała w 2007 r. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej za dysertację „Park technologiczny jako element
struktury przestrzennej miasta”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch.
Zbigniewa Zuziaka. W maju 2018 r. Rada
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej nadała jej stopień naukowy doktora
habilitowanego w dziedzinie architektura
i urbanistyka, w specjalności urbanistyka
i planowanie przestrzenne. Podstawą postępowania habilitacyjnego był dorobek
naukowy, projektowy i dydaktyczny oraz
monografia pt. „Techno-polis: idea, struktura, przestrzeń”. Praca ta podsumowuje jej
wieloletnie badania dotyczące przestrzeni
ośrodków innowacji.

www.nasza.pk.edu.pl

Na Politechnice Krakowskiej jest zatrudniona od marca 2003 r. w Instytucie Projektowania Miast i Regionów. Początkowo pracowała w jednostce kierowanej przez
prof. Zbigniewa Zuziaka. W 2014 r. przeszła do
Zakładu kierowanego przez dr. hab. inż. arch.
Rafała Blazego. Od 16 września 2018 r. Matylda
Wdowiarz-Bilska pełni funkcję kierownika Zakładu Projektowania Obszarów Śródmiejskich
w Instytucie Projektowania Miast i Regionów.
W pracach badawczych koncentruje się
na zagadnieniach związanych z rozwojem
i przekształcaniem miast w związku z budową parków technologicznych, ich przestrzenią oraz warunkami środowiska oferowanymi
lokatorom takich stref. Jest autorem 38 publikacji w języku polskim, angielskim i francuskim, w tym 21 artykułów w czasopismach
naukowych, punktowanych według listy
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Brała udział w 13 projektach naukowo-badawczych, a ich wyniki prezentowała na
20 konferencjach naukowych, zarówno podczas sesji plenarnych, jak i posterowych.
Działalność projektową rozpoczęła
w trakcie studiów. Współpracowała przede
wszystkim z ojcem — mgr. inż. arch. Andrzejem Bilskim, zarówno w jego pracowni
urbanistycznej UAI, jak i w jego studiu projektowym. Jest współautorem kilkunastu
projektów planów zagospodarowania przestrzennego, kilku opracowań urbanistycznych i szeregu projektów architektoniczno-urbanistycznych dotyczących głównie przestrzeni sakralnej i usługowej. Projektuje także
wnętrza, meble i detale wystroju architektonicznego.
Do najważniejszych architektonicznych
i architektoniczno-urbanistycznych prac,
w których uczestniczyła, należą te dotyczące założenia klasztoru Karmelitów Bosych
w Czernej oraz projekty obiektów takich, jak:
kościół św. Jadwigi Królowej na Klinach Borkowskich, kaplica cmentarna przy ul. Zawiłej
w Krakowie oraz pijalnia wód mineralnych
w Szczawie.
Prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału
Architektury oraz międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna, cyklicznie
— dla słuchaczy studiów podyplomowych
z zakresu planowania przestrzennego i z zakresu rewitalizacji. Była opiekunem 7 prac inżynierskich i 4 prac magisterskich. Obecnie
pełni funkcję promotora otwartej pracy doktorskiej.
Od 2017 r. jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma naukowego „PUA —
Przestrzeń — Urbanistyka — Architektura”,

wydawanego przez Wydawnictwo PK. Pełniła funkcję wydziałowego koordynatora 22. Spotkania Sieci Szkół Architektury
z Francji i Europy Środkowo-Wschodniej
(REA) w kwietniu tego roku.
Jest członkiem Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP). Zajmuje się upowszechnianiem wiedzy z dziedziny kształtowania
przestrzeni w ośrodkach innowacji poprzez
publikacje książkowe oraz wykłady i warsztaty. Brała również udział w trzech projektach
systemowych, realizowanych przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Za osiągnięcia naukowe i twórcze
otrzymała kilkakrotnie zespołową nagrodę
rektora PK.
Jest mężatką i matką trojga dzieci:
13-letniego Maksymiliana, 11-letniego Linusa i 8-letniej Izabelli. Lubi jazdę na nartach,
majsterkowanie i prace ogrodowe. Śpiewa
w Chórze Rodziców SANTO CANTO, działającym przy Szkole Podstawowej Sióstr Urszulanek w Krakowie.

Doktorzy
Wydział Fizyki, Matematyki
i Informatyki
dr inż. Mateusz Baran (F-5) — „Rozpoznawanie wzorców w grafach superpikselowych”, promotor: dr hab. Zbisław Tabor,
prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej
Materka (PŁ), prof. dr hab. inż. Ewa Piętka
(PŚl); 5 VII 2018 r. Praca wyróżniona.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Dawid Kisała (L-1) — „Nośność i ugięcia belek zespolonych typu stalowa blacha —
beton”; promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz
Furtak; recenzenci: dr hab. inż. Jacek Hulimka,
prof. nadzw. PŚl (PŚl), dr hab. inż. Arkadiusz
Madaj, prof. nadzw. PP (PP); 20 VI 2018 r.
dr inż. Anna Zastawna-Rumin (L-1) — „Analiza efektywności stosowania materiałów
fazowo-zmiennych w przegrodach polskich
budynków niskoenergetycznych”; promotor: dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK,
promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Nowak; recenzenci: dr hab. inż. Dariusz Heim,
prof. nadzw. PŁ (PŁ), dr hab. inż. Jan Radoń,
prof. nadzw. UR w Krakowie (UR w Krakowie);
12 IX 2018. Praca wyróżniona.
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Rektor PK prof. Jan Kazior uczestniczył
w centralnej inauguracji roku akademickiego
Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior wziął udział w centralnej inauguracji roku
akademickiego 2018/2019. Uroczystość odbyła się 30 września w Warszawie, w Teatrze
Polskim. Rektorowi towarzyszyli dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK dr hab. inż.
Stanisław Rybicki, a także przewodnicząca
Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PK mgr inż. arch. Marta Ślusarczyk
i wiceprzewodniczący Parlamentu Samorządu Studenckiego PK Krzysztof Kusak (na zdjęciu). W uroczystościach uczestniczył również
prof. Kazimierz Furtak, przewodniczący

Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów. Podczas spotkania
z udziałem rektorów prawie
150 szkół wyższych całej
Polski głos zabrał premier
Mateusz Morawiecki, a także
wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin. Przemówił
również
przewodniczący
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
prof. Jan Szmidt.

Fot.: Ze zbiorów rektora PK

W perspektywie — wspólne studia

Spotkania w Tianjin
Wizyty w dwóch uczelniach partnerskich
oraz udział w Forum Rektorów Światowych Uczelni złożyły się na pobyt delegacji
Politechniki Krakowskiej w Tianjin w Chinach. Jednym z efektów zapoczątkowanej
w ostatnich latach współpracy ma być utworzenie Międzynarodowej Szkoły Inżynierii.
W trakcie wizyty w dniach od 6 do
8 września rektor PK prof. Jan Kazior i kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PK Katarzyna Baron-Lisiakiewicz wzięli
udział w obchodach 60-lecia założenia
Tianjin Polytechnic University (TJPU), na
zaproszenie rektora uczelni prof. Yang
Qingxina. Rektor Jan Kazior — jako jedyny z uczestniczących w uroczystościach
przedstawicieli 19 zagranicznych uniwersytetów z całego świata — wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Profesor Jan Kazior wziął również
udział w Forum Rektorów Światowych
Uczelni (2018 World University Presidents’
Forum), którego gospodarzem był rektor
Tianjin Polytechnic University prof. Yang
Qingxin. Na zakończenie forum podpisana
została nowa umowa dotycząca wymiany
studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych PK oraz TJPU. Porozumienie obejmuje również wspólne badania,
publikacje, konferencje oraz warsztaty.
W niedalekiej przyszłości planowane jest
uruchomienie wspólnych studiów. Omówienie szczegółów tego przedsięwzięcia
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Rektor Politechniki Krakowskiej Jan Kazior i rektor Tianjin Polytechnic University Yang
Qingxin po podpisaniu umowy. Fot.: Katarzyna Baron-Lisiakiewicz

przewidziano podczas październikowej
wizyty delegacji TJPU na PK.
8 września rektor Jan Kazior i Katarzyna Baron-Lisiakiewicz odwiedzili Tianjin
Chengjian University (TCU), z którym nasza uczelnia podpisała umowę dotyczącą
utworzenia Międzynarodowej Szkoły Inżynierii (International School of Engineering
ISE). Partnerem tego jedynego w Polsce
projektu jest również Politechnika Białostocka. Wizyta delegacji PK w TCU była
doskonałą okazją do omówienia postępów
w realizacji tego przedsięwzięcia, które
obecnie czeka na zatwierdzenie przez Ministerstwo Edukacji Chin.
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Rozpoczęcie działalności przez Międzynarodową Szkołę Inżynierii planowane
jest na wrzesień 2019 r. Zgodnie z umową
nauczyciele akademiccy Wydziału Architektury PK będą kształcić chińskich studentów. Otrzymają oni po ukończeniu studiów
podwójny dyplom — Politechniki Krakowskiej oraz Tianjin Chengjian University.
Wizyta rektora PK został przyjęta przez
stronę chińską jako wyraz uznania i przejaw przyjaźni polsko-chińskiej. Stwierdzono, że dobrze przysłużyła się rozwojowi
kontaktów międzyuczelnianych.

(R.)
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Politechnika Krakowska w projekcie IFLA Europe Exhibition 2018

Architektura krajobrazu jako płaszczyzna
porozumienia
„Landscape Architecture as a Common
Ground” — to tytuł wystawy, której wernisaż odbył się 7 września, podczas konferencji naukowej „Valuing Landscape
— Connecting People, Place and Nature”,
zorganizowanej przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu (International Federation of Landscape Architects — IFLA) wraz z londyńskim Instytutem
Krajobrazu i Uniwersytetem w Greenwich.
Ekspozycja towarzyszyła również walnemu posiedzeniu IFLA Europe w Londynie.
W przygotowanie wystawy oprócz organizacji członkowskich IFLA szczególnie
zaangażowani byli pracownicy naukowi
i studenci Politechniki Krakowskiej oraz
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Na ekspozycję złożyło się 61 projektów z dziedziny architektury krajobrazu,
nadesłanych z 24 krajów stowarzyszonych
w IFLA. Prace zostały wytypowane przez
narodowe, branżowe organizacje architektów krajobrazu, działające w poszczególnych krajach. Myślą przewodnią było
ukazanie roli architekta krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni. Współcześnie jego
głównym zadaniem jest bowiem przywracanie harmonii w otoczeniu zamieszkałym
przez człowieka — odkrywanie zielonych
połączeń, rekonstrukcja struktur wodnych,
korytarzy pieszych i rowerowych. Na wystawie zaprezentowano więc tego rodzaju
interwencje, zabiegi, działania, które poma-

Superścieżka i skwer im. Mariana Eilego w Krakowie, projekt: Pracownia Projektowa „Land-Arch”. Fot.: Pracownia Projektowa „Land-Arch”

gają przywrócić krajobrazowi spójność i cechują się ekologiczną wrażliwością. Projekty
polskie prezentowały inwestycje zrealizowane w dużych miastach, jak Warszawa (zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru
Wisły na odcinku od ul. Boleść do ul. Tamka
oraz Służewski Dom Kultury na Mokotowie)
i Kraków (Superścieżka i skwer im. Mariana
Eilego przy ul. Przy Rondzie).
Kuratorem wystawy i koordynatorem prac związanych z jej przygotowa-

