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SŁOWO REKTORA

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

3 października rozpoczęliśmy wyjątkowy rok akademicki — 
74. politechniczna inauguracja odbyła się w przededniu roczni-
cy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. To skłania 
nas do refl eksji nad naszym rozumieniem patriotyzmu i misji, 
którą wypełniamy, kształcąc młode pokolenie i pracując nau-
kowo. Tę misję defi niujemy i realizujemy w nowej rzeczywis-
tości prawnej i z nowymi wyzwaniami. Ten wątek znalazł się 
w inau guracyjnych wystąpieniach wicepremiera rządu RP, mi-
nistra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina oraz 
rektora PK.

By dobrze przygotować się do wdrożenia reform na PK, za-
początkowaliśmy uczelnianą dyskusję nad wdrażaniem nowych 
przepisów ustawowych w naszej rzeczywistości. 22 październi-
ka spotkałem się z licznym gronem społeczności akademickiej, by 
przybliżyć zakres prac, które musimy zrealizować w tym roku 
akademickim. Z zadeklarowanej przeze mnie wówczas możliwości 
spotkania z rektorem w gronie pracowników jednostek, skorzysta-
ły już społeczności dwóch wydziałów. 

W trakcie spotkania z pracownikami Wydziału Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej omawialiśmy kwestie związane 
z nową dyscypliną — automatyką, elektroniką i elektrotech-
niką. Wyjaśniliśmy wątpliwości związane z wypełnianiem 
ankiet o przypisaniu się pracownika do dyscypliny naukowej, 
omawialiśmy sprawy obciążenia dydaktycznego pracowni-
ków badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, wynagrodzeń 
pracowników oraz kwestie kierunków studiów prowadzonych 
w ramach nowej dyscypliny. Podczas kilku spotkań z pracow-
nikami Wydziału Mechanicznego, w tym z udziałem dziekana 
prof. Jerzego Sładka, analizowaliśmy m.in. kwestię powołania 
na naszej uczelni dyscypliny takiej jak inżynieria materiałowa.

By przybliżyć wszystkim członkom społeczności akademickiej 
problematykę nowej ustawy, uruchomiliśmy stronę internetową 
www.reforma.pk.edu.pl w całości poświęconą wdrażaniu zmian 
organizacyjnych na PK. Mam nadzieję, że strona poświęcona 
reformie będzie przyjazną platformą do przekazywania pracow-
nikom PK aktualnych informacji o prowadzonych pracach i pro-
ponowanych rozwiązaniach oraz będzie forum wymiany opinii. 
Na stronie można znaleźć podstawowe regulacje prawne oraz 
kalendarium wdrażania przepisów ustawy. Na bieżąco są tam 
zamieszczane informacje dotyczące nowych wymagań i wzory 
dokumentów oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się do 
tej pory pytania. Za pośrednictwem strony każdy członek spo-
łeczności akademickiej może wyrazić swoją opinię oraz zadać 
własne pytania. Wierzę, że działania, które podejmujemy przy 
pełnej transparentności i po licznych konsultacjach, znajdą pełne 
zrozumienie i przekonają członków społeczności akademickiej do 
aktywnego włączenia się w proces reformowania naszej uczelni. 

Zagadnieniom wdrażania nowej ustawy poświęcone było 
również dwudniowe wyjazdowe posiedzenie poszerzonego kole-
gium rektorskiego. Omawiane były propozycje nowej struktury 
organizacyjnej uczelni, sprawy fi nansowania działalności badaw-
czej i dydaktycznej, a także wytyczne do przygotowania nowego 

statutu. Pracuje już nad nim zespół, powo-
łany przez rektora. Przewiduję, że nowy 
statut PK zostanie uchwalony przez Senat 
PK przed wakacjami. Wcześniej planuje-
my przygotowanie uchwały senatu, umoż-
liwiającej powołanie nowego organu — 
rady uczelni. Jednym z pierwszych zadań 
rady będzie zaopiniowanie projektu statutu.

Oprócz spotkań i dyskusji dotyczących no-
wej ustawy na uczelni miało miejsce również wiele innych waż-
nych wydarzeń. W listopadzie po raz szósty odbyły się Zaduszki 
Politechniki Krakowskiej. Jak przed rokiem, miejscem zadumy był 
cmentarz Rakowicki. Po mszy św. w intencji zmarłych profeso-
rów, pracowników, wychowanków i studentów PK oraz słucha-
czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK wyruszył Marsz Pamięci, 
a jego uczestnicy zapalili znicze na grobach zmarłych profesorów 
Politechniki Krakowskiej, m.in. prof. Władysława Muszyńskiego, 
rektora PK w kadencjach 1972–1975 i 1987–1990. Prof. Władys-
ław Muszyński był współtwórcą Stowarzyszenia Wychowanków 
Politechniki Krakowskiej, w tym roku obchodzącego jubileusz 
60-lecia. Biorący udział w Zaduszkach odwiedzili również grób 
Złotego Wychowanka PK — piosenkarza Marka Grechuty. Za-
duszki Politechniki Krakowskiej od kilku lat wpisują się w obcho-
dy Akademickiego Dnia Pamięci, upamiętniającego Sonderaktion 
Krakau — akcję Gestapo z 6 listopada 1939 r., w wyniku której 
183 krakowskich profesorów i nauczycieli akademickich zostało 
aresztowanych, a następnie wywiezionych do obozów koncentra-
cyjnych w Sachsenhausen i Dachau. Za przygotowanie tegorocz-
nych Zaduszek Politechniki Krakowskiej dziękuję organizatorom 
z Koła Seniorów Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki 
Krakowskiej, słuchaczom i absolwentom Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku PK oraz Samorządowi Studenckiemu PK. Państwa troska 
o pamięć o naszych bliskich jest godnym naśladowania przykła-
dem dla nas wszystkich, którzy tworzymy politechniczną sztafetę 
pokoleń.  

W listopadzie nasi studenci zainicjowali i przeprowadzili 
kilka charytatywnych akcji, podczas których pomagali potrze-
bującym. Dzięki inicjatywom koordynowanym przez Samorząd 
Studencki i Niezależne Zrzeszenie Studentów, można było odda-
wać włosy na peruki dla dzieci po chemioterapiach i poważnych 
operacjach, a także honorowo oddać krew podczas „Wampiriady”. 
Rozpoczęła się też zbiórka środków na prezenty dla dzieci z ma-
łopolskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych — 31. Akcja 
„Studenci Dzieciom — Mikołajki 2018” oraz akcja pomocy bez-
domnym zwierzętom „SOS — Uczelnie Schroniskom”. Dziękuję 
za tę szlachetną aktywność naszym studentom, szczególnie koor-
dynatorom poszczególnych projektów. Wasz entuzjazm i bezinte-
resowne zaangażowanie są dla nas wszystkich pięknym wzorem 
i inspiracją.

Jan Kazior



TEMAT NUMERU

2 Nasza Politechnika nr 11 (183) listopad 2018 www.nasza.pk.edu.pl

W tym roku minęło niepostrzeżenie trzydzieści lat od ukon-
stytuowania się na Politechnice Krakowskiej gremium osób 
z największym doświadczeniem, nie tylko w reprezentowa-
nych dyscyplinach nauki — Konwentu Seniorów. Spotkania 
emerytowanych profesorów uczelni początkowo miały służyć 
pogłębieniu wiedzy o historii szkoły, lecz z biegiem czasu 
zaczęły się koncentrować na sprawach bieżących i sięganiu 
w przyszłość. Znacznie rozszerzono też zakres podejmowa-
nych tematów, czego szczególnym wyrazem stał się udział 
w spotkaniach wybitnych postaci nauki polskiej. 

Jak to się zaczęło

Do współpracy z macierzystą 
uczelnią zaprosił w 1988 r. eme-
rytowanych profesorów Poli-
techniki Krakowskiej rektor 
prof. Władysław Muszyński. 
Z jego inicjatywy 20 stycznia 
1988 r. odbyło się spotkanie kie-
rownictwa uczelni z tą grupą 
nauczycieli akademickich. Inten-
cją rektora Muszyńskiego było 
nawiązanie stałych kontaktów 
z osobami, które brały udział 
w tworzeniu Politechniki Kra-
kowskiej i poświęciły jej rozwo-
jowi całe swoje życie zawodowe. 
Wiązało się to z początkami przy-

gotowań do zorganizowania obchodów 50-lecia Politechniki 
Krakowskiej. 

Profesorowie, zaproszeni przez rektora Władysława Mu-
szyńskiego do współpracy z uczelnią, spotkali się ponownie 
30 marca 1988 r. To tego dnia zainicjowano działalność Kon-
wentu Seniorów. 

Na zebraniu przyjęta zo-
stała „Karta Konwentu Se-
niorów”. W dokumencie zapi-
sano, że głównym zadaniem 
będzie: „pogłębianie i posze-
rzanie historycznej wiedzy 
o Uczelni, jej początkach i dro-
dze rozwojowej oraz poszuki-
wanie w jej dziejach źródeł 
mogących zainspirować po-
stawy i zachowania się mło-
dzieży studenckiej w spo-
sób wynikający zarówno 
z tradycji, jak i z celów aktu-
alnej polityki wychowawczej 
Szkoły”. Ważnym aspektem 
funkcjonowania konwentu było stworzenie profesorom, którzy 
przeszli w stan spoczynku, warunków do bieżącego kontaktu 
z uczelnią. 

W karcie znalazło się postanowienie, że przewodniczącego 
Konwentu Seniorów będą wybierać jego członkowie ze swego 
grona. Jako pierwszy funkcję objął prof. Bronisław Kopyciński 
— wychowanek Politechniki Lwowskiej, w latach 1956–1965 
rektor naszej uczelni. Przyjęto, że spotkania odbywać się będą 
w każdą pierwszą środę miesiąca, o godzinie 12.00, a stałym 
ich miejscem będzie Sala Senacka PK. 

Dość szybko zainteresowania członków Konwentu Senio-
rów wykroczyły poza kwestie związane z historią i tradycja-
mi Politechniki Krakowskiej. Już w programie posiedzenia, 
które odbyło się  1 czerwca 1988 r. (miało miejsce nietypowo 
w sali posiedzeń Rady Wydziału Mechanicznego) znalazły się 
bieżące sprawy adiunktów oraz instytutów PK przed zbliżają-
cą się nową kadencją ich dyrektorów.  

Przychodzą goście

Z czasem normą stało się zapraszanie na posiedzenia Kon-
wentu Seniorów osób spoza kręgu jego członków. Na spo-
tkaniach zaczęli się pojawiać czynni zawodowo pracownicy 
Politechniki. Mówili oni o różnych aspektach jej funkcjono-
wania i o zagadnieniach związanych z własną działalnością 
naukową. Stale poszerzała się formuła spotkań, których tema-
tyka zaczęła wykraczać nie tylko poza kwestie dotyczące ma-
cierzystej uczelni, ale także poza zakres nauk technicznych. 

Konwent Seniorów i jego znakomici goście
Na spotkaniach nestorów Politechniki Krakowskiej można wiele dowiedzieć 
się o sprawach, których nie znajdziemy w programach kształcenia studentów 
i doktorantów 

LESŁAW PETERS

Władysław Muszyński  — 
pomysłodawca i drugi prze-
wodniczący Konwentu Se-
niorów, rektor PK w latach 
1972–1975

Spotkanie dwu pierwszych przewodniczących konwentu — 
Bronisława Kopycińskiego (z lewej) i Władysława Muszyńskiego

Bronisław Kopyciński — pierw-
szy przewodniczący Konwentu 
Seniorów PK, rektor PK w latach 
1956–1965
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W wystąpieniach poja-
wiły się nuty obywatelskiej 
troski o państwo. W listo-
padzie 1998 r. prof. Ludwik 
Górski z Instytutu Chemii 
i Technologii Nieorganicz-
nej PK wystąpił z referatem 
zatytułowanym: „Co nam 
grozi, jeżeli nie wejdziemy 
do Unii Europejskiej”. 

Nadszedł w końcu 
także czas zapraszania 
na posiedzenia konwen-
tu osób nienależących do 
społeczności akademickiej 
PK. W maju 1999 r. Kon-

went Seniorów gościł o. Hugona Leszczyńskiego z klasztoru 
Ojców Cystersów. Zakonnik przedstawił dziedzictwo kultu-
rowe cystersów w Polsce. Mówił o historii  zgromadzenia, 
zasadach życia klasztornego mnichów, a także o wpływie 
klasztoru w Mogile na życie w Krakowie. W grudniu 1999 r. 
ks. prof. Mieczysław Maliński wygłosił prelekcję „Być czło-
wiekiem”. Tekst tego wystąpienia ukazał się na łamach „Na-
szej Politechniki” (nr 2/2000). 

W maju 2000 r. na ko-
lejne posiedzenie przybył 
ks. Jan Palusiński, twórca 
popularnego festiwalu 
muzyki religijnej „Sacro-
song”. Tytuł jego wykła-
du brzmiał: „Język mitu, 
symbolu i obrzędu”. Wy-
stąpienie dotyczyło m.in. 
roli języka jako narzędzia 
rozumu, funkcji języka 
w procesie poznawczym, 
a także historii i fi lozofi i 
przekazu wartości religij-
nych. Dodajmy, że w póź-

niejszych latach ks. Jan Palusiński ponownie spotykał się 
z członkami konwentu. 

W marcu 2004 r. natomiast gościem konwentu był 
ks. Adam Sroka, proboszcz kościoła Najświętszej Marii Panny 
Matki Kościoła w Krakowie (na Prądniku Białym), a także… 
absolwent Politechniki Krakowskiej, wpisany do Złotej Księgi 
Wychowanków PK. Ks. Sroka mówił o znaczeniu Marii w ta-
jemnicy Chrystusa, a także o związku współczesnej kobiety 
z Matką Kościoła. 

Humaniści w progach Politechniki

W pewnym okresie Konwent Seniorów stał się pomostem 
łączącym środowisko Politechniki Krakowskiej z przed-
stawicielami środowisk humanistycznych. W kwietniu 
2001 r. zaproszono rzeźbiarza prof. Wincentego Kućmę 
z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, twórcę tak zna-
nych monumentów jak pomnik Obrońców Poczty Pol-
skiej w Gdańsku czy pomnik Powstania Warszawskiego 
w Warszawie. Artysta, prezentując na licznych przeźroczach 

obrazy przyrody, mówił o swych inspiracjach, po czym 
opowiedział o poszczególnych etapach pracy twórczej, 
poczynając od poszukiwań koncepcji, stanowiącej podstawę 
późniejszego dzieła. Gość, będący jednym z trzech Polaków 
uhonorowanych papieskim Krzyżem św. Grzegorza, szcze-
gólnie wiele miejsca poświęcił sztuce sakralnej.  

Dużym przeżyciem dla członków Konwentu Seniorów 
było też spotkanie w maju 2003 r. z prof. Aleksandrem Kraw-
czukiem, tym bardziej że wybitny znawca antyku powiązał 
epokę będącą domeną jego zainteresowań naukowych ze 
współczesnością. Prof. Krawczuk przedstawił wykład „Przy-
chodzi Kriton do Sokratesa”, w którym historia osądzenia 
i skazania wielkiego fi lozofa została przedstawiona w kontek-
ście zdarzeń dziejących się w naszych czasach. Wystąpienie 
pobudziło słuchaczy do podjęcia w dyskusji takich kwestii, 
jak pojęcie winy i kary; przyjaźń i pomoc drugiemu człowie-
kowi, a także rozbiory i inne ważne wydarzenia z historii Pol-
ski, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej czy stabilność 
państw na naszym kontynencie. 

W listopadzie 2005 r. gościem była prof. Anna Raźny z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Przedstawiła ona wykład „Czy 
możliwy jest dialog Polski z Rosją”. Problem aktualnych kon-
taktów obu państw przedstawiła na tle szerokiej panoramy 
historycznych związków naszego kraju ze wschodnim sąsia-
dem, sięgając do czasów rzymskich. Nie zabrakło też przykła-
dów z literatury, obrazujących wzajemne stosunki. Przecho-
dząc do odpowiedzi na pytanie postawione w tytule wykładu, 
prof. Anna Raźny stwierdziła, że najtrudniejszy jest dialog na 
poziomie politycznym. Zaznaczyła, iż ważną rolę w stosun-
kach polsko-rosyjskich odgrywają Stany Zjednoczone. 

Konkluzja tego spotkania, która wyłoniła się w wyniku 
dyskusji, była minorowa. Pełne porozumienie Polski z Rosją 
uznano za raczej niemożliwe. Mimo to wskazywano na ko-
nieczność prowadzenia dialogu w celu jak najlepszego uregu-
lowania stosunków między obydwoma państwami. 

Oko w oko z mistrzami 

W 2006 r. zainaugurowane zostały spotkania otwarte Kon-
wentu Seniorów. Oznaczało to zapraszanie do udziału w spo-
tkaniach czynnych pracowników Politechniki, wszystkich, 
których mogły zainteresować podejmowane zagadnienia. 
Pierwszymi gośćmi konwentu w tej formule byli dwaj wybitni 
przedstawiciele nauk ścisłych, prawdziwi mistrzowie w swych 
specjalnościach — Jerzy Haber i Andrzej Hrynkiewicz. 

Prof. Jerzy Haber — fi zykochemik, członek rzeczywisty 
PAN, prezes Oddziału PAN w Krakowie, organizator i wielo-
letni dyrektor Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni 
PAN — przybył na spotkanie w czerwcu 2006 r. Wygłosił wy-
kład „Kataliza — podstawa naszej cywilizacji”. O dyscyplinie, 
w której był specjalistą o międzynarodowym uznaniu, mówił 
w szerokim kontekście. Opisawszy samo zjawisko katalizy, 
przedstawił formy jego praktycznego wykorzystania, w tym 
także działanie katalizatorów w ludzkim organizmie. W wy-
kładzie pojawiła się nawet… artystyczna wizja katalizatorów. 

Z kolei w osobie fi zyka prof. Andrzeja Hrynkiewicza 
powitano w październiku 2006 r. byłego wicedyrektora 
Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, spe-
cjalistę w zakresie spektroskopii jądrowej, twórcę metody 

Ludwik Górski, jeden z uczestników 
posiedzeń Konwentu Seniorów

Ks. Jan Palusiński kilkakrotnie spo-
tykał się z Konwentem Seniorów PK
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wyznaczania momentów magnetycznych krótkożyciowych 
stanów jądrowych. W wykładzie „Perspektywy energetyki 
jądrowej” prof. Hrynkiewicz poruszył kwestie nowych źródeł 
i nośników energii, zapotrzebowania na energię, efektu ciep-
larnianego, przyszłości energetyki jądrowej, a także odniósł 
się do sprzeciwów społecznych wobec energetyki jądrowej 
w Polsce w kontekście planów budowy tego typu elektrowni 
w Żarnowcu. 

W dyskusji dużo uwagi poświęcono źródłom alternatyw-
nym. W odpowiedzi na głosy członków konwentu prof. Hryn-
kiewicz stwierdził, że koniecznością jest poszukiwanie 
nowych źródeł energii, ale nie zastąpią one „wielkiej energe-
tyki”. Gość nie krył swego pozytywnego nastawienia do po-
zyskiwania energii z atomu. 

Dyskusje pełne emocji 

Problemy energetyczne świata i Polski powróciły w kwiet-
niu 2009 r., gdy z Konwentem Seniorów PK spotkał się fi zyk 
prof. Jerzy Niewodniczański, przez siedemnaście lat prezes 
Państwowej Agencji Atomistyki, wcześniej prorektor AGH. 
W jego wystąpieniu zatytułowanym „Perspektywy energe-
tyki jądrowej w Polsce (w dwudziestolecie obrad Okrągłego 
Stołu)” powrócił temat elektrowni w Żarnowcu. Rezygnację 
z tego projektu prof. Niewodniczański uznał za nieuzasad-
nioną, a relacjonując bieżące plany rządu (w 2009 r.), powie-
dział, że pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce powinna 
powstać do 2020 r. 

Podczas ożywionej 
dyskusji prof. Stanisław 
Juchnowicz, który w trak-
cie obrad Okrągłego Stołu 
reprezentował Polski Klub 
Ekologiczny, przedstawił 
odmienne stanowisko PKE, 
negujące konieczność bu-
dowy tego typu elek-
trowni. Tekst oparty na 
referacie prof. Jerzego Nie-
wodniczańskiego publiko-
wała „Nasza Politechnika” 
(nr 3/2009). 

Temat nie mniej inte-
resujący i budzący spore 
emocje, choć z zupełnie 

innych powodów, poruszył biocybernetyk prof. Ryszard Ta-
deusiewicz, prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Kra-
kowie, kierownik Katedry Automatyki AGH, wcześniej rektor 
tej uczelni przez trzy kadencje. W czerwcu 2010 r. prof. Tadeu-
siewicz wygłosił wykład „Sieci neuronowe — niespodziewa-
na korzyść z biologicznych badań mózgu”. Profesor omówił 
elementy maszyn wzorowane na budowie ludzkiego mózgu, 
przedstawił ideę sieci neuronowych oraz  pokazał możliwości 
ich zastosowań. 

Sieci neuronowe bywają przydatne do tak różnych zadań 
jak wycena mieszkań, udzielanie kredytów, rozpoznawanie 
obrazów, prognozowanie szeregów czasowych, tworzenie 
modeli obiektów. Gość konwentu prezentował zalety sieci 
neuronowych, ale poruszył też kwestię ich ograniczeń. Było 
to kolejne spotkanie, które zaowocowało interesującą dysku-
sją. Słuchaczy szczególnie ciekawiło wykorzystanie tego typu 
narzędzia do prognozowania pogody, powodzi i zachowań 
rynków fi nansowych, a także w diagnostyce medycznej. 

Zdaniem prezesa  

Prezes Polskiej Akademii 
Umiejętności prof. An-
drzej Białas był gościem 
w czerwcu 2015 r. To je-
den z czołowych polskich 
fi zyków, którzy specja-
lizują się w fi zyce wyso-
kich energii, ale spotka-
nie dotyczyło kierowanej 
przez profesora korporacji 
uczonych. Uczestnicy po-
siedzenia otrzymali dużą 
porcję informacji o historii 
i dniu dzisiejszym PAU. 

Ze strony prezesa PAU 
padła wówczas sugestia 
utworzenia w ramach 
akademii klubu skupiającego profesorów PK i AGH. Jednak 
w dyskusji członkowie konwentu uznali taki krok za nie-
wystarczający i wskazywali na potrzebę powołania w PAU 
odrębnego wydziału, gromadzącego reprezentantów nauk 
technicznych. Były rektor PK prof. Kazimierz Flaga zwrócił 
uwagę, że w Krakowie trzecią część środowiska profesorskie-
go stanowią przedstawiciele nauk technicznych. 

W odpowiedzi prof. Białas stwierdził, że środowisko to 
ma silną reprezentację w ramach wydziału Matematyczno-
-Fizyczno-Chemicznego, natomiast o ewentualnym zwięk-
szeniu liczby wydziałów PAU należy myśleć w kontekście 
nauk społecznych, dla których przedstawicieli nie ma miej-
sca w obecnej strukturze korporacji. Powoduje to, że do PAU 
należy tylko jeden ekonomista i nie ma w niej ani jednego 
psychologa, zauważył prezes. Podsumowując to spotkanie, 
przewodniczący konwentu prof. Stanisław Juchnowicz wyra-
ził nadzieję, że prof. Białas weźmie pod rozwagę głosy, które 
pojawiły się w dyskusji. 

Dużym przeżyciem intelektualnym było spotkanie 
z innym fi zykiem — prof. Józefem Spałkiem, specjalistą 
w zakresie teoretycznych aspektów nadprzewodnictwa 

Andrzej Hrynkiewicz — fi zyk, gość konwentu w 2006 r.