Bulwar Wisły w Warszawie, projekt: RS Architektura Krajobrazu. Fot.: S. Skrzeczyński

niem była dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, adiunkt Instytutu Architektury Krajobrazu PK i sekretarz generalny
IFLA Europe. Trzon komitetu organizacyjnego stanowili: dr inż. arch. Miłosz Zieliński
(Instytut Architektury Krajobrazu PK) oraz
absolwentki studiów PK I stopnia na kierunku architektura krajobrazu — inż. arch.
krajobr. Aleksandra Chmiel i inż. arch.
krajobr. Marcelina Smolarczyk. Oprawę
graficzną wystawy przygotowali studenci
Wydziału Grafiki ASP w Krakowie: Marta
Gotfryd, Natalia Kubiela i Filip Bruchnalski
pod kierunkiem prof. Michała Jandury. To
kolejny przykład udanej współpracy pomiędzy PK i ASP w Krakowie.
Wystawa stanowi przykład edukacyjnych działań IFLA — stowarzyszenia, które
niezmiennie od 1948 r. uczy, że architekt
krajobrazu w praktyce projektowej mądrze
łączy aspekty wielu dziedzin wiedzy, sztuki
z wrażliwością na walory natury. Ekspozycja
będzie podróżować po Europie — zostanie
zaprezentowana szerszej publiczności we
wszystkich krajach, które biorą udział w projekcie. W Polsce ma się pojawić w Warszawie
podczas najbliższej konferencji SAK „Współczesna architektura krajobrazu”.

(R.)
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„Inkubator Innowacyjności +” finansuje prace przedwdrożeniowe

Normatywne wskaźniki jakości warunków
przestrzeni miejskiej
Politechnika Krakowska uzyskała w ubiegłym roku wsparcie MNiSW na dofinansowanie przedsięwzięć zmierzających do komercjalizacji wyników badań naukowych
swoich pracowników i zespołów badawczych. „Inkubator Innowacyjności +” — projekt, w ramach którego prowadzone są działania — pomógł wyłonić na PK autorów prac
o dużym potencjale wdrożeniowym. W tym
gronie znalazł się również zespół urbanistów, pracowników naukowych Instytutu
Projektowania Miast i Regionów PK.
Przygotowywane przez nich opracowanie pt. „Normatywne wskaźniki jakości warunków przestrzeni miejskiej w odniesieniu
do standardów urbanistycznych” powstaje
jako odpowiedź na wielokrotnie kierowane
do Instytutu Projektowania Miast i Regionów
PK pytania o sposób planowania i zabezpieczenia przestrzeni, tak by można było zachować rozsądne proporcje pomiędzy terenami
sprzyjającymi użytkownikom oraz ochronie
środowiska. Zapytania takie wpływają m.in.
od deweloperów, którzy przy obecnym nasyceniu rynku mieszkaniowego poszukują bardziej atrakcyjnej oferty dla swoich klientów.
To, że miasto takie jak Kraków przeżywa kryzys, jeśli oceniać zasady jego rozwoju
i rozbudowy, widać gołym okiem. Problem
dostrzegają nie tylko gremia fachowców

i branżowe fora poświęcone wielkomiejskim
inwestycjom, ale przede wszystkim mieszkańcy. To im najbardziej doskwierają „wady”
nowo powstających osiedli czy nawet całych
dzielnic mieszkaniowych pozbawionych dostępu nie tylko do obiektów świadczących
usługi społeczne (szpitali, szkół, parków,
ośrodków kultury, urządzeń sportowych),
ale nawet — z powodu założonej przez deweloperów intensywności zabudowy — do
obiektów usług podstawowych. Przeszkadza
też brak adekwatnego do liczby mieszkańców obszaru rekreacji, terenów zielonych,
wystarczającej liczby miejsc parkingowych
czy ogólnodostępnej przestrzeni publicznej o odpowiedniej powierzchni. Podobne
problemy jak Kraków ma większość dużych
miast w Polsce.
Mierząc się z tymi bolączkami planowania przestrzennego i projektowania obszarów miejskich, zespół urbanistów PK przeprowadził więc na prośbę
deweloperów badania dotyczące potrzeb
i wyborów mieszkańców Krakowa co do lokalizacji i sąsiedztwa ich przyszłego mieszkania.
Ekspertyza ujawniła konieczność opracowania współczesnego normatywu urbanistycznego, przeznaczonego dla środowiska usługowego i mieszkaniowego Krakowa, ale nie
tylko. Określenie takich standardów przyda

się w ogóle w dużych miastach. Zasadą będzie uwzględnienie lokalizacji w strukturze
miasta oraz zróżnicowanie standardów w zależności od współczynników wyznaczonych
dla poszczególnych obszarów w dokumentach planistycznych lub w decyzjach administracyjnych.

Osiedle „Avia” w Krakowie-Czyżynach, wybudowane na pasie byłego lotniska.
Brakuje terenów zieleni, usług podstawowych i miejsc parkingowych
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Projekt „Inkubator Innowacyjności +”
jest realizowany wspólnie przez konsorcjum złożone z Centrum Transferu Technologii PK oraz INTECH PK Sp. z o.o. Jego
budżet opiewa na kwotę 2 mln 431 tys. zł.
Z tych środków są finansowane prace
dostosowujące opracowywane na PK
technologie do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie TRL (Technology Readiness Level — poziom gotowości technologicznej), a także działania
służące promocji oferty PK na rynkach
międzynarodowych, rejestracji zgłoszeń
w Urzędzie Patentowym RP, Europejskim
Urzędzie Patentowym czy zapewniające
ochronę wynalazkom w poszczególnych
krajach, powołano również brokerów
innowacji, zorientowanych w tematyce
prac badawczych i rozwojowych prowadzonych na wydziałach PK.

Określenie standardów jakościowych
miejsca zamieszkania oraz ochrona interesu
publicznego są problemami, które pojawiają
się chronicznie pomiędzy zarządem miasta
a inwestorami, angażującymi swe środki kapitałowe w zagospodarowanie przestrzeni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obydwu
stron i poszukując kompromisu, naukowcy
z PK przygotowują aktualny wskaźnik norm

urbanistycznych. W dokumencie uwzględnione zostaną podobne stosowane
w Europie rozwiązania i zasady urządzenia przestrzeni miejskiej, ale też wyniki
uzyskane na podstawie
sondaży potencjalnych nabywców nowych mieszkań
w Krakowie.
Dzięki środkom z projektu „Inkubator Innowacyjności +” udało się już
przygotować
podstawy
do ustalenia wskaźników
i standardów współczesnego „normatywu urbanistycznego”. Dokument
tworzony jest na podsta- Osiedle „Angel City” w Krakowie, ul. Pawia
wie wieloletnich badań
i analiz dotyczących dużych miast w Polsce i w Europie oraz zintegrodr inż. arch. Magdalena Marx-Kozakiewicz,
wanych badań nad przypadkiem Krakowa.
dr inż. arch. Urszula Nowacka-Rejzner,
Autorami
opracowania
są:
prof.
dr inż. arch. Dawid Ogrodnik, dr inż. arch.
dr hab. inż. arch. Elżbieta WęcławowiczAnna Pawlak, dr hab. inż. arch. Matylda
-Bilska (kierująca zespołem), dr hab.
Wdowiarz-Bilska, dr inż. arch. Wojciech Wójinż. arch. Rafał Blazy, dr inż. arch. Hanna
cikowski, dr inż. arch. Anna Ziobro, mgr inż.
Hrehorowicz-Gaber, dr inż. arch. Jakub
arch. Barbara Zając.
Błachut, mgr inż. arch. Agnieszka Ciepiela i mgr inż. arch. Rita Łabuz. W badaniach
(R.)
projektowych
uczestniczyli
ponadto:
Zdjęcia: Jan Zych
dr inż. arch. Monika Gołąb-Korzeniowska,

Statuetka z Nowego Jorku
Duży sukces odnieśli Daniel Czyszczoń
i Michał Witalis, absolwenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jeszcze
w trakcie studiów (obaj ukończyli inżynierię
wzornictwa przemysłowego) postanowili
wziąć udział w międzynarodowym konkursie
Radical Innovation, zgłaszając projekt mobilnego pokoju hotelowego (Room Extension
Solution). Ich pomysł zwyciężył w kategorii
Student Winner 2018.
Pomysł polega na tym, że pasażer opuszczający samolot zaraz po odprawie jest kierowany do pojazdu autonomicznego, w którym
otrzymuje do dyspozycji pokój z miejscem na
bagaż, pełnowymiarowym łóżkiem i łazienką. 3 października autorzy projektu uczestniczyli w gali finałowej konkursu w Nowym Jorku, gdzie mieli sposobność przedstawić swój
pomysł zgromadzonej publiczności.
Daniel Czyszczoń znalazł się ostatnio także w finale krajowego konkursu Young Design
2018. Przedstawił projekt mobilnej jednostki,
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która służy do transportu narządów. Finalistą
Young Design 2018 został również inny absolwent Wydziału Mechanicznego PK Mikołaj Nicer. Zgłosił on projekt betonowego adaptera
do odtwarzania płyt winylowych.
17 października Daniel Czyszczoń i Michał Witalis odwiedzili Wydział Mechaniczny,
gdzie spotkali się z dziekanem prof. Jerzym

Sładkiem i kierownikiem Pracowni Inżynierii
Wzornictwa Przemysłowego dr. hab. inż. Zbigniewem Latałą, prof. PK. Podczas posiedzenia Rady Wydziału obaj laureaci przekazali
na ręce dziekana statuetkę, którą otrzymali
w nagrodę za zwycięstwo w konkursie.