Stanisław Juchonowicz — prze-
wodniczący Konwentu Seniorów PK

Andrzej Białas — fi zyk, prezes PAU 
(do 2018 r.), gość konwentu w 2015 r.
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wysokotemperaturowego. Ten laureat Nagrody Fundacji na 
rzecz Nauki Polskiej (tz w. polskiego Nobla) spotkał się z kon-
wentem w październiku 2017 r. Zaprezentował się nie tylko 
jako wybitny uczony, ale także jako człowiek podchodzący do 
badanych zjawisk z ogromną pasją i zaangażowaniem. Opis 
skomplikowanych zjawisk fi zycznych poszerzył o śmiałą wi-
zję korzyści, które odniesie nasza cywilizacja z opanowania 
zjawiska przewodzenia prądu elektrycznego bez strat. 

A skoro już o śmiałych wizjach mowa, to wspomnieć trze-
ba wizytę prof. Tadeusza Uhla z AGH. Ten specjalista w zakre-
sie automatyki, robotyki i mechatroniki podzielił się w lutym 
2014 r. ideą rozwinięcia w Krakowie produkcji… satelitów. Za 
realnością owej wizji przemawiało doświadczenie człowieka, 
który założył działającą na rynkach światowych fi rmę, projek-
tującą superszybkie pociągi i części do samolotów.

Kraków i różne strony świata 

Być może nie wszystkim członkom Konwentu Seniorów zna-
ne było naukowe oblicze innej znanej postaci — byłego pre-
zydenta Krakowa prof. Andrzeja Gołasia (rządził miastem 
w latach 1998–2002). Do wygłoszenia wykładu został zapro-
szony w październiku 2010 r. jako pracownik Katedry Mecha-
niki i Wibroakustyki AGH, a tytuł jego wystąpienia brzmiał: 
„Dźwięk w architekturze — krakowskie ciekawostki”. Uczest-
nicy spotkania dowiedzieli się m.in., że słynna opera w Syd-
ney wyróżnia się fatalną akustyką, natomiast Opera Krakow-
ska ma akustykę całkiem dobrą. Jako bardzo kiepską określił 
profesor akustykę auli… swojej macierzystej uczelni. 

W 2011 r., krótko przed Świętami Wielkanocnymi, tema-
tem wykładu na posiedzeniu konwentu był fenomen Wyspy 
Wielkanocnej, ale uwagę przyciągnęła przede wszystkim 
osoba wykładowcy. Był nim bowiem prof. Zdzisław Ryn 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego — znany krakowski psy-
chiatra, a jednocześnie były ambasador RP w Chile i Boliwii, 
miłośnik wspinaczki wysokogórskiej i narciarstwa oraz po-
dróżnik. Do momentu spotkania na PK profesor odwiedził 
Wyspę Wielkanocną dziewięciokrotnie. Na PK przedstawił 
wykład „Czy kultura Rapa Nui przetrwa?”. Opowieść o hi-
storii i kulturze rdzennej ludności wyspy uzupełnił obszer-
ną prezentacją prowadzonych tam polskich badań, w szcze-
gólności przez speleologów, którzy spenetrowali ponad 
trzysta jaskiń. 

W lutym 2012 r. Kon-
went Seniorów odwiedził 
inny podróżnik, geolog 
i polarnik prof. Krzysz-
tof Birkenmajer. Przed-
stawił on historię i stan 
obecny polskich badań 
polarnych. Jego opowieść 
o podróżach do stref 
okołobiegunowych do 
tego stopnia zaciekawi-
ła członków konwentu, 
że pod koniec spotkania 
dopytywali o możliwości 
turystycznych wyjazdów 
w mroźne rejony Ziemi. 

Do charakteru spotkania dopasowała się zresztą natura, bo-
wiem tego dnia Kraków nawiedził prawdziwie polarny mróz. 

Specjalistą od jeszcze innego rodzaju podróży był 
prof. Antoni Jackowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, twór-
ca polskiej szkoły geografi i religii. W grudniu 2016 r. zapoznał 
on członków konwentu z geografi ą pielgrzymek na świecie, 
w znacznej mierze skupiając się na fenomenie polskiego piel-
grzymowania. Dociekliwych słuchaczy interesowały nie tyl-
ko duchowe aspekty pielgrzymowania, ale także problemy 
komunikacyjne w sąsiedztwie licznie odwiedzanych sanktu-
ariów. Nic dziwnego, skoro spotkanie odbywało się na uczelni 
technicznej. 

Świat pełen zagrożeń 

Przedmiotem debat prowadzonych w trakcie posiedzeń 
Konwentu Seniorów stały się też problemy współczesnej cy-
wilizacji. Jednym z nich jest kwestia zmian klimatycznych. 
W kwietniu 2008 r. podjął ją prof. Ludwik Tomiałojć z Muzeum 
Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego w referacie 
„Zjawisko ocieplenia klimatu i jego skutki”. Postawił pytanie 
o wpływ człowieka na klimat i zwrócił uwagę na stan polskiej 
energetyki (która jest źródłem gazów cieplarnianych) oraz 
wysoką energochłonność naszej gospodarki. Tymczasem na 
świecie rośnie popularność energetyki solarnej. Jako miejsce 
szczególnie predestynowane do rozwijania tej gałęzi energe-
tyki w Polsce mówca wskazał zbocza Karpat. Uzupełnieniem 
wystąpienia prof. Tomiałojcia był pokaz głośnego w owym 
czasie fi lmu dokumentalnego „Niewygodna prawda”. 

Spraw energetycznych dotyczyło też wystąpienie kolejne-
go gościa, którym w czerwcu 2008 r. był Floyd A. Wyczalek, 
dyrektor doradzającej rządowi USA The Censors Foundation, 
wcześniej długoletni pracownik koncernu General Motors. 
Tytuł jego wykładu brzmiał: „Wizja polityki energetycznej 
Stanów Zjednoczonych”. Podkreślając konieczność ogranicze-
nia zużycia czystego węgla Floyd A. Wyczalek rekomendował 
technologię uzyskiwania z węgla paliw płynnych oraz jego 
gazyfi kację. Dla USA jest to perspektywiczny kierunek wobec 
wyczerpywania się w tym kraju zasobów ropy naftowej. 

Inny temat z czołówek światowych mediów pojawił się 
w marcu 2010 r., gdy prof. Michał Chorośnicki, kierownik 
Katedry Teorii i Strategii Stosunków Międzynarodowych na 
Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, wy-
głosił wykład „Oblicze terroryzmu”. Mówca zwrócił uwagę, 
że w działaniach terrorystycznych najważniejsze z punktu 
widzenia terrorystów nie są bezpośrednie skutki zamachu, 
ale sam komunikat o jego dokonaniu. Media masowe, rozpo-
wszechniając ten komunikat, stają się mimowolnymi narzę-
dziami w rękach terrorystów. 

Słuchacze mieli też okazję dowiedzieć się o ciągłym do-
skonaleniu swych metod zarówno przez służby antyterrory-
styczne, jak i terrorystów. Wprawdzie Polska nie należy do 
krajów szczególnie zagrożonych atakami terrorystycznymi, 
ale powinniśmy być jednak przygotowani na tego typu zda-
rzenia, przestrzegał prof. Michał Chorośnicki, narzekając, że 
ochrona obiektów wrażliwych w naszym kraju pozostawia 
wiele do życzenia. Jako przykład państwa, które najlepiej za-
bezpiecza miejsca szczególnie zagrożone zamachami, wymie-
nił Wielką Brytanię. 

Antoni Jackowski — geograf, gość 
konwentu w 2016 r.
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Barometr społeczny 

W marcu 2013 r. członkowie Konwentu Seniorów mieli okazję 
zagłębić się w sekrety świata mediów. Stało się to możliwe dzię-
ki wizycie prof. Jerzego Mikułowskiego-Pomorskiego, wybitne-
go socjologa i medioznawcy, byłego rektora Akademii Ekono-
micznej w Krakowie (dziś Uniwersytetu Ekonomicznego). To 
w jego pracy habilitacyjnej czterdzieści lat temu użyty został 
po raz pierwszy w Polsce termin „media”. Prof. Mikułowski-
-Pomorski w bardzo krytycznym tonie wypowiadał się o obec-
nym stanie polskich mediów. 

Tematyka spotkań niekie-
dy wiązała się ze wzrostem 
zainteresowania społeczne-
go pewnymi problemami. 
W kwietniu 2017 r. konwent 
podjął kwestię zanieczysz-
czenia powietrza w Polsce. 
Tym razem gośćmi było dwo-
je wykładowców. Dr Jakub 
Jędrak z Instytutu Chemii 
Fizycznej PAN w Warszawie, 
reprezentujący Polski Alarm 
Smogowy, przedstawił re-
ferat „Problem zanieczysz-
czenia w Polsce”, natomiast 
o konsekwencjach stanu 
opisanego przez dr. Jędra-
ka dla człowieka mówiła 
dr hab. n. med. Ewa Kon-
duracka, prof. UJ z Colle-

gium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w wystąpieniu 
„Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie”. Przytoczone 
w obu referatach dane brzmiały alarmująco, szczególnie infor-
macja, że według oceny Agencji Ochrony Środowiska co roku 
w Polsce dochodzi do 25 tys. przedwczesnych zgonów z powo-
du przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego. 

O innego rodzaju zagrożeniach dla życia na naszej pla-
necie mówił prof. Zbigniew Mirek z Instytutu Botaniki PAN. 
Jego wykład poświęcony był bioróżnorodności. Badacz za-
uważył, że średnio co godzinę na naszej planecie ginie jeden 
gatunek. Podczas spotkania, do którego doszło w maju 2012 r., 
mówca przekonywał, że bioróżnorodność jest zapisem całego 
dynamicznego rozwoju dziejowego i dlatego naszym obo-
wiązkiem jest jej chronienie. 

Budowniczowie  

O formach i specyfi ce działań Konwentu Seniorów w dużym 
stopniu decydowała osobowość każdego kolejnego przewod-
niczącego tego gremium. Po prof. Bronisławie Kopycińskim 
kierownictwo objął twórca koncepcji i inicjator konwentu 
prof. Władysław Muszyński. Po nim przewodniczącym został 
prof. Stanisław Juchnowicz, piastujący tę funkcję do dziś. 

Trzeba pamiętać, że każda z tych postaci odegrała w życiu 
Politechniki Krakowskiej ważną rolę, pozostawiając po sobie 
znaczące dzieła, które dobrze służą do dziś następcom. Może 
nie bez znaczenia jest fakt, że trzej kolejni przewodniczący 
Konwentu Seniorów to… budowniczowie. Prof. Kopyciński 
i prof. Muszyński byli specjalistami w zakresie technologii 

betonu i konstrukcji betonowych. Prof. Juchnowicz jest ar-
chitektem. Do solidnych (chciałoby się powiedzieć: betono-
wych) podstaw stworzonych przez poprzedników dodaje on 
własne piętra tej szczególnej konstrukcji, jaką jest Konwent 
Seniorów. 

Życzliwą opieką otaczali gremium emerytowanych profe-
sorów kolejni rektorzy. Ich kontakty z Konwentem Seniorów 
to w gruncie rzeczy temat na osobny artykuł. Tu tylko zasyg-
nalizujmy, że rektorzy niejednokrotnie występowali w roli 
gości konwentu, aby z tej pozycji dzielić się z seniorami infor-
macjami i refl eksjami na temat funkcjonowania uczelni, a tak-
że wsłuchiwać się w opinie płynące od członków konwentu. 
Podczas spotkania, które odbyło się 19 kwietnia bieżącego 
roku, prof. Kazimierz Furtak skierował do konwentu wyrazy 
głębokiej wdzięczności za opinie, które usłyszał podczas spo-
tkań w czasie swojej pierwszej kadencji rektora Politechniki 
Krakowskiej. Wyrażone wówczas sugestie prof. Furtak uznał 
za bardzo pomocne w sformułowaniu ostatecznego kształtu 
strategii rozwoju uczelni. 

Nie można też pominąć faktu, że sprawne działanie kon-
wentu od strony organizacyjnej zapewniali kolejni sekretarze 
rektora. Na samym początku, przez krótki okres, rolę tę pełnił 
Tadeusz Kamiński, ówczesny sekretarz rektora ds. meryto-
rycznych. Po nim pieczę nad konwentem przez dłuższy czas 
sprawowała Teresa Marszalik, wkładając w tę pracę wiele ser-
ca i osobistego zaangażowania. Od kilku lat funkcjonowanie 
wyjątkowego gremium sprawnie i z wyczuciem koordynuje 
Renata Dudek. 

*

Zmieniała się formuła posiedzeń, zmieniały podejmowane 
podczas spotkań tematy, zmieniali ludzie. Przez trzydzieści 
lat swego istnienia Konwent Seniorów ewoluował. Ze stowa-
rzyszenia depozytariuszy pamięci o przeszłości Politechni-
ki Krakowskiej stał się swego rodzaju ośrodkiem śledzenia 
współczesnych trendów i spoglądania od czasu do czasu 
w przyszłość cywilizacji. Dziś nestorzy uczelni, uwolnieni od 
rutyny obowiązków dydaktycznych i badawczych, wzboga-
cają swoją Almae Matris o refl eksję, na którą nieraz brakuje 
czasu w natłoku codziennych zajęć. 

Zdjęcia: Jan Zych

Ewa Konduracka i Jakub Jędrak 
— specjalistka w dziedzinie me-
dycyny i ekolog, goście konwentu 
w 2017 r.
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INFORMACJE

REKTOR I SENAT 
Posiedzenie Senatu PK

24 października 2018 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
• przeprowadzenia postępowania o na-

danie prof. Alberto Molinariemu godności 
doctora honoris causa PK;

• zatrudnienia dr. hab. inż. Tomisława Gołę-
biowskiego, prof. PK na stanowisku profe-
sora nadzwyczajnego;

• zmian w wieloletnim planie inwestycji 
Politechniki Krakowskiej w zakresie robót 
budowlanych i projektowych oraz w pla-
nie na 2017 r.

Zarządzenia rektora PK

Zarządzenie nr 58 z 28 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zmian w „Regulaminie pracy Poli-
techniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 59 z 28 sierpnia 2018 r. 
w  sprawie zmian w „Regulaminie wynagra-
dzania pracowników Politechniki Krakow-
skiej im. Tadeusza Kościuszki”.

Zarządzenie nr 60 z 12 września 2018 r. 
w sprawie powołania Rady Programowej Ga-
lerii „Gil” i Galerii „Kotłownia”.

Zarządzenie nr 61 z 12 września 2018 r. 
w  sprawie zmian w składzie Doktoranckiej 
Komisji Stypendialnej Wydziału Inżynierii 
Środowiska.

Zarządzenie nr 62 z 20 września 2018 r. 
w  sprawie zmian w „Regulaminie 

określającym tryb przyznawania stypendium 
doktoranckiego i zwiększenia stypendium 
doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, 
zasady punktowania osiągnięć doktorantów 
oraz zasady tworzenia list rankingowych”.

Zarządzenie nr 63 z 28 września 2018 r. 
w sprawie powołania pełnomocnika rektora 
ds. informatyzacji uczelni i współpracy z ACK 
„Cyfronet”.

Zarządzenie nr 64 z 28 września 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjono-
wania modułu eHMS/pens”.

Zarządzenie nr 65 z 28 września 2018 r. 
w sprawie zmian w „Regulaminie organizacyj-
nym administracji Politechniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 66 z 28 września 2018 r. 
w sprawie wysokości opłat za usługi eduka-
cyjne dla cudzoziemców.

Zarządzenie nr 67 z 8 października 2018 r. 
w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji 
Stypendialnej Wydziału Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej.

Zarządzenie nr 68 z 11 października 2018 r. 
w sprawie zasad podejmowania i odbywania 
studiów wyższych na Politechnice Krakow-
skiej im. Tadeusza Kościuszki przez osoby 
niebędące obywatelami polskimi.

Zarządzenie nr 69 z 11 października 2018 r. 
dotyczące wzoru umowy w sprawie warun-
ków pobierania opłat za kształcenie na stu-
diach podyplomowych.

Zarządzenie nr 70 z 12 października 2018 r. 
w sprawie zmian w składzie Uczelnianej 

Odwoławczej Komisji Stypendialnej Dokto-
rantów.

Komunikaty rektora PK

Komunikat nr 12 z 26 lipca 2018 r. w spra-
wie prowadzonego przez inspektora ochrony 
danych osobowych jawnego rejestru zbio-
rów danych osobowych, przetwarzanych na 
Politechnice Krakowskiej.

Komunikat nr 13 z 27 wrześ nia 2018 r. 
w  sprawie uchwał Senatu PK podjętych na 
posiedzeniu w dniu 26 września 2018 r.

Polecenia służbowe rektora PK

Polecenie służbowe nr 2 z 23 lipca 2018 r. 
w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych 
Archiwum Narodowego w Krakowie.

Polecenie służbowe nr 3 z 9 październi-
ka 2018 r. w sprawie prac bilansowych za 
2018 r.

Komunikaty kanclerza PK

Komunikat nr 2 z 11 lipca 2018 r. w sprawie 
przetwarzania danych osobowych w celu 
prowadzenia monitoringu wizyjnego zain-
stalowanego na Politechnice Krakowskiej.

Komunikat nr 3 z 28 sierpnia 2018 r. w spra-
wie realizowania wpłat i wypłat gotówko-
wych w związku z likwidacją kasy.

KRONIKA
16 października — 15 listopada

18–19 X    XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu 
„Sztuka Ogrodowa i Dendrologia Historyczna” oraz V Sesja Studencka 
„Historyczna roślinność miast w kontekście zmieniających się kano-
nów piękna”, zorganizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu 
PK we współpracy z Sekcją Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji 
Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie oraz Instytutem 
Botaniki im. Władysława Szafera PAN.

18–20 X    XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu 
Trakcji Elektrycznej „SEMTRAK 2018” w Zakopanem, zorganizowana 
przez Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK, Oddział 
Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Towarzystwo 
Techniczno-Naukowe Sem-Trak.

19 X    Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Post War Recon-
struction: The Lessons of Europe” organizowana przez wydziały archi-
tektury Uniwersytetu Libańsko-Amerykańskiego i PK w Bejrucie.

19 X — 15 XI    Polsko-węgierska wystawa pt. „Mosta / híd” 
w Galerii PK „Kotłownia”.

20 X     „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w procesie zmian 
systemowych edukacji” — konferencja zorganizowana przez Centrum 
Pedagogiki i Psychologii PK.

22 X — 2 XI    Wystawa pokonkursowa w ramach Ogólnopol-
skiego Akademickiego Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową Roku 
„Architektura betonowa 2018” w Galerii PK „Gil”. 

23 X    Inżynierskie Targi Pracy PK zorganizowane przez Biuro Karier.

24 X    Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa na 
Uniwersytecie Pedagogicznym.

25–27 X    Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych w Łodzi.

29 X    Pożegnanie pracowników przechodzących na emeryturę 
w 2018 r.

6 XI    Akademicki Dzień Pamięci.
Opracowała: Renata Dudek
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Obowiązująca od 1 października ustawa 
o szkolnictwie wyższym i nauce postawiła 
środowisko akademickie przed koniecz-
nością podjęcia wielu decyzji związanych 
z funkcjonowaniem uczelni pod rządami 
nowego prawa. 22 października na Poli-
technice Krakowskiej zainaugurowany zo-
stał cykl spotkań rektora ze społecznością 
uczelni w celu przedyskutowania proble-
mów dotyczących wdrażania przepisów 
nowej ustawy.

W pierwszej części spotkania rektor 
prof.  Jan Kazior przypomniał główne za-
łożenia ustawy 2.0 i poinformował o wyni-
kających z niej konsekwencjach, istotnych 
także dla poszczególnych pracowników 
uczelni. Pamiętać m.in. należy, że otwo-
rzenie przewodu doktorskiego na dotych-
czasowych zasadach będzie możliwe tylko 
do 30 kwietnia 2019 r., a ostatnim dniem, 
w którym będzie można otrzymać stopień 
doktorski nadany przez radę wydziału, jest 
30 września 2019 r. 

Prof. Jan Kazior zwrócił uwagę, że ko-
nieczny jest zwrot w myśleniu o uczelni. 
Dotychczasowe przywiązanie do włas-
nych wydziałów musi zastąpić myślenie 
kategoriami dyscyplin, których dotyczyć 
teraz będzie proces ewaluacji. Będzie 
się z tym bowiem wiązać zapewnienie 
uczelni stabilności finansowej. Problemu 
tego dotyczyła znaczna część wystąpie-
nia rektora. 

Podczas dyskusji padło z sali wiele 
pytań, niekiedy bardzo drobiazgowych, 
w tym także dotyczących spraw pracow-
niczych. Prof. Kazior powiedział, że celem 

Początek debaty na Politechnice Krakowskiej

Ustawa 2.0 w praktyce

W spotkaniu uczestniczył Kazimierz Furtak, 
przewodniczący CK

Głos zabrał Jacek Wojs, przewodniczący 
NSZZ „Solidarność” PK

Przemawia rektor PK Jan Kazior

podejmowanych działań jest zapewnienie 
pracownikom uczelni bezpieczeństwa. 
Część pytań odnosiła się do szczegóło-
wych kwestii związanych z publikowaniem 
w periodykach naukowych. Wskazywano 
też na trudności wynikające bezpośrednio 
z niektórych zapisów ustawy.

W debacie, która odbyła się w auli Mię-
dzywydziałowego Centrum Edukacyjno-
-Badawczego „Działownia”, uczestniczyło 
wiele osób reprezentujących kierownicze 
gremia jednostek PK. Obecni byli wszyscy 
prorektorzy PK, a także przewodniczący 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 
były rektor PK prof. Kazimierz Furtak oraz 
członek Komitetu Ewaluacji Jednostek 
Nau kowych prof. Błażej Skoczeń.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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PRACOWNICY 
Profesor tytularny

Andrzej Białkiewicz
Urodził się w 1954 r. w Czeladzi. Jest wy-
chowankiem Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Będzinie. Studia 
na Wydziale Architektury Politechniki Kra-
kowskiej ukończył w 1978 r. W tym samym 
roku podjął również pracę w Zakładzie 
Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Politechniki 
Krakowskiej. Od 2010 r. jest zatrudniony 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 
a od 2011 r. kieruje Zakładem. Ponadto od 
2012 r., już drugą kadencję, pełni funkcję 
prorektora ds. ogólnych PK.

Stopień doktora uzyskał w 1987 r. na 
podstawie pracy poświęconej dokona-
niom architektoniczno-konserwatorskim 
wybitnego krakowskiego architekta okre-
su międzywojennego — Bogdana Tretera. 
Habilitował się w 2006 r. Podstawę postę-
powania stanowiła rozprawa habilitacyjna 
pt. „Rola rysunku w warsztacie architekta. 
Szkoła krakowska w kontekście dokonań 
wybranych uczelni europejskich i pol-
skich”. Tytuł profesora nauk technicznych 
otrzymał w czerwcu 2018 r. 

Jego zainteresowania naukowe to: 
teoria architektury, konserwacja zabyt-
ków oraz rysunek i malarstwo. W dzia-
łalności naukowej koncentruje się na 
zagadnieniach związanych z architekturą 
współczesną, zwłaszcza modernistycz-
ną, w Polsce i na świecie. Równie ważnym 
tematem jest dla niego ochrona i konser-
wacja zabytków. Interesują g o zwłaszcza 
działania, które mają na celu zachowanie 
dorobku minionych epok i stworzenie 
ram funkcjonalno-przestrzennych, tak by 
obiekty historyczne mogły odpowiadać 
współczesnym standardom użytkowym 
i technologicznym. Weryfikacja włas-

nych projektów z rzeczywistością oraz 
ich konfrontacja z opiniami użytkowni-
ków zabytkowych budowli stanowi do-
świadczenie, którym dzieli się między in-
nymi w ramach konferencji naukowych. 
Poza tym prowadzi badania związane 
z rolą rysunku odręcznego w edukacji 
i w warsztacie architekta. Tematyką tą 
zajmuje się zarówno w aspekcie histo-
rycznym, od początków szkolnictwa ar-
chitektonicznego, poprzez zorganizowa-
ne szkolnictwo architektoniczne, aż do 
czasów współczesnych.