(ps)

Michał Witalis (z lewej) i Daniel Czyszczoń (obok) podczas spotkania z dziekanem Jerzym
Sładkiem (z prawej) i kierownikiem IWP Zbigniewem Latałą. Fot.: Archiwum IWP
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Konferencja Studenckiego Koła Naukowego Equilibrium

Pożyteczna OSA
JAROSŁAW MÜLLER

Już po raz trzeci spotkaliśmy się na
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„OSA — Odpady, Środowisko, Atmosfera”.
Konferencja odbyła się na Politechnice Krakowskiej w dniach 7–8 czerwca. Spotkanie
zorganizowali studenci ze Studenckiego
Koła Naukowego Equilibrium przy pomocy
pracowników Katedry Inżynierii Cieplnej
i Ochrony Powietrza na Wydziale Inżynierii
Środowiska.
W pierwszym dniu odbyły się dwie sesje. Na sesji zatytułowanej „Bud-czwartek”
rozważano zagadnienia związane z interakcją pomiędzy budownictwem a środowiskiem, natomiast na sesji „Klim-czwartek”
omawiano zależność między instalacjami
wewnętrznymi a środowiskiem. 8 czerwca
odbyła się sesja pod hasłem „Eko-piątek”.
Wystąpili na niej m.in. przedstawiciele Fundacji Aeris Futuro, Polskiego Klubu Ekologicznego, a przedstawiciele Studenckiego
Koła Naukowego Equilibrium zaprezentowali projekt „Maski antysmogowe”, realizowany w ramach działalności koła.
Każda sesja rozpoczynała się od referatu plenarnego jednego z zaproszonych
gości. Sesję pierwszą otworzył referat dr inż.
Agnieszki Lechowskiej „Innowacyjne rozwiązania techniczne w przegrodach przeźroczystych”. Drugą sesję rozpoczął mgr inż.
Łukasz Soja, przedstawiciel spółki EBM-papst
Polska, referatem „EBM-papst GreenTech —

Uczestników konferencji powitał dziekan WIŚ Stanisław M. Rybicki

silnik EC od EBM”. W piątek wysłuchaliśmy
wykładu dr. inż. Kazimierza Wojtasa „Nowa
klasyfikacja filtrów — rewolucja w wentylacji”. W sumie wygłoszono 19 referatów, a także wystawiono jeden poster.
Komitetowi naukowemu przewodniczyła dr inż. Agnieszka Lechowska. Patronatem honorowym konferencję objęli:
marszałek województwa małopolskiego
Jacek Krupa, rektor PK prof. Jan Kazior, dziekan WIŚ dr hab. inż. StaW spotkaniu uczestniczył dr Zygmunt Fura z Polskiego Klubu
nisław M. Rybicki oraz
Ekologicznego
kierujący Katedrą Inżynierii Cieplnej i Ochrony
Powietrza prof. Jacek
Schnotale. Spotkanie
otworzył dziekan Stanisław M. Rybicki. Gościem honorowym był
dr inż. Tadeusz Żaba,
dyrektor
Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
SA w Krakowie. Konferencja nie odbyłaby się
bez wsparcia ze strony
sponsorów,
spośród
których należy wymie-
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nić EBM-papst Polska, firmę, która jest tytularnym sponsorem Studenckiego Koła
Naukowego Equilibrium. Konferencja miała 31 patronów medialnych i partnerów,
w tym: miasto Kraków, Radio Kraków i Krakowski Holding Komunalny.
„OSA” jest w głównej mierze adresowana do studentów, a referaty wygłaszane
są w większości przez doktorantów. Tym,
co wyróżnia trzecią edycję konferencji od
poprzednich, jest planowana monografia,
w której zawarte zostaną najbardziej wartościowe referaty. Ponadto na dwie osoby,
laureatów konferencji, we wrześniu czekał tygodniowy wyjazd na Cypr w ramach
spotkań Młodych Przyjaciół Ziemi. Wyjazd
był koordynowany przez Polski Klub Ekologiczny, organizację, z którą Studenckie
Koło Naukowe Equilibrium nawiązało
ostatnio współpracę.

Zdjęcia: Jan Zych

Dr inż. Jarosław Müller jest prodziekanem na
Wydziale Inżynierii Środowiska, pracuje w Katedrze Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza.
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Mentoring w wersji premium
PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI

W rozpoczynającym się roku akademickim
studenci, doktoranci i młodzi pracownicy naukowi Politechniki Krakowskiej będą mogli
skorzystać z doradztwa wybitnych specjalistów — absolwentów PK. Startuje właśnie
program mentorski „Don’t Stop. Go Top!
Mentors Academy for PK STEM Students”.
Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej (SWPK) wspólnie
ze spółką celową Politechniki INTECH PK
przygotowały inicjatywę służącą wsparciu w rozwoju osobistym, zawodowym
i naukowym. To pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce, które usprawni wymianę wiedzy między absolwentami uczelni
o ugruntowanej pozycji zawodowej a jej
aktualnymi wychowankami, stojącymi dopiero u progu swojej kariery.
— Nasza inicjatywa jest odpowiedzią
na rosnące zapotrzebowanie młodych ludzi na przygotowanie się do czekających ich
wyzwań w życiu. Chcą oni zdobywać wiedzę
i umiejętności ze sprawdzonych, zaufanych
źródeł i tym samym mieć pewność, że dobrze
poświęcili zainwestowany przez siebie czas —
mówi o przyczynach uruchomienia programu mentorskiego Izabela Paluch, pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia, będąca
prezesem zarządu SWPK, a jednocześnie

prezesem zarządu spółki INTECH PK. —
W roku akademickim 2018/2019 SWPK będzie
obchodziło 60-lecie istnienia. Zarząd stowarzyszenia, jego członkowie oraz złoci wychowankowie Politechniki Krakowskiej chcą
uczcić ten jubileusz, organizując program
mentorski. Będzie to także przedsięwzięcie
służące rozwojowi kompetencji kolejnych absolwentów uczelni.
Celem programu jest wyłonienie
i rozwijanie talentów poprzez wsparcie
studentów, doktorantów, młodych pracowników naukowych i absolwentów PK
w pogłębianiu zainteresowań i kompetencji
w dziedzinach STEM (Science, Technology,
Engineering, Math), obszarze nowych technologii, jak również w takich dziedzinach,
jak działalność społeczna czy biznesowa.
Organizatorzy do roli mentorów zaprosili wybitnych wychowanków Politechniki
Krakowskiej. Są wśród nich laureaci Złotej
Księgi PK, przedstawiciele świata nauki,
biznesu i kultury, wszyscy, którzy osiągnęli znaczącą pozycję w życiu zawodowym,
społecznym lub publicznym. Łączy ich to,
że chcą służyć innym radą oraz inspiracją
w dziedzinie rozwoju zawodowego i osobistego. Oprócz mentorów, w programie
uczestniczą także polscy i międzynarodo-

wi eksperci. Podzielą się oni swoją specjalistyczną wiedzą, a także umożliwią międzynarodowy networking.
Program mentorski będzie realizowany
nieodpłatnie, na zasadach dobrowolnego
w nim udziału. Młodzi ludzie będą mogli
wybrać sobie mentorów, którzy w ich opinii
zaoferują im najpełniejsze wsparcie. Transfer
umiejętności odbywać się będzie w ramach
indywidualnych spotkań i konsultacji — także w formie telekonferencji, korespondencji
mailowej lub eksperckiej analizy materiałów
przygotowanych przez uczestników.
Honorowego patronatu inicjatywie
udzielili: wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław
Gowin, dyrektor Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski,
prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja
Adamczak oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior. Program „Don’t
Stop. Go Top!” wystartował 1 października
2018 r. Więcej szczegółów można znaleźć
na stronie www.swpk.pk.edu.pl oraz na
Facebooku.

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

Hrubieszów — nowym partnerem współpracy
dla Wydziału Architektury
25 czerwca podpisany został list intencyjny, określający ramy współpracy pomiędzy
Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej i władzami miasta Hrubieszowa.
Dokument wyraża chęć poszerzenia zakresu podjętych do tej pory działań. Podczas spotkania, które odbyło się w siedzibie
WA PK przy ul. Podchorążych w Krakowie,
władze miasta Hrubieszowa reprezentował
burmistrz Tomasz Zając, a PK — dziekan
WA prof. Jacek Gyurkovich wraz z dr hab.
inż. arch. Magdaleną Kozień-Woźniak (pod
kierunkiem której studenci opracowywali
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projekty dla Hrubieszowa) i z dr. hab. inż.
arch. Kazimierzem Butelskim, prof. PK — kierownikiem Zakładu Architektury Społeczno-Usługowej (A-24).
W Zakładzie A-24 oprócz standardowych opracowań przygotowano do tej pory
model fizyczny Hrubieszowa oraz zorganizowano konkurs projektów studenckich na
nowy obiekt Centrum Kultury i Aktywności
Lokalnej (o konkursie piszemy na s. 22–23).
Kolejnymi rezultatami współdziałania mają
być koncepcje zagospodarowania obszarów
wskazanych przez miasto. Pozwoli to zbliżyć

realizowany na uczelni proces dydaktyczny
do realnej sytuacji i problemów, z jakimi styka się projektant w konkretnych warunkach
przestrzennych, społecznych i gospodarczych. Z drugiej strony, możliwa stanie się
wymiana poglądów pomiędzy studentami i pracownikami Wydziału Architektury
PK oraz władzami i mieszkańcami miasta
na temat lokalnych problemów przestrzennych. Zaplanowano również współpracę
w ramach krajowych i międzynarodowych
programów badawczych.
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Czy stać nas na przegranie 180 hektarów postindustrialnej i postmilitarnej
zieleni, położonej niemal w centrum Wielkiego Krakowa?

Nowohuckie lotnisko, nowohuckie forty
KRZYSZTOF WIELGUS

Gdy budowano forty Twierdzy Kraków,
o Nowej Hucie jeszcze się nikomu nie śniło. Tam, gdzie miała kiedyś powstać nowa
dzielnica, były podkrakowskie wsie: Mogiła, Krzesławice, Grębałów, Mistrzejowice,
Bieńczyce. Gdy w 1912 r. austro-węgierskie
c. i k. Oddziały Lotnicze zakładały na Rakowickich Błoniach lotnisko, rozbudowywane od 1921 r. przez Lotnictwo Polskie na
polach Czyżyn i Bieńczyc, do narodzin Nowej Huty brakowało jeszcze kilkudziesięciu
lat. Dlaczego więc: „Nowohuckie lotnisko,
nowohuckie forty”?
Taki tytuł nadano wystawie zorganizowanej 26 maja, z okazji Święta Czyżyn,
przez Instytut Architektury Krajobrazu na
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Radę i Zarząd
Dzielnicy XIV, Klub 303 Ośrodka Kultury
Kraków-Nowa Huta, Spółdzielnię Mieszkaniową „Czyżyny” i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14. Na wystawie pokazano
prace studentów, dyplomantów i pracowników naukowych kierunku architektura
krajobrazu na Politechnice Krakowskiej. Jest
to plon wieloletniej współpracy Instytutu
Architektury Krajobrazu zarówno z Muzeum
Lotnictwa Polskiego (trwającej w istocie już...
30 lat!), jak i z Radą Dzielnicy XIV, Muzeum
Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz z Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie.