Wyniki badań publikuje w formie ar-
tykułów, przygotowuje też opracowania 
teoretyczne. Artykuły poświęcone archi-
tekturze współczesnej, jak również konser-
wacji zabytków i architekturze sakralnej, 
zamieszcza w czasopismach naukowych. 
Jest autorem ponad 100 publikacji oraz 
3  monografi i. Referaty prezentuje na 
sympozjach, konferencjach i seminariach 
naukowych o zasięgu krajowym i między-
narodowym. Brał udział w ponad 80 takich 
wydarzeniach.

Prowadzi wiele prac studialnych, 
naukowo-badawczych, projektów archi-
tektonicznych, urbanistycznych i konser-
watorskich. Jest autorem ekspertyz oraz 
opinii konserwatorskich. Był członkiem 
ponad 15 komitetów organizacyjnych 
lub rad naukowych międzynarodowych 
konferencji oraz recenzentem 6 mono-
grafii. W latach 2001–2004 został powo-
łany na rzeczoznawcę ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego w dziedzinie 
zabytków nieruchomych (specjalność: 
architektura i budownictwo XIX wieku), 
a w latach 2009–2010 recenzował pro-
jekty badawcze w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w dziedzinie 
„architektura i wzornictwo”. Jako członek 
lub przewodniczący uczestniczył w pra-
cach 7 zespołów eksperckich oraz kon-
kursowych.

Równolegle do pracy naukowo-
-badawczej zajmuje się projektowaniem 
architektury współczesnej. Jest czynnym 
architektem. Status architekta twórcy 
(nadany przez ministra kultury i sztuki na 
wniosek SARP) uzyskał w 1986 r. Posiada 
uprawnienia do wykonywania samodziel-
nej funkcji projektanta w specjalności 
architektonicznej oraz do wykonywania 

samodzielnej funkcji kierownika budowy 
i robót budowlanych. Otrzymał również 
uprawnienia do wykonywania prac pro-
jektowych oraz kierowania robotami bu-
dowlanymi i ich nadzorowania w specjal-
ności architektonicznej przy zabytkach 
nieruchomych.

Jest autorem lub współautorem 
180 projektów zrealizowanych w Polsce i za 
granicą. Ważne miejsce w jego twórczości 
zajmują projekty obiektów sakralnych — 
kościołów, założeń klasztornych, kaplic 
oraz jedno- i wielorodzinnych domów 
mieszkalnych. W swoim dorobku ma osiąg-
nięcia konkursowe w dziedzinie architek-
tury sakralnej.

Za zrealizowane prace projektowe 
został uhonorowany m.in. dyplomem bi-
skupa ordynariusza diecezji częstochow-
skiej, dyplomem Kurii Generalnej Zako-
nu oo. Paulinów (wykonał 40 projektów 
architektonicznych i architektoniczno-
-konserwatorskich dla domów zakon-
nych w Polsce i poza jej granicami), 
a w dowód uznania za szczególną tro-
skę o rozwój i zachowanie dziedzictwa 
duchowego i kulturowego tego zgro-
madzenia nadano mu tytuł Przyjaciela 
Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pu-
stelnika. Za swą działalność w dziedzinie 
ochrony zabytków został odznaczony 
Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytka-
mi” oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wypromował 3 doktorów. Był recen-
zentem 2 prac habilitacyjnych i 7 prac 
doktorskich. Obecnie pod jego kierunkiem 
opracowywane są 3 kolejne prace doktor-
skie. Własną twórczość w zakresie malar-
stwa prezentował na wystawach zbioro-
wych.

Jest członkiem wielu organizacji na-
ukowych: Polskiego Komitetu Narodo-
wego ICOMOS (Międzynarodowej Rady 
Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych), 
Polskiej Sekcji DoCoMoMo (Międzynaro-
dowego Stowarzyszenia Dokumentacji 
i Konserwacji Architektury Modernizmu), 
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, 
Stowarzyszenia Miłośników Witraży „Ars 
Vitrea Polona”. Poza tym należy do Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich i Małopol-
skiej Izby Architektów.

Jego zainteresowania pozanaukowe 
dotyczą zabytkowych pojazdów.
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Doktor habilitowany

Teresa Stryszewska
Urodziła się 6 października 1975 r. w Krako-
wie. Jest absolwentką krakowskiego Tech-
nikum Ekonomicznego. Studiowała na 
Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Głównym przedmiotem jej zaintereso-
wań naukowych, począwszy od studiów, 
jest trwałość materiałów budowlanych, 
także ich modyfi kacja w celu poprawy tej 
cechy, oraz trwałość obiektów inżynierskich. 
Dyplom magistra technologii chemicznej 
(specjalność: materiały budowlane oraz 
technologia betonu) uzyskała w 1999 r., bro-
niąc pracy poświęconej modyfi kacji spoiw 
wapiennych metakaolinitem i spowodowa-
nej tym poprawy ich właściwości. 

W 1999 r. rozpoczęła studia dokto-
ranckie na Wydziale Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej. Badania, które 
prowadziła, dotyczyły modyfi kacji two-
rzyw cementowych pyłem krzemionko-
wym i poprawy właściwości użytkowych 
betonów i zapraw, zwłaszcza zwiększenia 
ich odporności na działanie środowiska 
zewnętrznego. Pracę doktorską obroniła 
z wyróżnieniem w marcu 2005 r., zyskując 
za nią także wyróżnienie ówczesnego mi-
nistra transportu i budownictwa. W tym 
samym czasie rozpoczęła pracę jako asy-
stent w Katedrze Materiałów Budowlanych 
i Ochrony Budowli Politechniki Krakow-
skiej. We wrześniu 2006  r., odbywszy staż 
zawodowy, została adiunktem Wydziału 
Inżynierii Lądowej PK.

Po uzyskaniu stopnia doktora skupiła 
się w pracach badawczych na trwałości ce-
ramicznych elementów murowych. O ukie-
runkowaniu zainteresowań zawodowych 
przesądził udział w projekcie „Badania wy-
branych cech fi zycznych i mechanicznych 

materiałów wbudowanych w konstrukcję 
budynku BLOKU 17 w zespole budyn-
ków Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu”. 
Współpracę z Państwowym Muzeum 
Auschwitz-Birkenau kontynuowała w la-
tach 2012–2016 w ramach projektu, który 
stanowił element wieloletniego programu 
kompleksowych działań konserwatorskich, 
mających pomóc zachować obiekty znaj-
dujące się na terenie byłego obozu zagłady 
jako miejsca pamięci („Badania nad opra-
cowaniem metod konserwacji, zabezpie-
czenia i  wzmocnienia konstrukcji obiek-
tów, elementów ich wykończenia oraz ich 
podłoża gruntowego z uwzględnieniem 
statyki i fi zyki budowli, występujących na 
terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-
-Birkenau”). Równolegle prowadziła ba-
dania laboratoryjne nad charakterystyką 
czynników kształtujących trwałość murów 
ceglanych.

Prowadzi również badania mikrostruk-
turalne za pomocą mikroskopu skaningo-
wego SEM (Scannig Electron Microscope), 
wyposażonego w sondę EDS (Energy Dis-
persive Spectroscopy). Ich przedmiotem są 
materiały mineralne, organiczne oraz meta-
le. Badania wykonywane są m.in. w ramach 
projektów i umów krajowych oraz między-
narodowych w zakresie: mikroskopowej 
analizy strefy zakotwienia w polimerze 
ocynkowanych włókien stalowych, pod-
danych ekspozycji środowisk korozyjnych 
(CT 250 RILEM Composites for Sustainable 
Strengthening of Masonry); mikroskopo-
wej oceny efektywności samoleczenia i sa-
monaprawiania betonu z zastosowaniem 
bakterii lub żywic (COST Action CA 15202, 
grupa WG2 Characterization Techniques); 
obrazowania i analizy mikrostruktury stali 
wraz z oceną rozwoju pęknięcia zmęcze-
niowego elementu konstrukcyjnego mostu 
(grant PBS2/B9/21/2013); obrazowania i ana-
lizy mikrostruktury fi brogruntobetonów, 
w tym oceny strefy stykowej włókno — ma-
tryca (POIR fi nansowany ze środków EFRR); 
obserwacji mikrostruktury strefy połączeń 
naprawczych betonów podwodnych (we 
współpracy z Zachodniopomorskim Uni-
wersytetem Technologicznym); obserwacji 
mikrostruktury styku stali ocynkowanej 
w zaczynach cementowych (we współpra-
cy z Politechniką Śląską); obserwacji zmian 
mikrostruktury materiałów mineralnych, 
wywołanych oddziaływaniem mikroorga-
nizmów oraz identyfi kacji bakterii i grzy-
bów na podstawie określania morfologii 
i składu pierwiastkowego (we współpracy 
z Politechniką Łódzką). W 2016 r. na podsta-
wie przeprowadzonych badań mikrostruk-
turalnych wykonała ocenę stanu zachowa-
nia gipsowych fragmentów neogotyckich 
zdobień ołtarza zaprojektowanego przez 
Stanisława Wyspiańskiego, znajdującego 

się w kościele Franciszkanów w Krakowie. 
Wyniki pozwoliły wskazać przyczynę spe-
cyfi cznych uszkodzeń ołtarza i podjąć dzia-
łania konserwatorskie.

Jej zainteresowania naukowe i inżynier-
skie zaowocowały cyklem publikacji pod 
zbiorczym tytułem „Wybrane aspekty oceny 
trwałości mineralnych materiałów muro-
wych”, stanowiącym podstawę do ubiega-
nia się o nadanie stopnia doktora habilito-
wanego. Jednym z elementów cyklu była 
monografi a pt. „Charakterystyka czynników 
determinujących trwałość murów cegla-
nych”, wydana w 2017 r. przez Wydawnic-
two Politechniki Krakowskiej. We wrześniu 
2018 r. na wniosek zawarty w uchwale komi-
sji habilitacyjnej, powołanej przez Centralną 
Komisję ds. Stopni i Tytułów, Rada Wydziału 
Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej 
nadała jej stopień doktora habilitowanego 
w dyscyplinie budownictwo. 

Jest autorką ponad 50 publikacji na-
ukowych (w tym: samodzielnej monografi i; 
6  artykułów ukazało się w czasopismach 
z listy JCR). Ponadto wygłosiła 18 referatów 
na konferencjach krajowych i międzynaro-
dowych. Jest współautorem podręcznika 
akademickiego „Chemia dla inżyniera bu-
downictwa” (książka uzyskała nagrodę ze-
społową rektora I stopnia). Jako recenzentka 
współpracowała z redakcjami kilku czaso-
pism z listy JCR, m.in. „Construction and 
Building Materials”, „International Journal of 
Architectural Heritage”, „Journal of Building 
Engineering”.

Jest członkiem Komitetu Technicznego 
Composites for Sustainable Strengthening 
of Masonry 250 RILEM i uczestnikiem pro-
gramu COST Action CA 15202 Self-healing 
as Preventive Repair of Concrete Structures 
(grupa WG2 Characterization Techniques). 
Należy do Polskiego Towarzystwa Ceramicz-
nego i Komitetu Trwałości Budowli PZITB. 

Od 2010 r. jest współopiekunem Stu-
denckiego Koła Naukowego Materiałów 
Budowlanych i Technologii Betonu w Kate-
drze Technologii Materiałów Budowlanych 
i Ochrony Budowli PK. Promotor i recenzent 
kilkunastu prac inżynierskich i magisterskich.

Od 2015 r. bierze udział w projekcie Ma-
łopolska Chmura Edukacyjna — prowadzi 
multimedialne wykłady dla uczniów mało-
polskich szkół technicznych i liceów. Filmo-
wa dokumentacja przeprowadzonych zajęć 
jest wykorzystywana w szkołach średnich 
w celu przybliżania uczniom profi lu kształ-
cenia na PK.

W życiu prywatnym jej największym 
szczęściem są trzy córeczki: Karolina, Paulina 
i Ewelina. Lubi muzykę rozrywkową i taniec. 
Nieliczne wolne chwile stara się przeznaczać 
na odpoczynek i relaks w saunie. W chwilach 
refl eksji sięga po Księgę Objawienia Nowe-
go Testamentu.
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1 września 2018 r. funkcję dyrektora Cen-
trum Transferu Technologii Politechniki 
Krakowskiej objął dr inż. Jacek Kasz — ab-
solwent PK, nauczyciel akademicki, eks-
pert w dziedzinie zarządzania przedsię-
biorstwami.

Jacek Kasz urodził się 24 lipca 1956 r. 
w Chełmie. Tamże kształcił się w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Stefana Czarniec-
kiego, w klasie matematyczno-fi zycznej. 
Studia na Politechnice Krakowskiej odbył 
na Wydziale Mechanicznym (specjalność: 
mechanika stosowana); jego opiekunem 
naukowym był prof. Michał Życzkowski. 
Pracę magisterską z dziedziny mechani-
ki płynów przygotował pod kierunkiem 
prof. Zbigniewa Nowaka.

Badania do pracy doktorskiej wykonał 
na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie 
pod opieką prof. Heinza Brauera (doctor 
honoris causa PK). Promotorem rozpra-
wy doktorskiej był prof. Michał Dyląg. 
Jacek Kasz uzyskał również dyplom MBA 
Oxford Brookes University. Studiował 
w McCombs School of Business na Uni-
wersytecie Teksasu w Austin (USA). Jest 
absolwentem programu „Przywództwo” 
Center of Creative Leadership (Greensbo-
ro, w Karolinie Północnej), realizowanego 

przez Eckerd College w St. Petersburgu na 
Florydzie.

Wykładał i prowadził badania w zakre-
sie nauk technicznych na Uniwersytecie 
Teksasu w Austin, Uniwersytecie Tech-
nicznym w Berlinie i Norges Teknisk-
-Naturvitenskapelige Universitet w Trond-
heim (Norwegia). Ma też doświadczenie 
w obszarze nauk o zarządzaniu. W Wyższej 
Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischne-
ra w Krakowie prowadził kierunek zarzą-
dzanie, był współautorem i kierownikiem 
programu dydaktycznego „Enterprise 
Stream” oraz współautorem programu po-
dyplomowego „International Business De-
velopment”. Lider programu doskonalenia 
menedżerskiego „AmCham Academy” na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzo-
nego przez pracowników fi rm amerykań-
skich, zrzeszonych w Amerykańskiej Izbie 
Handlowej w Polsce. 

Dr inż. Jacek Kasz jest specjalistą w dzie-
dzinie strategii biznesowych i marketingu 
strategicznego, ekspertem zarządzania 
sprzedażą B2B, wyceny i strategii negocja-
cyjnych w sprzedaży konsultatywnej. Jest 
też ekspertem w dziedzinie restrukturyza-
cji, zarządzania produkcją i metod ciąg łego 
doskonalenia procesów. Opracował kon-

Jacek Kasz dyrektorem CTT PK

Fot.: Jan Zych

cepcję i wdrożenie długoterminowej stra-
tegii rozwoju w Europie światowego po-
tentata rynku przemysłu poligrafi cznego, 
fi rmy RR Donnelly. Zarządzał nowoczes-
nymi zakładami produkcyjnymi o skali za-
trudnienia ponad 500 osób w Polsce i USA.

Z zamiłowania Jacek Kasz jest muzy-
kiem jazzowym. W 1980 r. został laureatem 
konkursu „Jazz nad Odrą” w kategorii in-
strumentalista (fortepian) i kompozytor. 
W czasie wolnym uprawia też narciarstwo 
i żeglarstwo. Żonaty, ma dwóch synów 
i wnuka.

(R.)

Kolejny rok akademicki rozpoczął Uni-
wersytet Trzeciego Wieku PK. Uczestnicy 
uroczystej inauguracji, która odbyła się 
10  października, podobnie jak w latach 
ubiegłych wypełnili do ostatniego miejsca 
salę konferencyjną pawilonu „Kotł ownia”. 

Witając słuchaczy, prorektor dr hab. 
inż. Jerzy Zając, prof. PK wyraził nadzie-
ję, że taka frekwencja będzie normą na 
wszystkich zajęciach na uczelni. Prorek-
tor przypomniał, że Politechnika kształci 
osoby o szerokim spektrum wiekowym. 
Zarówno zajęcia dla najmłodszych, czyli 
Uniwersytet Dzieci, jak i Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, są organizowane przez Cen-
trum Pedagogiki i Psychologii PK. 

Wykład inauguracyjny „Nauka wobec 
sporu »Dwu kultur«” wygłosił prof. Marcin 

Nauki ścisłe a humanistyka — na początek roku akademickiego UTW PK 

Seniorzy znowu w salach wykładowych
Chrzanowski, były rektor Politechniki 
Krakowskiej. Za punkt wyjścia przyjął 
esej „Dwie kultury” („The Two Cultures 
and the Scientific Revolution”), któ-
ry w 1959 r. opublikował Charles Percy 
Snow, brytyjski fizykochemik i pisarz. 
W tej głośnej książce autor podjął pro-
blem charakterystycznego dla naszych 
czasów rozłamu między humanistyką 
a naukami ścisłymi. W nawiązaniu do tej 
pracy prof. Chrzanowski przedstawił za-
rys rozwoju wiedzy ludzkiej od czasów 
starożytnej Grecji, wskazując na wza-
jemne przenikanie się przez długie wieki 
nauk ścisłych i humanistyki. 

Inaugurację roku akademickiego pro-
wadziła koordynująca działalność UTW PK 
Małgorzata Rakoczy. W uroczystości 

uczestniczył dyrektor CPiP dr Marian Pie-
karski. Na początku spotkania nie zabra-
kło oczywiście pieśni „Gaudeamus”, którą 
wykonał chór UTW pod kierunkiem Anny 
Korczakowskiej. 

W obecnym roku akademickim dla słu-
chaczy UTW przygotowano bogaty pro-
gram wykładów, projekcji fi lmowych, za-
jęć warsztatowych, seminariów z nowych 
technologii, seminariów ruchowych, a tak-
że nauki języka angielskiego. Przewidzia-
no spacery po Krakowie (wstęp wolny dla 
wszystkich) i wycieczki. Nie mniej interesu-
jący jest program sympozjów, obejmujący 
wykłady wygłaszane przez specjalistów 
z różnych krakowskich uczelni. 

(ps)
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Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejo-
wego (LIRK), działające na Wydziale Inży-
nierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, 
zostało wyróżnione w trzeciej edycji Kon-
kursu „Kultura bezpieczeństwa w trans-
porcie kolejowym”. Urząd Transportu 
Kolejowego — organizator konkursu — 
docenił prezentowaną przez laborato-
rium koncepcję praktycznego kształcenia 
studentów. Dzięki symulatorom ruchu 
kolejowego i urządzeniom sterowania ru-
chem kolejowym można w nim poznawać 
zasady bezpiecznego prowadzenia ruchu 
na stanowisku dyżurnego ruchu i, co waż-
ne, ćwiczyć działania w nietypowych sy-
tuacjach. 

Z pracowni, która zaczęła funkcjono-
wać w roku akademickim 2017/2018 w In-
stytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej PK, 
korzystają słuchacze kierunku transport 
(studia I i II stopnia), a przede wszystkim 
— nowo otwartej specjalności transport 
kolejowy. Z czasem dołączą do nich także 
studenci specjalności drogi kolejowe na 
kierunku budownictwo. Pracownia może 
też wspomagać proces szkoleń prowadzo-
nych dla kadry PKP PLK SA. 

Koncepcję LIRK opracował dr inż. Jan 
Gertz, pracownik Katedry Infrastruktu-
ry Transportu Szynowego i Lotniczego, 
a twórcą wykorzystanego w niej oprogra-
mowania jest mgr inż. Paweł Okrzesik, ab-

Z tych symulatorów mogą korzystać nie tylko studenci kierunku transport

Wyróżnienie dla PK za LIRK

solwent Wydziału Inżynierii Lądowej. Pra-
cownia wyposażona jest w 12 stanowisk 
komputerowych, odzwierciedlających po-
sterunki współpracujących ze sobą dyżur-
nych ruchu, a także w stanowisko instruk-
tora, który pracę nadzoruje i kontroluje 
(może też ingerować w przebieg symulacji, 
generując usterki urządzeń i sytuacje nie-
typowe, a także odgrywać rolę maszynisty, 
dyspozytora, służb utrzymania itp.). Po-
dobnych symulatorów używa się w proce-
sie doskonalenia zawodowego dyżurnych 
ruchu PKP.

Uczestniczący w zajęciach w LIRK stu-
denci opanowują umiejętności związane 
z prowadzeniem ruchu pociągów według 
zadanego rozkładu jazdy i zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, zaznajamiają się 
z prowadzeniem typowej dla stanowiska 
dokumentacji oraz z obsługą urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym i innych 
systemów. Symulowane stacje i inne po-
sterunki ruchu połączone są w zamkniętą 
pętlę, a ich układ i wyposażenie zosta-
ły ze względu na potrzeby szkoleniowe 
zróżnicowane. W symulatorze odwzoro-
wano przekaźnikowe oraz komputerowe 
urządzenia stacyjne i różne typy blokad 
liniowych oraz urządzeń przejazdowych. 
Pomiędzy stanowiskami funkcjonuje 
telefoniczna łączność zapowiadawcza. 
Laboratorium wykorzystuje oprogramo-
wanie ISDR, zmodyfi kowane na potrzeby 
projektu.

Fot.: Paweł Okrzesik

Paweł Okrzesik i Jan Gertz (od prawej) — twórcy LIRK podczas gali wręczenia nagród w to-
warzystwie prezesa UTK Ignacego Góry, dziekan Wydziału Transportu PW Marianny Jacyny, 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Bittela. Fot.: Ze zbiorów UTK

Na stanowisku dyżurnego ruchu w LIRK 
Kinga Stafi n, studentka II roku specjalności 
transport kolejowy (studia II stopnia). 
Fot.: Jan Gertz

Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejo-
wej PK zamierza, we współpracy z PKP PLK 
SA i innymi podmiotami rynku kolejowe-
go, wyposażyć w przyszłości pracownię 
w nowe stanowiska i poszerzyć zakres jej 
działania. Obecnie PKP PLK SA oraz przed-
stawiciele branży wspomagają Politech-
nikę Krakowską w kształceniu studentów 
specjalności transport kolejowy.

Finał konkursu, do którego zgłoszono 
ponad 30 prac, odbył się 3 października bie-
żącego roku w Auli Głównej Politechniki War-
szawskiej, podczas gali wieńczącej 15-lecie 
Urzędu Transportu Kolejowego. Wyróżnie-
nie w imieniu PK odebrał współtwórca LIRK 
dr inż. Jan Gertz. Laureatami nagród zostali 
Warszawska Kolej Dojazdowa i Przedsiębior-
stwo Usług Kolejowych KOLPREM.

(R.)
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 Prawie dwustu specjalistów z branży moto-
ryzacyjnej, reprezentujących ośrodki kra-
jowe i zagraniczne, przybyło do Krakowa, 
aby na Wydziale Mechanicznym Politech-
niki Krakowskiej uczestniczyć w między-
narodowej konferencji naukowej KONMOT 
2018. Zorganizowana przez Instytut Pojaz-
dów Samochodowych i Silników Spalino-
wych wspólnie z Komisją Motoryzacji Od-
działu PAN w Krakowie konferencja odbyła 
się w dniach 13–14 września. 

Uczestnicy spotkania skupili się głów-
nie na wyzwaniach, które czekają motory-
zację w najbliższej przyszłości. Większość 
poruszonych w referatach zagadnień 
dotyczyła poszukiwania nowych, wydaj-
niejszych źródeł napędu pojazdów, w tym 
elektryfi kacji transportu. Mówiono też 
o wpływie motoryzacji na środowisko. 
Spotkanie stało się okazją do wymiany in-
formacji na temat najnowszych osiągnięć 
w dziedzinie rozwoju pojazdów samo-
chodowych i zespołów napędowych oraz 
eksploatacji pojazdów. Na konferencję na-
desłano ponad sto pięćdziesiąt  referatów 
z różnych ośrodków w Polsce i kilkanaście 
z ośrodków zagranicznych. 