Święto Czyżyn na dziedzińcu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14

Prace semestralne, dyplomowe, a także studia i projekty pracowników instytutu
służyć mają ratowaniu, adaptacji i promocji niezwykłego dziedzictwa inżynieryjnego, zachowanego na terenie dawnego
lotniska Rakowice-Czyżyny oraz w pasie
fortecznym dawnej Twierdzy Kraków, znajdującym się na terenie Nowej Huty. Relikty
lotniska Rakowice-Czyżyny czy dziewięciu
zachowanych (lepiej lub gorzej, lecz wraz
z zielenią) fortów — to
Wystawa w hallu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14
dziś sprawa najbardziej
nowohucka, obywatelska,
najściślej związana z tutejszą małą ojczyzną, co
nie znaczy, iż nie sięgająca
swym znaczeniem skali
miasta, regionu i kraju.
Dziś lotnisko i forty nie są
już cesarsko-królewskie
ani wojskowe. Są nasze i od nas wszystkich,
przede wszystkim od
mieszkańców Nowej Huty,
zależy ich los. Dlatego nie
zawahaliśmy się nazwać je
„nowohuckim lotniskiem
i nowohuckimi fortami”.
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Polotniskowe i poforteczne tereny —
to wciąż krajobrazowy bank mieszkańców
i potencjalna atrakcja dla turystów. Zasób
ten został jednak w dramatyczny sposób
uszczuplony w ciągu ostatnich dwóch dekad. W chwili obecnej relikt tego, co jeszcze na przełomie XX i XXI wieku mogło być
osnową systemu zieleni wschodniej części
Krakowa, dziś wchodzi dosłownie w fazę:
„być albo nie być”.
Bolesnym znakiem atrofii tego
krakowsko-nowohuckiego zielonego połączenia jest klęska miasta w utrzymaniu
ciągłości dawnego pasa startowego jako
wielkiego, międzydzielnicowego forum,
pasażu, w typie amerykańskich „parkwayów”. Stało się tak mimo jednomyślnego
zdania środowisk konserwatorskich, urbanistycznych oraz m.in. głównego architekta Krakowa prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja
Wyżykowskiego, wyrażanego oficjalnie
w początkach XXI w.
Symbolem oporu jest uratowanie zachodniej części lotniska jako parku muzealnego — Lotniczego Parku Kulturowego.
Do powstania parku doprowadziła konsekwentna, niezłomna postawa Muzeum Lotnictwa Polskiego, środowiska architektów
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Autorzy wystawionych prac — (od lewej) Andrzej Musiał, Magdalena Mazurkiewicz
i Krystian Śrek — oraz ich opiekun (promotor i współpromotor) Krzysztof Wielgus

krajobrazu na Politechnice Krakowskiej,
wojewódzkiego i miejskiego konserwatora
zabytków, środowisk lotniczych i ekologicznych, samorządów dzielnic III i XIV i tysięcy
innych ludzi dobrej woli. Park nie doczekał
się jeszcze ustawowej formy ochrony, przynależnej parkowi kulturowemu, mimo iż
rolę taką pełni już od połowy lat 90. XX w.
Fenomen najstarszej części lotniska
(chronionego i wzorowo użytkowanego
przez Wojsko Polskie) — izolowany zespół
hangarowy PLL „Lot”, broniony i odbudowywany z determinacją przez Muzeum Inżynierii Miejskiej, wschodni odcinek pasa,
nieszczęśliwie przedzielony agresywną
zabudową — wymaga spójnego działania, rozszerzającego sukces Muzeum Lotnictwa. Podobnie niezwykły relikt zieleni
fortecznej, ciągle jeszcze tworzącej pasmo
w szczytowej części wzgórz Mistrzejowic
i Krzesławic, to niedoceniony zielony skarb
w gęstniejącej zabudowie Nowej Huty.
Tam, gdzie zieleń łączy się z zabytkami najwyższej klasy, a są nimi XIX-wieczne
forty, XX-wieczne hangary czy niezwykły
zbiór unikatowych statków powietrznych
eksponowany w Muzeum Lotnictwa Polskiego, wielokrotnie wzrasta wartość unikatowego zielonego szwu łączącego stary
Kraków i Nową Hutę. Niestety, potencjalne
parki kulturowe i rzeczywiste ostoje zieleni są erodowane na skutek braku planów
miejscowych. Chaos przestrzenny jest zapisem i dowodem potężnych konfliktów
i ostrej, czasami cynicznej gry o przestrzeń.
W tym trudnym laboratorium zrodziły się i rodzą się nadal projekty — zarów-
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no aplikowane do studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa, wpisów do rejestru zabytków, a nawet stanowiące osnowy starań
o fundusze europejskie, jak i projekty studialne, akademickie, powstające w ramach
ćwiczeń semestralnych, prac inżynierskich
i magisterskich na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej w ramach kierunku
architektura krajobrazu. Zmagania o zieloną przestrzeń nowohuckiego lotniska i nowohuckich fortów, traktowane jako jeden
z priorytetów misji Instytutu Architektury
Krajobrazu, zapisane w postaci wyboru kilkudziesięciu plansz projektowych, przedstawiono w maju podczas Święta Czyżyn w postaci wystawy i prezentacji. Była to forma

Na wystawie przedstawiono projekty studialne dotyczące adaptacji ruin hangarów
z terenów dawnego lotniska, wykonane przez Aleksandrę Malik, Monikę Skórę,
Emmę Uchacz, Karolinę Gąsior, Julię Konsek,
Marlenę Bielak, Dorotę Klag, Adriannę Kordel oraz prace dyplomowe: Anny Leśniak
(dotycząca parkowego zagospodarowania i połączenia ekologicznego na terenie
dawnego fortu „Pszorna”), Magdaleny Mazurkiewicz (dotycząca parkowej aranżacji
wokół hangaru PLL „Lot” przy ul. Stella-Sawickiego), Krystiana Śreka („Lotniczy Park
dla Pokoleń” na fragmencie dawnego pasa
startowego), Andrzeja Musiała (zagospodarowanie parkowego pasa fortyfikacji od doliny
Sudołu po Krzesławice) oraz Aleksandry Malik
(adaptacja fortu 48a „Mistrzejowice”).
Wystawę otwierała koncepcja delimitacji
(określenia granic) parku kulturowego, chro-

zainicjowania dyskusji na temat, czy stać nas
na przegranie 180 hektarów postindustrialnej i postmilitarnej zieleni, położonej niemal
w centrum Wielkiego Krakowa.
Zasadniczym hasłem prezentowanych
prac jest łączenie tego, co jeszcze do połączenia możliwe, ażeby w krajobrazie miasta pozostał znak rozwagi i przezorności
— wielki zielony „przecinek” między zabudową Śródmieścia i Nowej Huty.
Symbolem idei, czytelnej we wszystkich przedstawionych pracach, jest zielony most, równocześnie brama Krakowa
i Nowej Huty — ekologiczne połączenie
w miejscu dawnego fortu 15 „Pszorna”, ponad aleją Jana Pawła II, między zielonymi
przestrzeniami Parku Lotników Polskich
a Lotniczym Parkiem Kulturowym. Projekt
inż. arch. krajobrazu Anny Leśniak, wykonany pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Agaty Zachariasz, prof. PK, przy współpromotorstwie dr. inż. arch. Krzysztofa Wielgusa,
ma podtytuł „Kładka Stulecia Niepodległości”. Na razie istnieje jedynie na papierze,
a może przede wszystkim — w sercach
i umysłach autorki i promotorów. Ale nie
jest powiedziane, iż tak już pozostanie.
Pomysły muszą mieć jedynie okazję do
swego debiutu. W tym przypadku okazało
się nią święto Dzielnicy XIV.

Zdjęcia: Jadwiga Środulska-Wielgus

Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus jest pracownikiem Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli
Inżynierskich w Instytucie Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury PK; kurator wystawy
„Nowohuckie lotnisko, nowohuckie forty”.

niącego pas zieleni między Nową Hutą a Śródmieściem, wykonana w Zakładzie Krajobrazu
Otwartego i Budowli Inżynierskich IAK PK i złożona w 2017 r. jako wniosek do strategicznego
planu gospodarowania zielenią miasta Krakowa
do roku 2030. Przedstawiono prezentacje multimedialne autorów oraz prezentacje dr. inż. arch.
Krzysztofa Wielgusa pt. „Fenomen Twierdzy
Kraków” i „Lotniczy Park Kulturowy — aby nie
stracić szansy!”.
Zaprezentowane prace akademickie wykonane zostały pod kierunkiem naukowym promotorów oraz prowadzących cykle dydaktyczne: dr hab. inż. arch. Agaty Zachariasz, prof. PK,
dr. hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego,
prof. PK, dr hab. inż. arch. Jadwigi Środulskiej-Wielgus, dr inż. arch. Urszuli Forczek-Bratniec,
dr. inż. arch. Wojciecha Rymszy-Mazura, mgr inż.
arch. Karoliny Latusek oraz dr. inż. arch. Krzysztofa Wielgusa — kuratora wystawy.
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Wyłoniono zwycięzców w konkursie prac architektonicznych

Studenckie projekty Centrum
„Nowy Hrubieszów”
Studencki konkurs na projekt budynku
użyteczności publicznej w Hrubieszowie
— to kolejny przykład udanej współpracy
Wydziału Architektury PK z lokalnymi władzami samorządowymi. Wręczenie nagród
połączone z finisażem wystawy prac odbyło się 29 czerwca w hrubieszowskim Domu
Kultury.
Zadanie konkursowe polegało na
opracowaniu architektonicznej koncepcji
Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
„Nowy Hrubieszów” wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu
i integracją istniejących w otoczeniu budynków Muzeum im. St. Staszica i Hrubieszowskiego Domu Kultury. Obiekt ma
pełnić rolę nowoczesnej placówki kulturalnej, otwartej na działalność w skali miasta, ale też gminy, a jako „miejsce spotkań”
mieszkańców ma wzmacniać więzi lokalnej społeczności.
Autorami projektów są studenci III roku
WA. Prace wykonali podczas zajęć z projektowania architektoniczno-urbanistycznego,
pod kierunkiem pracowników naukowych z Zakładu Architektury Społeczno-Usługowej (A-24): dr hab. inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak, dr. inż. arch. Pawła
Żuka i mgr. inż. arch. Marcina Gierbienisa.
Spośród 16 zgłoszonych na konkurs
projektów jury obradujące w składzie:
Andrzej Marut — instruktor ds. upowszechniania plastyki w HDK, Anna
Wójcik-Dąbrowska — pomoc ds. rewitalizacji w Urzędzie Miasta Hrubieszów,
Sławomir Kędziera — przewodniczący
Hrubieszowskiej Rady Gospodarczej oraz
Tomasz Zając — burmistrz Hrubieszowa
(przewodniczący jury) nagrodziło trzy projekty. W plebiscycie publiczności głosowali mieszkańcy Hrubieszowa (wrzucając
głos do urny) i internauci (poprzez portal
społecznościowy Zakładu A-24): półtora
tysiąca osób przyznało oprócz nagrody
głównej kilka wyróżnień. Jury podkreśliło
wysoki poziom prac, ich różnorodność,
także co do interpretacji uwarunkowań
historyczno-kulturowych czy przyrodniczych. Ostatecznie uznanie zyskały przede
wszystkim projekty obiektów, które
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I nagroda. Adrianna Kaczor zaprojektowała budynek jednocześnie schowany pod ziemią
i otwarty długim przeszkleniem w stronę zbiornika wodnego; z minimalistyczną, rzeźbiarską
formą na stropodachu

II nagroda. Klaudia Radziak zamiast ukrywać obiekt pod ziemią wyeksponowała go w wycięciu skarpy poprzez wyrazistą, ukształtowaną tarasowo bryłę z przeszkleniem otwartym
na zbiornik wodny. Charakterystycznym elementem jest barwiony na kolor miedziany beton

III nagroda. Krzysztof Soczek w swoim projekcie zwrócił się również w stronę zalewu, ale
geometryczna bryła zlokalizowana została na skarpie i tworzy spójną całość z charakterystycznymi dla zagospodarowania obszarów wodnych — promenadą i molo
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zwrócone zostały w stronę istniejącego
akwenu wodnego (to właśnie skarpa była
dla studentów elementem najbardziej inspirującym do pracy) i nie zaburzały swoją
formą istniejącej zabudowy.
Główną nagrodę burmistrza miasta
Hrubieszowa oraz I wyróżnienie internautów otrzymała Adrianna Kaczor. Jury doceniło nie tylko sposób wkomponowania
obiektu w istniejący teren, ale podkreśliło
też wrażliwość plastyczną autorki i sposób opracowania graficznego projektu.
Nagrodę II odebrała Klaudia Radziak,
a III nagroda oraz I wyróżnienie mieszkańców Hrubieszowa przypadło Krzysztofowi
Soczkowi. Grand Prix Publiczności odebrał Jakub Fularski, II wyróżnienie mieszkańców otrzymała Patrycja Betlejewska,
a Konrad Matusik otrzymał II wyróżnienie
internautów.