W otwarciu konferencji uczestniczył 
rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Ka-
zior, który pokreślił rolę, jaką tego typu spo-
tkania odgrywają w rozwoju nauki. Obecny 
był również dziekan Wydziału Mechanicz-
nego prof. Jerzy Sładek. Wykład inauguru-
jący konferencję zaprezentował prof. Jerzy 
Merkisz z Instytutu Silników Spalinowych 
i Transportu Politechniki Poznańskiej. 
Przed wygłoszeniem referatów odbyła się 
sesja z udziałem partnerów z przemysłu. 
Przedstawili oni swoje dokonania, będące 

owocem współpracy z ośrodkami akade-
mickimi. Sformułowali także oczekiwania 
przemysłu i gospodarki dotyczące procesu 
kształcenia na uczelniach. 

W trakcie konferencji przed budyn-
kiem, w którym toczyły się obrady, odbył 
się pokaz ekologicznych pojazdów miej-
skich, skonstruowanych przez studentów 
PK pod kierunkiem opiekunów naukowych. 
Pojazdy zostały wykonane w ramach prac 
inżynierskich i magisterskich. Zobaczyć 
można było m.in. najnowsze opracowania 
— rowery i skutery przechyłowe, stanowią-
ce ciekawą alternatywę dla tradycyjnych 
pojazdów tego typu. Pokazano także pojaz-
dy hybrydowe fi rmy Toyota i test samocho-
dów tej marki. Prezentację zorganizowano 
w ramach porozumienia o współpracy 
naukowo-badawczej Politechniki Krakow-
skiej z fi rmą Toyota Motor Poland. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję 
zwiedzić muzeum funkcjonujące w pod-
ziemiach Rynku Głównego. Spotkanie to-
warzyskie w pałacu „Czeczotka” (kamieni-
ca Erazma Czeczotki) odbyło się z udziałem 
Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej pod 
dyrekcją Wiesława Olejniczaka. 

*

Podczas tegorocznego Forum Ekonomicz-
nego w Krynicy został przedstawiony naj-
nowszy raport z badań naukowców PK. 
Poddali oni testom w warunkach ruchu dro-
gowego hybrydowy układ napędowy pojaz-
dów Toyoty. Rygorystyczne testy eksploata-
cyjnego zużycia paliwa w autach z napędem 
hybrydowym specjaliści z PK przeprowadzili 
na ulicach Krakowa. Badania sprofi lowano 
pod kątem najnowszych europejskich norm 
homologacyjnych WLTP.  Sprawdzono m.in. 
zużycie paliwa przy różnych prędkościach 
oraz dystanse pokonywane wyłącznie na sil-
niku elektrycznym. 

Wyniki badań przedstawił w trakcie 
panelu „Z prądem czy pod prąd? Perspek-
tywy rozwoju elektromobilności w Polsce” 
dr  hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK, 
dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodo-
wych i Silników Spalinowych PK, przewod-
niczący Komitetu Naukowego konferencji 
KONMOT 2018. 

(ps) 
Zdjęcia: Jan Zych

Konferencja KONMOT 2018 

Samochody coraz bardziej ekologiczne

Rektor Jan Kazior otwiera konferencję; z lewej dziekan Jerzy Sładek, z prawej przewodniczą-
cy komitetu naukowego spotkania — Marek Brzeżański
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Politechnika Krakowska od lat promuje 
energooszczędność w budownictwie. 
Problemowi temu poświęcona była 
XIII  Między narodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna „Energodom 2018”. 
Konferencja  odbyła się w dniach 
11–13 września. Spotkanie zorganizował 
Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli w In-
stytucie Materiałów i Konstrukcji Budowla-
nych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. 

Uczestnicy konferencji skoncentrowali 
się na wznoszeniu budynków o zerowym 
lub prawie zerowym zużyciu energii oraz 
na dostosowaniu budynków już istnieją-
cych (w tym obiektów historycznych) do 
obowiązujących obecnie standardów w za-
kresie energooszczędności. Mówiono m.in. 
o technologiach i produktach obniżających 
zużycie energii, aspektach projektowo-
-wykonawczych, pozyskiwaniu energii od-
nawialnej oraz technologiach BIM. Przedsta-
wiono wyniki prowadzonych obecnie prac 
badawczych. Waga podjętych tematów 
wynika z faktu, że wszelkie przedsięwzięcia, 
które sprzyjają obniżaniu energochłonności 
budynków, służą ograniczaniu smogu. Istot-
ny jest także aspekt redukowania tzw. ubó-
stwa energetycznego, czyli sytuacji, w której 
mieszkańców nie stać na prawidłowe użyt-
kowanie energochłonnego obiektu. 

Podczas konferencji przedstawiono dwa 
wykłady zamówione. Pierwszym był wykład 
inauguracyjny „Od nanotechnologii do bu-
downictwa o zerowym zużyciu  energii”, 
wygłoszony przez prof. Umberto Berardiego 
z Ryerson University w Toronto, w Kanadzie. 
Wystąpienie dotyczyło innowacyjnych ma-
teriałów budowlanych, stosowanych w bu-
dynkach o zerowym zużyciu energii. Badacz 
poruszył m.in. kwestie projektowania 

i wykorzystania wprowadzanych na rynek 
budowlany materiałów o bardzo wysokim 
stopniu izolacji termicznej oraz materiałów 
fazowo-zmiennych, służących do skutecz-
nego magazynowania energii. 

Drugi wykład zamówiony wygłosił 
w następnym dniu konferencji prof. Jan 
Radoń z Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie. W wystąpieniu „Energia i budynki 
historyczne” spojrzał na budynki użytkowe 
o dużej wartości historycznej z punktu wi-
dzenia dzisiejszych starań o poszanowanie 
energii oraz wymagań dotyczących jakości 
mikroklimatu w ich wnętrzach. Problem 
ten jest szczególnie ważny w Krakowie. 

Warto przypomnieć, że gdy w paździer-
niku 1993 r. na Politechnice Krakowskiej od-
była się pierwsza konferencja „Energodom”, 
do kwestii budownictwa energooszczęd-
nego nie przywiązywano w Polsce większej 
wagi. Kolejne spotkania z tego cyklu pod-
nosiły systematycznie świadomość w tej 
dziedzinie, a z czasem okazało się, że wyszły 
też naprzeciw nowym rozwiązaniom w pra-
wodawstwie Unii Europejskiej. Poruszone 
w tym roku tematy wiązały się ściśle z naj-
pilniejszymi potrzebami gospodarki. 

Uczestników obecnego spotkania, 
które toczyło się w Międzywydziałowym 
Centrum Edukacyjno-Badawczym „Dzia-
łownia”, powitał przewodniczący komitetu 
naukowego konferencji dr hab. inż. Tomasz 
Kisilewicz, prof. PK. Wśród zaproszonych go-
ści był przewodniczący Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów, przewodniczący Komi-
sji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowie 
prof. Kazimierz Furtak, były rektor PK, a tak-
że prof. Kazimierz Flaga, również były rektor 
PK. Ofi cjalnego otwarcia konferencji dokonał 
prorektor PK dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. 

W spotkaniu uczestniczyły 73 osoby. 
Wśród autorów prezentacji z zagranicy 
byli specjaliści z Czech, Finlandii, Japonii, 
Norwegii, Portugalii, Słowacji i Ukrainy. Te 
z nadesłanych na konferencję artykułów, 
które zostały pozytywnie zrecenzowane, 
zostaną opublikowane w „IOP Conference 
Series: Materials Science and Engineering” 
w formie Open Access. 

„Energodom 2018” odbył się pod pa-
tronatem honorowym marszałka woje-
wództwa małopolskiego Jacka Krupy i pre-
zydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. 
Konferencję objęli patronatem również 
rektor PK prof. Jan Kazior i dziekan WIL 
prof. Andrzej Szarata. 

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych 

Konferencja „Energodom 2018”

Domy zeroenergetyczne zmniejszają smog

Tomasz Kisilewicz, przewodniczący komite-
tu naukowego, otwiera obrady
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To, czym oddychamy, ma kluczowe zna-
czenie z punktu widzenia naszego zdrowia 
i życia. Stwierdzenie tego podstawowego 
faktu stanowiło kanwę konferencji „Jakość 
powietrza a efektywność energetyczna”, 
zorganizowaną na Politechnice Krakow-
skiej w dnach 11–12 października przez 
Małopolskie Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego PK. 

W ostatnich latach wiele się mówi 
o różnych źródłach zanieczyszczenia po-
wietrza. Uczestnicy konferencji skoncen-
trowali swoją uwagę na nadmiernej ener-
gochłonności budynków, w tym także na 
spalaniu złej jakość paliw w celu ogrzewa-
nia pomieszczeń i produkcji ciepłej wody 
użytkowej. Celem spotkania była dyskusja 
naukowa oparta na doświadczeniach sa-
morządów i przedsiębiorstw. Spotkanie 
stworzyło warunki do wypracowania no-
wych rozwiązań oraz doskonalenia zna-
nych już metod walki o jak najwyższą ja-
kość powietrza. 

Pierwszy dzień konferencji poświęco-
no na pokazanie, jak można osiągnąć ko-
rzyści w wyniku współpracy z Politechniką 
Krakowską i dlaczego warto opracowywać 
nowe technologie. Mówiono też o tym, 
czego można się spodziewać w najbliż-
szym czasie w dziedzinie efektywności 
energetycznej. Zaprezentowany został 
m.in. projekt SPIN — Centra Transferu 

Wiedzy, łączący samorząd województwa 
małopolskiego z uczelniami krakowskimi 
i przedsiębiorcami regionu. Chodziło 
przede wszystkim o przedstawienie  tego, 
jak uczelnie mogą pomóc w opracowaniu 
innowacyjnych produktów dla gospodarki. 

Drugi dzień przeznaczono na pre-
zentację krajowych ośrodków naukowo-
-badawczych. Pokazano też realizacje 
eksperymentalnych budynków niskoener-
getycznych. Eksperci poszukiwali odpo-
wiedzi na różne istotne pytania. 

Konferencję ofi cjalnie otworzył rektor 
PK prof. Jan Kazior, który wyraził przekona-
nie, że wnioski z debaty pomogą władzom 
Krakowa i Małopolski podejmować działa-
nia służące poprawianiu jakości powietrza. 
Pierwszą sesję konferencji, poświęconą 

Konferencja „Jakość powietrza a efektywność energetyczna” 

Budynki są też odpowiedzialne za stan powietrza

Obradom przysłuchują się: dyrektor MCBE Małgorzata Fedorczak-Cisak, dziekan WIŚ 
Stanisław Rybicki i rektor PK Jan Kazior

uregulowaniom prawnym, otworzyło wy-
stąpienie Przemysława Perczyńskiego, 
głównego specjalisty w Departamencie Ar-
chitektury, Budownictwa i Geodezji w Mi-
nisterstwie Inwestycji i Rozwoju. Mówca 
przedstawił stan obecny i spodziewane 
w najbliższym czasie zmiany w przepisach 
techniczno-budowlanych dotyczących 
efektywności energetycznej budynków. 

W konferencji uczestniczyli przed-
stawiciele ogólnopolskich i regionalnych 
instytucji, zajmujących się problemami ja-
kości powietrza, w tym Ewa Palma z Głów-
nego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
i Paweł Ścigalski, pełnomocnik prezydenta 
Krakowa ds. jakości powietrza. Przybyło 
też liczne grono specjalistów z Politechniki 
Krakowskiej. Obecni byli: dziekan Wydziału 
Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Stanisław 
Rybicki, dyrektor Małopolskiego Labora-
torium Budownictwa Energooszczędnego 
dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prezes za-
rządu spółki INTECH PK Izabela Paluch. 

Patronat honorowy nad konferencją 
objął marszałek województwa małopol-
skiego Jacek Krupa. Ponadto patronatu 
udzielili: Ministerstwo Inwestycji i Rozwo-
ju, Ministerstwo Środowiska, miasto Kra-
ków i rektor PK prof. Jan Kazior. 

(ps) 
Zdjęcia: Jan Zych 

Zgodnie z ideą konferencji towarzyszący jej 
koncert został wykonany na gitarze… solarnej

Referat otwierający wygłosił Przemysław 
Perczyński z Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju
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Dwa historyczne miejsca w Krakowie stały 
się przedmiotem zainteresowania grupy stu-
dentów Wydziału Architektury PK. Wzięli oni 
na warsztat fort nr 7 w Bronowicach i dawną 
linię kolejową w Podgórzu. Pomysły na rewi-
talizację tych obiektów zostały przedstawione 
podczas spotkania, które odbyło się 3 lipca 
w Muzeum Podgórza.