(R.)

Grand Prix Publiczności. Jakub Fularski zaproponował odważną i zdecydowaną formę budynku, będącego przedłużeniem charakterystycznej dla lokalizacji skarpy. Na skarpę oraz
sam budynek można się wspinać poprzez zygzak ciągów pieszych. W dolnej części przechodzi on w strefę rekreacyjną nad zalewem

Warsztaty językowe dla studentów PK

Czas na drugi język!
BEATA HEIL, DARIUSZ GUZIK

We współczesnym świecie coraz istotniejsza staje się umiejętność elastycznego
dopasowania się do rynku pracy. Jednym
z czynników zwiększających szanse powodzenia na tym polu (lepsza praca, wyższe
wynagrodzenie, szybsza ścieżka awansu)
jest znajomość — choćby pobieżna — wielu języków obcych. Dlaczego wielu, skoro
„wszyscy mówią po angielsku”?
Chociażby dlatego, że przy tak powszechnej znajomości języka angielskiego
umiejętność porozumiewania się w innym
języku — postrzeganym czasem jako trudny — świadczy o zaangażowaniu, chęci poznania i zdobywania nowych doświadczeń,
szacunku wobec rozmówcy, a nierzadko też
o… odwadze wyjścia poza schemat.
Takie właśnie argumenty, pojawiające się w rozmowach ze studentami, stały
się impulsem do rozpoczęcia cyklu językowych warsztatów, które miały na celu
„oswojenie” języków uznawanych za trudne — niemieckiego i francuskiego. Mimo
że terminy spotkań (29 maja i 7 czerwca) przypadły na „gorący” przedsesyjny
okres, propozycja lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK została

www.nasza.pk.edu.pl

przyjęta przez studentów z zainteresowaniem. Zajęcia, przygotowane z myślą
o wszystkich chętnych i niewymagające
wstępnej znajomości języka, miały luźną,
ludyczną wręcz formę.
Tematem warsztatów z języka niemieckiego było podstawowe słownictwo
matematyczne, przydatne studentom
uczelni technicznych — przyszłym inżynierom. Utrwalono nazewnictwo liczebników, jednostek, miar i wag, ułamków,
figur i brył geometrycznych, przećwiczono
podstawowe działania i równania matematyczne. Zajęcia przebiegały w luźniejszej
formule — w programie znalazły się m.in.
starożytna gra tangram, kreślenie ﬁgur geometrycznych, a nawet… powtórka tabliczki
mnożenia. Zapewniono również podkład
muzyczny: wyliczankę „Eins, zwei Polizei”
odśpiewano chóralnie w trzech różnych
wersjach.
Ideą przewodnią warsztatów z języka
francuskiego było zaproponowanie wakacyjnego niezbędnika językowego, użytecznego zarówno w podróży do krajów
francuskojęzycznych, jak i w kontaktach
z turystami francuskimi w Polsce. Pomysł

podsunęli studenci 4. semestru lektoratu
języka francuskiego. Nawiązanie kontaktu,
zamówienie posiłku, zdobycie lub udzielenie informacji, prośba o pomoc lub propozycja pomocy — te i inne sytuacje z życia
codziennego stały się punktem wyjścia do
prostych i łatwych do zapamiętania ćwiczeń i interakcji językowych. Zadania nie
przysporzyły większych trudności uczestnikom warsztatów — studentom różnych
lat i wydziałów PK, stawiającym pierwsze
kroki w nauce francuskiego.
Warsztaty językowe okazały się pouczającym doświadczeniem. W rozpoczynającym się roku akademickim planowane
są kolejne zajęcia z tego cyklu.
Mgr Beata Heil jest starszym wykładowcą języka francuskiego w Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych PK.
Mgr Dariusz Guzik jest starszym wykładowcą
języka niemieckiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK.
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Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych zorganizowało po raz kolejny
ogólnopolskie warsztaty

Znajdź przepis na miasto w 24 godziny!
Studenci skupieni w Kole Naukowym Systemów Komunikacyjnych, działającym
przy Katedrze Systemów Transportowych
Politechniki Krakowskiej, wierzą, że wiedza na temat racjonalnego planowania
przestrzennego miast i osiedli w połączeniu z umiejętnością projektowania
systemów komunikacyjnych — to szansa
na lepsze jutro dla zwykłych mieszkańców miejskich aglomeracji. Próbują miasto naprawiać... by było ładniejsze, wygodniejsze i dostępne; by rozwijało się
w sposób zrównoważony i uwzględniający oczekiwania różnych grup użytkowników. Od kilku lat organizują konferencje
i praktyczne zajęcia, podczas których pod
okiem specjalistów rozwiązują konkretne zadania planistyczne i przedstawiają
swoje koncepcje. Na naszych łamach pisaliśmy już o zorganizowanych w latach
poprzednich warsztatach „Ripari urbo —
napraw miasto!” (2015 r.) i „Aleje Trzech
Wieszczów 2.0” (2016 r.).
W tym roku na konferencję
i specjalistyczne warsztaty transportowo-urbanistyczne „Przepis na miasto 2” zaprosili kolegów z uczelni w całej Polsce,
głównie adeptów takich kierunków, jak: architektura, architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, transport czy geografia. Podczas zorganizowanej na Politechnice
Krakowskiej 17 maja konferencji, poprzedzającej warsztaty, głos zabrali specjaliści
m.in. z Politechniki Warszawskiej — dr hab.

inż. arch. Katarzyna Pluta, prof. PW i Politechniki Krakowskiej — dr inż. arch. Kinga
Racoń-Leja (WA), dr hab. inż. arch. Mateusz
Gyurkovich (WA), dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (WIL) oraz mgr inż. Łukasz Franek z ZIKiT-u w Krakowie. W wystąpieniach
studentów i zaproszonych wykładowców
pojawiały się gorące i aktualnie dyskutowane kwestie: planowania przestrzennego i rozwoju miast w kontekście związków
transportu i urbanistyki czy rozwiązań
energooszczędnych (smart cities) oraz partycypacji społecznej. Mówiono o ochronie
i kształtowaniu środowiska miejskiego;
gospodarce przestrzennej i gospodarce

nieruchomościami. Referaty dotyczyły też
bardziej szczegółowych zagadnień: systemów informacji przestrzennej (GIS), zrównoważonej mobilności (transport miejski,
ruch pieszy i rowerowy) i np. planowania
sieci transportu na pokolejowych terenach
rewitalizowanych.
Podczas dwóch sesji studenckich zaprezentowało się jedenastu prelegentów.
Autorów najlepszych wystąpień — Aleksandrę Besser, Monikę Fronczak, Jakuba
Kaczorowskiego oraz Jonasza Misiaszka-Przybyszewskiego i Macieja Rodaka,
nagrodzono, proponując im opublikowanie referatów na łamach czasopisma

Projekty zaprezentowano jurorom i publiczności. Na zdjęciu obok: prof. Krzysztof Bieda i dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja z WA PK, dyskusja
w trakcie sesji studenckiej
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„Przestrzeń — Urbanistyka — Architektura”. Wyniki swoich prac oraz projekty
architektoniczne i urbanistyczne studenci
prezentowali także w trakcie sesji plakatowej. Uznanie wzbudziła praca inż. Macieja
Górza z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie pt. „Certyfikat urbanistyczny
miasta Krakowa”.
Najważniejsza część spotkania —
warsztaty odbyły się z 18 maja na 19 maja
w formule „Miasto 24” — miały postać
24-godzinnego maratonu urbanistycznego. Na wypracowanie koncepcji obsługi transportowej i zagospodarowania
przestrzennego rejonu Borku Falęckiego
w Krakowie grupy studenckie miały więc
niewiele czasu. Studenci pracowali w murach Politechniki Krakowskiej (Galeria „Gil”)
pod okiem specjalistów oraz zaproszonych
gości. Każda z pięciu grup przygotowała
planszę koncepcyjną przydzielonego jej
obszaru oraz makietę. Po złożeniu wszystkich makiet powstała spójna całość z koncepcją zagospodarowania przestrzennego

i obsługi komunikacyjnej całego
terenu. Zdaniem jury oraz publiczności, która również mogła oceniać projekty, najlepszy
przepis na miasto zaproponowali autorzy pracy „Solvay Park
Play” — inż. Aleksandra Dragun
(PK), Aneta Janas (PK), Jakub
Kaczorowski (PW) oraz Urszula
Kierpiec (PK). Jury obradowało w składzie: mgr inż. Krystian
Banet (KST PK), prof. dr hab. inż.
arch. Krzysztof Bieda (WA PK),
dr Jarosław Działek (UJ), dr inż.
Tomasz Kulpa (KST PK), mgr inż.
arch. Damian Poklewski-Koziełł
(WA PK) oraz dr inż. arch. Kinga
Racoń-Leja (WA PK). Opiekę nad
KN Systemów Komunikacyjnych
sprawuje mgr inż. Krystian Banet z Katedry Systemów Transportowych PK.

(R.)
Zdjęcia: Joanna Tobiasz

Od lewej zwycięski zespół: Aleksandra Dragun, Aneta
Janas, Jakub Kaczorowski oraz Urszula Kierpiec

Doktorantka Politechniki Krakowskiej wyróżniona w konkursie „Student-Wynalazca”

Rozwiązania dla optoelektroniki i medycyny
W VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Student-Wynalazca” wyróżnienie otrzymała Svitlana Sovinska, doktorantka z Wydziału
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Organizatorzy konkursu spotkali się z laureatami 11 czerwca w siedzibie Urzędu Patentowego RP.
Mgr inż. Svitlana Sovinska została wyróżniona za dwa projekty opracowane wspólnie
z dr inż. Katarzyną Matras-Postołek. Są to:
„Sposób wytwarzania luminescencyjnych nanocząstek selenku cynku domieszkowanych
atomami manganu, o dodatnim ładunku powierzchniowym” oraz „Sposób wytwarzania
nanocząstek selenku srebra o modyfikowanej powierzchni”. Rozwiązania te nadają się
do wykorzystania w optoelektronice i fotowoltaice. Ponadto luminescencyjne nanocząstki selenku cynku domieszkowane atomami manganu mogą znaleźć zastosowanie
w nanobiomedycynie, służąc jako znaczniki
w diagnozowaniu komórek nowotworowych.
Svitlana Sovinska jest absolwentką Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im.
Jurija Fedkowycza na Ukrainie, gdzie w 2013 r.
obroniła pracę magisterską „Intensyfikacja
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Svitlana Sovinska

reakcji nukleofilowych związków nadtlenków
w środowisku superzasadowym”. Rok później
uzyskała również dyplom ukończenia studiów na PK na podstawie pracy magisterskiej
„Synteza i badanie właściwości nanocząstek
na bazie ZnSe”. Pracę tę zrealizowała w ramach projektu „Novel ZnS(Se) hybrid nano-

composites for optoelectronic aplications”
finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach VI edycji programu
Homing Plus.
W 2014 r. Svitlana Sovinska rozpoczęła
studia doktoranckie na WIiTCh PK. Badania
do pracy doktorskiej realizuje w ramach projektu LIDER, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Angażuje się
również w działania popularyzatorskie, m.in.
w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie oraz Małopolskiej Nocy Naukowców.
Organizowany od 2010 r. przez Politechnikę Świętokrzyską konkurs „Student-Wynalazca” jest adresowany do studentów,
doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów opracowali wynalazek lub wzór
użytkowy bądź przemysłowy, chroniony prawem wyłącznym lub zgłoszony do ochrony
w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za
granicą. Konkurs służy m.in. aktywizacji studentów w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i upowszechnianiu wiedzy na
temat ochrony własności przemysłowej.
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Wycieczka naukowa studentów WIEiK

Poznali wspaniałe dzieła techniki —
roboty i… organy
Studenci Wydziału Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej PK odwiedzili 22 czerwca
firmę KUKA–Poland w Katowicach. Wycieczkę naukową zorganizował Instytut
Automatyki i Trakcji Elektrycznej wspólnie
z wydziałową Radą Samorządu Studenckiego, tym samym inaugurując seminarium szkoleniowe, które będzie miało charakter cykliczny.
Firma KUKA-Poland dysponuje nowocześnie wyposażonym centrum szkoleniowym, w którym znajduje się szeroka
gama robotów o zróżnicowanej konstrukcji
i zróżnicowanym udźwigu, wyposażonych
w końcówki robocze do rozmaitych zadań
technologicznych. Pod bacznym okiem trenerów — mgr. inż. Jacka Rębisia i mgr. inż.
Roberta Krupy (absolwenta PK) — studenci
mogli samodzielnie realizować różnorodne
zadania edukacyjne. Szczególne emocje
wzbudziła budowa wieży z sześcianów oraz
rysowanie skomplikowanych figur i wzorów
za pomocą pisaka umieszczonego w chwytaku robota. Dla wielu studentów elektrotechniki i informatyki było to pierwsze na
studiach spotkanie z robotami. Trzeba podkreślić, że podczas szkolenia studenci radzili
sobie bardzo dobrze i częstokroć byli chwaleni przez trenerów.
Do uzgodnienia zasad współpracy firmy KUKA-Poland z Wydziałem Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej Politechniki
Krakowskiej doszło w lutym 2018 r., pod-

Studenci instalują chwytak robota przemysłowego

czas wizyty w Katowicach dziekana WIEiK
prof. Adama Jagiełły oraz dyrektora Instytutu Automatyki i Trakcji Elektrycznej
prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego, który
przez wiele lat współpracował z firmą w realizacji międzynarodowych projektów Unii
Europejskiej w zakresie mechatroniki. Spotkali się oni z życzliwym przyjęciem dyrektora KUKA-Poland Tomasza Nowaka.
To nowe otwarcie w kształceniu inżynierów wiąże się z powołaniem przez Senat PK, na wniosek Rady WIEiK, nowego
kierunku. Jest nim infotronika, która pojawi się na studiach II stopnia w roku akademickim 2019/2020. Poligonem dla tego
kierunku, pozwalającym
Prof. Julian Gembalski opowiada studentom o tajemnicach na zebranie doświadczeń,
organów
eksperymenty dydaktyczne oraz stopniową i systematyczną rozbudowę bazy
laboratoryjnej, będzie specjalność o tej samej nazwie
na kierunku elektrotechnika. Specjalność infotronika ruszy w semestrze letnim roku akademickiego
2018/2019.
Druga część czerwcowej wycieczki naukowej
studentów WIEiK do Katowic była dla uczestników
dużym
zaskoczeniem,
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albowiem nikt nie spodziewał się znaleźć
w murach uczelni artystycznej — Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Młodzi ludzie mieli okazję przekonać
się, że instrument muzyczny to również
rodzaj skomplikowanej maszyny, co najdobitniej widać na przykładzie organów.
Z tajnikami budowy organów i ukrytymi w ich wnętrzu cudami techniki zapoznał studentów prof. Julian Gembalski.
To nie tylko wybitny wirtuoz, ale również
projektant i znawca budowy organów, jak
też założyciel i twórca najwspanialszego
w Europie Środkowej muzeum organów
i fisharmonii. Niezapomniane wrażenie
pozostawił koncert Juliana Gembalskiego na XIX-wiecznych, zabytkowych organach neobarokowych, w tym wykonana
przez artystę spontaniczna improwizacja
na temat pieśni kościelnej polskiego kompozytora z przełomu XVII i XVIII wieku
Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, wawelskiego kapelmistrza.
W przygotowanie wyjazdu do Katowic dużo pracy i serca wniosła Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego
WIEiK, a zwłaszcza jej przewodnicząca, studentka informatyki Adrianna Barańska oraz
student elektrotechniki Krzysztof Bolek.

(R.)
Zdjęcia: Jan Zych
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Wśród drzew, krzewów i kwiatów
Politechnika Krakowska jest uczelnią pełną zieleni, ale pielęgnowanie jej
wymaga wiele uwagi
LESŁAW PETERS

D

wa zdjęcia tego same-

go miejsca, wykonane
w odstępie ponad stu
lat. Na fotografii archiwalnej widać pustą
przestrzeń placu ćwiczeń znajdującego
się w koszarach arcyksięcia Rudolfa.
Dziś całą tę przestrzeń wypełnia zieleń, poprzecinana alejkami. Wydawać
by się mogło, że to fragment miejskiego
parku, a nie dziedziniec szkoły wyższej, taki jak w Collegium Maius czy na
Politechnice Warszawskiej.

się pod wpływem czynników
atmosferycznych, musimy występować o zgodę na wycięcie —
wyjaśnia Paweł Hajduk. —
Staram się wówczas dokonywać
nowych nasadzeń w miejscach,
w których przedstawia to wartość architektoniczną; w których nie koliduje z otoczeniem.
Propozycje konsultuję ze specjalistami z Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki.

Dwa ogrody
Pod nadzorem
konserwatorskim
W Krakowie byłe obiekty wojskowe po
„przejściu do cywila” przekształcane
są w oazy zieleni. Tak stało się jeszcze
w pierwszej połowie XIX wieku z historycznymi murami obronnymi, które
straciwszy znaczenie militarne, zostały
zamienione na jedyne w swoim rodzaju
pasmo Plant. Forty Twierdzy Kraków,
strzegące niegdyś rubieży cesarstwa
austro-węgierskiego, dziś są centrami
obszarów o charakterze parkowym. Teren byłych koszar przy ulicy Warszawskiej, przejęty ponad 70 lat temu przez
Politechnikę Krakowską, stał się kolejną
oazą zieleni w mieście, i to w samym
jego centrum.
Drzewa oraz inne formy roślinne,
miłe dla oka pracowników, studentów
i gości odwiedzających uczelnię, wymagają nieustannej opieki. Zajmujący się
uczelnianą zielenią inż. Paweł Hajduk
z Działu Gospodarczego PK stale kontroluje jej stan. Uzupełnia powstające z przyczyn naturalnych ubytki, wprowadza
niezbędne zmiany. O dowolności nie ma
jednak mowy. Zarówno tereny PK przy
ulicy Warszawskiej, jak i przy ulicy Podchorążych są pod nadzorem konserwatorskim i wszelkie wycinki i nasadzenia
wymagają wcześniejszych uzgodnień.
— Jeśli jakieś drzewo ulega naturalnej
biodegradacji, na przykład usycha lub łamie
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Paweł Hajduk przypomina, że
uczelnia jest obiektem specyficznym. Jej teren codziennie
przemierza wiele osób. Są to
nie tylko studenci i pracownicy, ale także liczni goście
Politechniki. Co prawda, bogactwo zieleni wypełniającej
przestrzeń dziedzińca przy
ulicy Warszawskiej jest miłym widokiem, ale należy
pamiętać, że stoją tu budynki
o walorach zabytkowych, które w dużym stopniu tworzą
klimat tego miejsca. Niedobrze by się stało, gdyby zostały całkowicie przesłonięte
przez bujnie rozrastające się Dziedziniec Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej — w czasach austriackich (widok od zachodu) i dziś
drzewa. Konieczne jest zacho(widok od wschodu); zdjęcie górne: Ignacy Krieger „Atlas
wanie właściwych proporcji. Twierdzy Kraków. Seria I, tom 6. Koszary Arcyksięcia RuStałego nadzoru wyma- dolfa”, zdjęcie dolne: Jan Zych
gają żywopłoty. Ponieważ
teren jest pod ochroną konserwatora
wymienia się, tylko rekultywuje bez
zabytków, nie można np. ich usunąć
usuwania starych.
i wymienić na nowe, tylko trzeba rePonad rok temu obok budynku
gularnie przycinać i dosadzać w miejWydziału Inżynierii Wodnej, od stroscach ewentualnych ubytków. Te, które
ny ulicy, został urządzony Ogród Koznajdują się przy głównych alejkach
ściuszki. Wprowadzono tu roślinność
pomiędzy Wydziałem Inżynierii Ląniską, głównie krzewy oraz drzewa
dowej i Wydziałem Architektury, nie
szczepione na wysokości 2 metrów,
mogą być zbyt wysokie, aby nie przeo kulistej formie. Dzięki temu cały obsłaniały trawników. Przycinanie spraszar jest dobrze widoczny, co nie tylko
wia, że żywopłoty odmładzają się
ma walor estetyczny, ale sprzyja bezi dogęszczają. Również trawników nie
pieczeństwu.
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i przedstawić odpowiedni projekt.
W razie potrzeby dokonywane są uzupełnienia naturalnych ubytków drzew
rosnących wzdłuż ogrodzenia. Zieleń
pełni tu ważną rolę, odcinając obszar
kampusu od ruchliwej ulicy.

Ścieżką na wydział

W Ogrodzie Kościuszki studenci Wydziału Architektury odbywają zajęcia plenerowe

Inny wygląd będzie miał Ogród Gołogórskiego, który ma powstać przy budynku Wydziału Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej, w narożniku ulic Warszawskiej i Szlak. Rosną tu dziś duże
drzewa, głównie kasztanowce, które będą
zachowane. Do nich mają zostać dosadzone drzewa nowe, aby całość tworzyła
spójną kompozycję. Powstaną też rabaty
z różnymi gatunkami krzewów. Zmieni
się układ alejek. — Nowy ogród będzie bardzo ładny — zapewnia Paweł Hajduk.
Jednak ze względu na wysokie koszty projekt nie zostanie szybko zrealizowany. Trudno dziś liczyć na dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, tak jak to
było w przypadku urządzania Ogrodu
Kościuszki. Kanclerz Politechniki Krakowskiej Leszek Bednarz mówi, że sprawa może szybciej ruszyć z miejsca, jeśli
uda się znaleźć sponsora, który na przykład przekazałby bezpłatnie sadzonki.
Wiele uwagi inż. Hajduk poświęca
kwiatom. Dobiera je tak, by kwitły cały
rok. Kilka lat temu w sąsiedztwie gmachu Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej, do którego przylega parking, stanęły duże donice z kwiatami.
Panujące tu warunki odpowiadają nie
wszystkim gatunkom. Obecnie są to
czerwona begonia wysoka („Dragon”)
i bakopa w kolorze białym.

Podchorążych. Paweł Hajduk wyjaśnia,
że jest to ogród historyczny. Do jego
obecnego stanu przyczynił się fakt, że
obszar jest podmokły. Kiedyś w tym
miejscu znajdowało się rozlewisko Młynówki. Mało kto z przechodniów, którzy
mijają lub odwiedzają pałac w Łobzowie, wie, że Młynówka nadal przepływa
tuż obok budynku! Została wpuszczona w podziemny kanał i dziś toczy swe
wody kilka metrów pod powierzchnią
ulicy. Nie pozostaje to bez wpływu na
drzewa, które ulegają degradacji.
Ze względu na historyczny charakter tego terenu nie można dowolnie
wprowadzać zmian w zieleni rosnącej
przed budynkiem. Nadzór konserwatorski jest tak rygorystyczny, że
uczelnia, chcąc nawet wykonać tylko
przycięcie gałęzi, musi przygotować

Znacznie większą swobodę uczelnia ma
w gospodarowaniu zasobami kampusu
w Czyżynach. Trwa tu oczyszczanie terenu po byłych ogródkach działkowych
— terenu, który porosły chaszcze. Studenci zamieszkujący Osiedle Studenckie przy ulicy Skarżyńskiego wydeptali
ścieżkę prowadzącą do obiektów Wydziału Mechanicznego przy alei Jana
Pawła II, ale wieczorami nie czuli się tu
bezpiecznie. Bujne zarośla przyciągały
ludzi z półświatka, którzy przychodzili raczyć się alkoholem, pozostawiając
po libacjach puste butelki i inne ślady
urządzanych tu „imprez”. Podobno pojawiali się też ekshibicjoniści. Przydarzył się nawet dziki lokator, który rozbił
namiot z folii.
Do uporządkowania tego obszaru
postanowiono przystąpić już w 2013 r.
Kanclerz PK Leszek Bednarz zwraca
uwagę, że zasadnicze znaczenie miało
wystąpienie w listopadzie 2015 r. do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa o informację, czy
obszar należy traktować jako tzw. teren
zieleni urządzonej, czyli pokryty roślinnością obszar pełniący funkcje publiczne. Miejsca takie — w szczególności: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody

Jabłoń w pobliżu domów studenckich w Czyżynach

Młynówka nadal tu płynie
Swoją specyfikę ma zieleń znajdująca
się na terenie kampusu PK przy ulicy
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botaniczne itp. — wymagają bowiem
zachowania i stałej pielęgnacji. Wydział
Kształtowania Środowiska uznał, że należący do Politechniki Krakowskiej teren
nie spełnia tych kryteriów. Można więc
było bez przeszkód przystąpić do jego
porządkowania.
Leszek Bednarz zwraca uwagę, że
podjęcie prac poprzedziło sporządzenie
dwóch ekspertyz. Jedną przygotował
dendrolog z Politechniki Krakowskiej,
dr inż. Wojciech Bobek z Zakładu Sztuki
Ogrodowej i Terenów Zielonych na Wydziale Architektury. Autorem drugiej
jest dr inż. Janusz Szewczyk z Zakładu
Bioróżnorodności Leśnej Uniwersytetu
Rolniczego. Dr Szewczyk wskazał, które drzewa wymagają usunięcia, a które
należy pozostawić. Swoje zalecenia motywował kryteriami estetycznymi i fitosanitarnymi.
Wycinka zbiegła się niefortunnie
z wejściem w życie ustawy znanej powszechnie jako „lex Szyszko”, ograniczającej ochronę krajowego drzewostanu.
Prace prowadzone na kampusie w Czyżynach przyciągnęły uwagę dziennikarzy tropiących przypadki nieuzasadnionego usuwania drzew. Na fali
społecznego zaniepokojenia podjętymi
na PK działaniami postępowanie wyjaśniające wszczęła w połowie 2017 r.
prokuratura. Uczelnia przedstawiła
dokumentację nakazującą wykonanie
prowadzonych prac porządkowych i po
dokładnym zbadaniu sprawy postępowanie umorzono.
Robinia na kampusie przy ulicy Warszawskiej

www.nasza.pk.edu.pl

Alejka na dziedzińcu przy ulicy Warszawskiej

Skorzystają też okoliczni
mieszkańcy
Na terenie należącym dziś do Politechniki działkowcy pozostawili wiele sadzonek drzew, głównie owocowych, które
przez ostatnie z górą 20 lat rosły w sposób
niekontrolowany. Poza tym po dawnych
posiadaczach działek pozostały fragmenty domków i ogrodzeń, drutów kolczastych. To wszystko wymagało uporządkowania. Dotąd oczyszczony został pas
o powierzchni ponad 3 ha. Pozostawiono
tylko drzewa i krzewy przedstawiające
wartość biologiczną i estetyczną.
Paweł Hajduk podkreśla, że w ślad
za usuwaniem starych, zdegradowanych drzew idą nowe nasadzenia. Tak
było w szczególności w przypadku budowy komory termoklimatycznej, należącej do Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych.
W miejscu, w którym została wybudowana, rósł mały zagajnik. W zamian za
usunięte tam drzewa dokonano nasadzeń zastępczych.
W szczególności wzdłuż drogi prowadzącej od budynku nr 5, czyli głównego gmachu Wydziału Mechanicznego,
do komory i wokół komory, utworzono
szpaler ozdobnych drzew owocowych.
Szczepione na wysokości 2 metrów, podobnie jak drzewa na kampusie przy
ulicy Warszawskiej, będą mieć korony
o kształcie kulistym. Za rok, dwa tworzyć będą elegancką aleję. Wraz z krzewami, rosnącymi przy ziemi, powstanie
tu przestrzeń pełna zieleni, pozostawiająca jednocześnie dużo światła i zapewniająca dobrą widoczność całego terenu.

Uporządkowanie tego terenu — to
nie tylko kwestia bezpieczeństwa studentów i wizerunku uczelni. Inż. Hajduk zwraca uwagę, że obszar jest otwarty, ogólnie dostępny. Gdyby komuś
z przypadkowych przechodniów przydarzył się tu wypadek, uczelnia poniosłaby konsekwencje. Gdy będzie można
tu przyjść, aby pospacerować i zrelaksować się, miejsce to stanie się zapewne
terenem rekreacyjnym dla okolicznych
mieszkańców, w szczególności z sąsiedniego osiedla „Avia”, na którym nie ma
ani skrawka zieleni.
— Pierwszy etap porządkownia terenu
został ukończony — mówi Leszek Bednarz. — Następna część prac powinna ruszyć wczesną wiosną przyszłego roku. Szukamy wykonawcy.

*
Kanclerz jest zdania, że w dłuższej
perspektywie można byłoby pomyśleć
o urządzeniu tu swego rodzaju małej dzielnicy. Nie chodzi o zabudowę
deweloperską, ale o stworzenie infrastruktury mogącej pełnić funkcje publiczne. Zanim jednak to nastąpi, trzeba
pomyśleć o zieleni na Osiedlu Studenckim. Tu również planowane są nowe
nasadzenia, a także wprowadzenie
lamp i monitoringu. Od strony ul. Bora-Komorowskiego ma powstać amfiteatr,
wykorzystujący naturalne nachylenie
terenu. Studenci będą tu mogli organizować widowiska i koncerty.

Zdjęcia: Jan Zych

Nasza Politechnika nr 10 (182) październik 2018

29

KALEJDOSKOP

Finał konkursu „Diversity 2018”

Zabawa i wiedza
Po raz siedemnasty firma Motorola Solutions zorganizowała konkurs dla młodych
programistów „Diversity”. Finałowe zawody odbyły się 15 czerwca na Politechnice Krakowskiej. Spotkanie dostarczyło
uczestnikom konkursu nie tylko sporej
porcji emocji czysto sportowych, ale także
dawki wiedzy, która może kiedyś przydać
się w życiu zawodowym.
Konkurs „Diversity” adresowany jest
do uczniów szkół średnich w całej Polsce.
Ideą przedsięwzięcia jest zachęcenie młodych ludzi do wyboru studiów związanych
z technologiami informatycznymi. Chodzi
też o złamanie stereotypu, że informatyka to
domena mężczyzn. W konkursie biorą udział
4-osobowe zespoły, w których co najmniej
połowę składu muszą stanowić dziewczęta.
Każda drużyna ma za zadanie samodzielnie zaprojektować i zaprogramować
robota przystosowanego do walk minisumo. Rywalizacja polega m.in. na wykonaniu zadań z zakresu kodowania w języku
programu Colobot oraz takim zaprogramowaniu robota, by był zdolny do rywalizacji z innymi robotami, a także umiał jechać po wyznaczonej linii.

Zanim jednak roboty stanęły do walki, Jacek
Drabik, prezes Zarządu
Motorola Solutions Polska,
przedstawił uczestnikom
zawodów siedem umiejętności, których opanowanie pomoże w przyszłości
odnieść sukces zawodowy.
Prezes wymienił: krytyczne myślenie, współpraca
w zespołach i zarządzanie
zespołami za pośrednictwem sieci, zdolność adapPrezes Jacek Drabik (z prawej) gratuluje zwycięskiej
tacji do zmieniających
drużynie z Biłgoraja. Fot: Jan Zych
się warunków, inicjatywa
i przedsiębiorczość, umiejętność efektywKrakowie, Lublinie, Łodzi, Mielcu, Nowej
nej komunikacji (przekonywania do własRudzie, Piekarach Śląskich, Świdnicy. Zwynych pomysłów), zdolność oddzielenia
cięzcą turnieju okazał się „Rabbit” zbuinformacji prawdziwej od fałszywej, ciekadowany i zaprogramowany przez zespół
wość i wyobraźnia.
reprezentujący I Liceum Ogólnokształcące
Okazją do przećwiczenia w praktyce
im. ONZ w Biłgoraju. W jury konkursu zasiaprzedstawionych umiejętności, o których
dał prorektor PK, dr hab. inż. Marek Stanumówił prezes Jacek Drabik, stały się zawoszek. Koordynatorem zawodów był Bogody rozegrane na PK, w budynku „Działowdar Bonczar z Motorola Solutions.
ni”. W finałowej rozgrywce uczestniczyły
ekipy ze szkół w: Biłgoraju, Gliwicach,
(ps)

Zanim zabrzmiało „Gaudeamus”
Absolwenci szkół średnich, wkraczający
po raz pierwszy w mury Politechniki Krakowskiej, mieli możliwość zapoznania się
z uczelnią i tajnikami życia studenckiego.
Służył temu zorganizowany jak co roku
we wrześniu „Adapciak”. Tradycyjny obóz

integracyjny PK odbył się tym razem w Żywcu. W Sali Senackiej PK przyszli studenci
spotkali się 11 września z dr. hab. inż. Markiem Stanuszkiem, prorektorem ds. studenckich. Prorektor interesował się, skąd
uczestnicy „Adapciaka” przyjechali i które

wydziały wybrali. Zachęcał też do angażowania się w życie uczelni, m.in. poprzez
uczestnictwo w działalności organizacji
studenckich.

(R.)

Wspólne zdjęcie z prorektorem PK Markiem Stanuszkiem pod pomnikiem patrona uczelni. Fot.: Jan Zych
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Politechnika Krakowska w mediach
TVN Turbo, Motofakty.pl
23 sierpnia 2018 r.
Koniec problemu
niepełnosprawnych
z przesiadaniem się na fotel
samochodu. W Buzzie za
kierownicę wjeżdża się na
wózku
Mozolne przesiadanie się na fotel samochodu i składanie wózka to często bariera nie do
pokonania. Jest jednak na to rozwiązanie.
Zaprojektowany na Politechnice Krakowskiej
pojazd Buzz likwiduje te problemy. Wózek jest
po prostu częścią tego samochodu. Auto jest
elektryczne, a jego obsługa i kierowanie wręcz
banalne. Jedną rękę trzymamy na kierownicy,
drugą obsługujemy dźwignię, która służy
do przyspieszania i hamowania. — Zawsze
w takich pojazdach jest problem z wózkiem. Co
z nim zrobić, jak go złożyć, gdzie go schować?
Doszliśmy do wniosku, że można by było spróbować zrobić tak, żeby inwalida z tego wózka nie
wysiadał — tłumaczył prof. Witold Grzegożek.
Nadwozie pojazdu wykonane zostało z klejonych kompozytowych paneli, zawierających
aluminiowy rdzeń w formie plastra miodu.
Dzięki takiemu rozwiązaniu masa własna pojazdu (bez baterii) to tylko 200 kg. Ładowanie
odbywa się z domowego gniazdka. Prototyp
studentów osiąga prędkość ok. 40 km/h, przy
zasięgu około 50 km.

Serwis Nauka w Polsce
23 sierpnia 2018 r.
Nie ma magii w synchronizacji
na odległość
W niektórych układach fizycznych nawet
dość odległe od siebie elementy potrafią
synchronizować swoje akcje. Fizycy z Krakowa na przykładzie sieci elektronicznych
oscylatorów połączonych w pierścień wykazali, że niekiedy synchronizację na odległość
można dobrze wytłumaczyć. (...) „Zrozumienie mechanizmów związanych z występowaniem złożonych współzależności między
elementami w układach o różnej naturze jest
wielkim wyzwaniem w naukach o zjawiskach
nieliniowych. My dobrze poznaliśmy tylko
pewną klasę mechanizmów odpowiedzialnych za niektóre rodzaje synchronizacji na
odległość. Pełniejsza wiedza o podobnych
procesach miałaby ogromne znaczenie teoretyczne i praktyczne. Kto wie, może potrafilibyśmy przewidywać na przykład kolektywne
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zachowania różnych sieci społecznych czy
nawet rynków finansowych?” — podsumowuje prof. dr hab. Stanisław Drożdż (IFJ PAN,
Politechnika Krakowska).

Polska Agencja Prasowa
4 września 2018 r.
Naukowcy Politechniki
Krakowskiej pomogą walczyć
z nowotworami
Naukowcy Politechniki Krakowskiej pracują
nad inteligentnymi nośnikami leków, które
pozwolą na skuteczniejszą walkę z nowotworami. Nanocząstki tlenkowe na bazie tlenków cynku i tytanu pozwolą celnie atakować
chorobę lekiem bez uszkadzania zdrowych
tkanek i narządów. (...) „Obecnie w medycynie najczęściej używa się nośników na bazie
polimerów syntetycznych, polimerów naturalnych, miceli fosfolipidowych czy nanocząstek metalicznych i tlenkowych, które mają
szereg ograniczeń. Są toksyczne, nieodporne mechanicznie, mogą magazynować się
w zdrowych tkankach lub są zbyt szybko usuwane z organizmu przez układ odpornościowy człowieka. Na Politechnice Krakowskiej
pracujemy nad nowymi materiałami, które
pozwolą na pokonanie tych ograniczeń” —
powiedziała cytowana w materiałach prasowych dr inż. Jolanta Pulit-Prociak z Wydziału
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Pod jej
kierunkiem, zespół naukowców z Politechniki,
wspierany przez badaczy z uniwersytetów
Jagiellońskiego i Rolniczego, opracowuje
technologię otrzymywania nietoksycznych
nośników substancji aktywnych na bazie tlenków cynku i tytanu. „W nowych nośnikach
leków toksyczność zostanie wyeliminowana
lub w znaczącym stopniu ograniczona, będą
one mogły dotrzeć do konkretnej tkanki nowotworowej, charakteryzować je też będzie
zwiększona biodostępność i korzystny profil
uwalniania leku, dzięki któremu będzie on
lepiej przez pacjenta tolerowany” — opisała
uczona. Zakończenie prac nad projektem
„Opracowanie sposobu wytwarzania nietoksycznych nośników substancji czynnych
na bazie nanomateriałów” planowane jest
na grudzień 2021 r. Nową technologię będą
mogły wykorzystać firmy farmaceutyczne
produkujące leki lub substancje pomocnicze.
O projekcie także m.in.: „Dziennik Polski”, „Gazeta Wyborcza”, Radio Kraków, Radio Eska,
TVP 1, TVP 2, TVP Kraków, LoveKrakow.pl, „Gazeta Krakowska”, „Fakt”

Money.pl
6 września 2018 r.
Naukowcy przetestowali
hybrydy. To może rozwiązać
nasz problem ze smogiem
Wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych
miast w Europie, aż 30 leży w Polsce. Za stan
fatalnej jakości powietrza odpowiada nie tylko ogrzewanie domów węglem złej jakości.
Do zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się również samochody — w Polsce mają
średnio 15 lat. Rozwiązaniem problemu mogą
być hybrydy, co udowodnili naukowcy z Krakowa. (...) O tym, że są to pojazdy przyjazne
środowisku, świadczą m.in. badania przeprowadzone przez naukowców z Politechniki Krakowskiej. Prof. Marek Brzeżański, dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych z Politechniki wyjaśnia, że jego
firma sprawdzała działanie silników hybrydowych dwóch aut — Toyoty CH-R i Toyoty Yaris.
Oba testy zostały przeprowadzone za pomocą
aparatury pomiarowej na zatłoczonych ulicach centrum Krakowa. Efekt badań? Hybrydy
w gęstym ruchu miejskim spalały zaledwie
ok. 5 litrów paliwa. — Połowę czasu i drogi auta
te przejeżdżały na silnikach elektrycznych. Samochód z klasycznym napędem spalałby ok. 10 litrów benzyny — mówi prof. Brzeżański.

Gazeta.pl
13 września 2018 r.
KONMOT 2018. Konferencja
o pojazdach przyszłości
Hybrydowe samochody oraz skonstruowane
przez studentów prototypy trójkołowych rowerów i skuterów zaprezentowano podczas
Międzynarodowej Konferencji Motoryzacyjnej na Politechnice Krakowskiej — KONMOT
2018. Konferencja KONMOT odbywa się co
dwa lata od 1976 roku. — W tej chwili gościmy
także specjalistów z zagranicy, z 9 państw. Polska jest jednym z największych producentów
silników spalinowych w Europie. Mamy bardzo
dobrze wykształcone kadry. To one decydują
o sukcesie. Stąd duże zainteresowanie Polską
jako finalnym krajem do produkcji komponentów motoryzacyjnych — mówi prof. dr hab.
inż. Marek Brzeżański, przewodniczący komitetu naukowego konferencji. — Sprawy
związane z ochroną środowiska są priorytetowe. Nowe konstrukcje studentów wpisują się
w scenariusz zmniejszenia materiałochłonności
i energochłonności transportu miejskiego.
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Leszek Żebrowski
w sześciu smakach
Wystawa plakatu
13 czerwca —
30 września 2018 r.
Leszek Żebrowski jest malarzem, rysownikiem, grafikiem i scenografem. Urodził
się w 1950 r. w Szczecinie. Studia odbył
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych w Gdańsku, w pracowni
prof. Jerzego Krechowicza. Dziś jest profesorem nadzwyczajnym w Akademii Sztuki
w Szczecinie.
W jego twórczości główną rolę odgrywa portret. Popularność przyniosły
mu plakaty, w szczególności o tematyce
kulturalnej, z których ponad 400 ukazało
się drukiem. Jako rysownik nawiązuje do
Witkacego, starając się za pomocą deformacji oddać psychikę portretowanych
osób.
Plakaty, rysunki i obrazy Leszka Żebrowskiego pokazano na ponad 200 wystawach krajowych i zagranicznych,
w tym w Berlinie, Bostonie, Chicago, Lahti,

AKWARELA
Wystawa
malarstwa
Stowarzyszenia
Akwarelistów Polskich
Wystawa
malarstwa
studentów
Politechniki Warszawskiej
i Politechniki Krakowskiej

Mińsku, Paryżu i Sarajewie. Jego prace
wielokrotnie nagradzano. Otrzymał m.in.
I nagrodę na Międzynarodowym Triennale
Plakatu w Mons, w Belgii.
W otwarciu ekspozycji wziął udział
dziekan Wydziału Mechanicznego PK
prof. Jerzy Sładek. Kuratorami wystawy
byli dr hab. inż. Zbigniew Latała i dr Jan
Bosak.

(R.)
Zdjęcia: Jan Zych

Leszek Żebrowski

Dziekan Jerzy Sładek i kurator wystawy Zbigniew Latała

— W tym roku, we wrześniu, to my jesteśmy gospodarzem Międzynarodowej Wystawy
i Sympozjum ECWS–2018 w Krakowie. To wielkie wydarzenie ze „świata akwareli”, chyba największe w powojennej historii naszego kraju –
tak przedstawiał imprezę prezes SAP Ryszard
Rogala. I wypada się z tym zdaniem zgodzić.

(dz)
Adam Papke

Krzysztof Ludwin
Aleksandra Ziemak

27 sierpnia — 14 września 2018 r.
Wystawy akwarel towarzyszyły Międzynarodowemu Sympozjum Europejskiej
Konfederacji Stowarzyszeń Akwarelistów.
W galerii „Kotłownia” swoje prace prezentowali akwareliści z całej Polski. Aneks do
wystawy stanowiły prace studentów Politechniki Warszawskiej i absolwentów Politechniki Krakowskiej, należących do Koła
Naukowego „Architektura i Akwarela”.
Prezentowane prace — to plon studenckich plenerów, organizowanych w różnych
malowniczych miejscach, w Polsce i na południu Europy.
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Vivat Academia!

Inauguracja
na wydziałach

Wielkie mowy wygłoszone,
Ślubowanie zakończone,
Trzykroć Rektor berłem stuka:
Tradycyjnie się zaczyna
Studiów rok, czyli nauka.
Na koniec „Gaudeamus”
Przesyła życzenia:
Vivant professores!
Vivat Academia!
Krzysztof Konstanty Stypuła

Informacja o wydziałowych uroczystościach rozpoczęcia nowego roku akademickiego znajduje się na s. 9. Zdjęcia: Jan Zych