Przekop podgórskiej linii kolejowej 
powstał pod koniec lat 80. XIX wieku. Łą-
czył ówczesną stację Podgórze (dziś jest 
to przystanek „Kraków-Płaszów”) i stację 
„Podgórze-Miasto” (dziś przystanek Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej, wcześniej „Kraków-
-Krzemionki”). Pociąg nie przejeżdżał wtedy 
po estakadzie nad ul. Wielicką, ale przecinał 
ją, by zanurzyć się między białe, wapienne 
skały, przypominające kanion z westernów. 
W latach międzywojennych jeżdżono tędy 
sławną Luxtorpedą do Zakopanego, a mło-
dy Karol Wojtyła podróżował między Krako-
wem a Wadowicami. Z kolei w miejscu fortu 
nr  7  przy ul. Lucjana Rydla jeszcze podczas 
wojny krymskiej (1853–1856) usypano sza-
niec. Później wzniesiono tu ceglany fort. 
Obecnie otaczający budowlę teren zajmuje 
duży zespół zieleni miejskiej. 

Przedstawiwszy podczas spotkania 
w Muzeum Podgórza te zapomniane dziś 
miejsca, dr inż. arch. Krzysztof Wielgus 
stwierdził, że oba zasługują na to, aby o nie 
powalczyć. Zadania tego w pierwszej kolej-
ności podjęli się studenci architektury kraj-
obrazu na Politechnice Krakowskiej. Przygo-
towali oni serię propozycji, jak tchnąć nowe 
życie w zaniedbane tereny. Swoistym ekspe-
rymentem dydaktycznym była praca studen-
tów w grupach międzynarodowych. 

W projekcie wzięli udział studenci z róż-
nych krajów, goszczący w Krakowie w ramach 
programu wymiany Erasmus. Współpraca 
w trzyosobowych, mieszanych grupach 
okazała się bardzo owocna. Udział w przed-
sięwzięciu młodych ludzi, wywodzących 
się z tak różnych obszarów kulturowych, jak 
Niemcy, Białoruś, Włochy czy Irak, przyniósł 
interesujące efekty. 

Dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, 
prof. PK, kierownik Zakładu Krajobrazu Otwar-
tego i Budowli Inżynierskich, podsumowu-
jąc rezultaty eksperymentu dydaktycznego, 
niezwykle wysoko ocenił stopień integracji 
międzynarodowych zespołów. Przedstawione 
projekty spotkały się z nie mniej wysoką oce-

„Jesteście lekarzami” — powiedział do przyszłych architektów 
prorektor Marek Stanuszek

Studenckie recepty dla miejsc zaniedbanych
ną ze strony dr hab. inż. arch. Agaty Zachariasz, 
prof. PK, dyrektor Instytutu Architektury Kraj-
obrazu, która nie omieszkała podkreślić zna-
czącej roli w tym przedsięwzięciu dr. Krzyszto-
fa Wielgusa.

Prezentacjom poszczególnych kon-
cepcji z uwagą przysłuchiwał się prorektor 
PK  dr  hab. iż. Marek Stanuszek. Zwróciw-
szy się na zakończenie do studentów, po-
wiedział: — Jesteście lekarzami! Te miejsca, 
które tu zobaczyliśmy, umierają, a państwo 
przedstawili recepty, co zrobić, aby one ożyły. 
Tak robią tylko lekarze. Prorektor Stanuszek 
mówił też, jak wielkim walorem była praca 
w zespołach międzynarodowych. 

Wybór miejsca spotkania nie był przy-
padkowy. Przedsięwzięcie zostało zrealizo-
wane we współpracy z Muzeum Historycz-
nym  Miasta Krakowa, którego Muzeum 
Podgórza jest jednostką fi lialną. MHK udzie-
liło wsparcia merytorycznego; jego pracow-
nik Dominik Lulewicz wprowadził studen-
tów w specyfi kę podgórskiej linii kolejowej, 
przedstawiając ją jako czynnik kształtowa-
nia krajobrazu.

(ps)

27 września, podczas gali, która zwieńczyła 
odbywające się w Krakowie Forum Inteli-
gentnych Specjalizacji, poznaliśmy wyniki 
kolejnej edycji konkursu na najbardziej inno-
wacyjną fi rmę regionu. Organizowany przez 
Centrum Transferu Technologii Politechniki 
Krakowskiej oraz Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego konkurs „Innovator 
Małopolski” cieszy się niesłabnącym zainte-
resowaniem małopolskich przedsiębiorców. 
Do ogłoszonej w lutym tego roku, jego dwu-
nastej edycji przystąpiło 37 fi rm z regionu. 
Komisja konkursowa do ścisłego fi nału za-
kwalifi kowała 10 przedsiębiorstw, spośród 
których wyłoniła 4 laureatów. 

W kategorii „start-up” zwyciężyła FindAir 
Sp. z o.o., proponująca nakładkę na inhalator 
FindAir One. Twórcą rozwiązania i współzało-
życielem fi rmy jest Jacek Mikosz, absolwent 
wzornictwa przemysłowego na Wydziale 
Mechanicznym PK. Najlepszą fi rmą mikro 
okazała się MoFeMa Sp. z o.o. — oferująca 
ZuzaMED KTG, czyli niewielkie, przenośne 
urządzenie do monitorowania pracy serca 
dziecka w okresie prenatalnym, pozwalają-

Nagrodzono innowacyjne przedsiębiorstwa w regionie

„Innovator Małopolski” po raz dwunasty!

Laureatom konkursu towarzyszą (od lewej): dyrektor CTT Jacek Kasz, rektor PK Jan Kazior 
i prorektor PK Tadeusz Tatara. Fot.: Jan Zych

ce na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
kobiet w ciąży. W kategorii „fi rma mała” na-
grodzono producenta maszyn i urządzeń 
DANROB Sp.J. za urządzenie do cięcia rur ko-
rugowanych. A za najlepszą w kategorii „fi rma 
średnia” została uznana INTERMAG Sp. z o.o., 
produkującą m.in. biopreparat BACTIM SŁOMA 

(dzięki specjalnym szczepom bakterii przy-
spiesza on rozkład celulozy, resztek pozbior-
czych i poprawia zasobność gleby w dostępne 
dla roślin składniki pokarmowe i próchnicę).

(R.)
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Kształcąc na Wydziale Architektury 
PK przyszłych architektów krajobra-
zu, prof.  Wojciech Kosiński wprowadził 
przed laty zwyczaj konkursowej oceny 
prac semestralnych na wybrany, ważny 
ze społecznego punktu widzenia temat. 
Ogłoszenie wyników odbywa się podczas 
uroczystej gali, na której wręczane są rów-
nież nagrody. Podsumowanie kolejnego 
etapu kształcenia odbyło się 3 lipca. 

Tym razem przed studentami postawio-
no wyjątkowo trudne zadanie. Mieli zapro-
ponować sposób zagospodarowania obsza-
ru o powierzchni kilkudziesięciu hektarów, 
uwzględniając przy tym miejscowe uwarun-
kowania społeczne, kulturowe i przestrzen-
ne. Chodzi o teren sąsiadujący z zaporą 
w Dobczycach, niegdyś służący jako zaple-
cze budowy tamy, a później przez lata po-
zostawiony własnemu losowi. Teraz lokalne 
władze chcą nadać temu miejscu nowe obli-
cze. Do współpracy zaproszono studentów. 
W efekcie powstał zestaw około 30 koncep-
cji. Lipcowa gala była nie tylko okazją do pre-
zentacji najciekawszych projektów, ale także 
podsumowaniem semestru. 

Pierwsza nagroda przypadła w udziale 
Marlenie Bielak, która uzyskała najwyższą 
średnią ocen w semestrze i przedstawiła 
jeden z najlepszych projektów. W zwycię-
skiej pracy znalazło się miejsce m.in. dla 
kompleksu hotelowo-usługowego, wypo-
życzalni kajaków, a także… karczmy zbójec-
kiej, stanowiącej nawiązanie do miejscowej 
tradycji. Wysokość zabudowy (budynki od 
2 do 5 kondygnacji) Marlena Bielak skorelo-
wała z ukształtowaniem terenu.

Nagrodę drugą otrzymała Monika Skó-
ra, autorka najlepszego projektu. Trzecia 
nagroda, za najlepsze studium przedpro-
jektowe, powędrowała do trzyosobowego 
zespołu w składzie: Kornelia Gąsior, Julia 
Konsek i Monika Skóra. Ponadto przyzna-
no wyróżnienia, które otrzymały (indywi-
dualnie): Julia Konsek, Aleksandra Malik, 
Aleksandra Meres, Elżbieta Pajor, Katarzy-
na Micorek. Laureatki zostały nagrodzone 
zestawami książek o tematyce związanej 
z charakterem studiów.

Podsumowując efekty konkursu, 
dr  inż.  Miłosz Zieliński podkreślał bar-
dzo wysoki, wyrównany poziom przed-
stawionych prac. O kolejności miejsc 

Czy powstanie karczma zbójecka?

Studenckie propozycje dla Dobczyc

Przemawia Wojciech Kosiński, słuchają: prodziekan WA Katarzyna Łakomy, 
prorektor PK Marek Stanuszek i burmistrz Dobczyc Paweł Machnicki

decydowały bardzo małe różnice 
w punktacji. Uczestniczący w gali pro-
rektor PK  dr  hab.  inż. Marek Stanuszek 
zwrócił uwagę na dwa wątki dominujące 
w projektach — historię i sport oraz pod-
kreślił łączący wszystkie prace szacunek 
dla drzew. W żadnej nie przewidziano 
wycinki istniejącego zasobu.

Na uroczystość przybyły prodziekan Wy-
działu Architektury dr hab. inż. arch. Katarzy-
na Łakomy, prof. PK oraz dyrektor Instytutu 
Architektury Krajobrazu dr hab. inż. arch. 
Agata Zachariasz, prof. PK. W wydarzeniu 
uczestniczył też Paweł Machnicki, bur-
mistrz Dobczyc. Zaprosił on laureatki na 
spotkanie z mieszkańcami miasta i dysku-
sję na temat wykonalności projektów, wy-
rażając jednocześnie przekonanie, że wiele 
z przedstawionych propozycji nadaje się 
do realizacji. 

Podczas tegorocznej gali dała o sobie 
znać zmiana pokoleniowa. W rolę nowego 
gospodarza wydarzenia wcielił się wspom-
niany Miłosz Zieliński, bowiem prof. Woj-
ciech Kosiński formalnie zakończył działal-
ność na PK. Profesor uczestniczył jednak, 
jak dawniej, w lipcowej uroczystości, gra-
tulując zarówno prowadzącym zajęcia, jak 
i studentom. 

(ps)
Zdjęcia: Przemysław Kowalski 
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Instytut Projektowania Miast i Regionów 
na Wydziale Architektury PK zorganizował 
14 września Dzień Urbanisty. Otwarta została 
wystawa prac naukowych pracowników in-
stytutu oraz pokazano efekty działalności stu-

dentów. Zaprezentowano też ofertę studiów 
podyplomowych, realizowanych w instytucie. 

Celem organizatorów wydarzenia była 
promocja urbanistyki. Służyło temu przede 
wszystkim przedstawienie dorobku nauko-

wego pracowników Insty-
tut Projektowania Miast 
i Regionów, osiągnięć 
minionego roku akade-
mickiego. Wystawę tych 
dokonań można było obej-
rzeć w budynku Wydziału 
Architektury przy ul. War-
szawskiej. 

Z kolei w ramach wysta-
wy urządzonej na dziedzińcu 
kampusu przy ul. Warszaw-
skiej instytut promował dwa 
rodzaje prowadzonych stu-
diów podyplomowych. Są to 
„podyplomowe studia pla-
nowania przestrzennego” 
oraz „rewitalizacja środowi-
ska miejskiego i gospodar-
ka w obiegu zamkniętym”. 
Na wystawie można było 

Podziękowania dla prof. Elżbiety Węcławowicz-Bilskiej  

Dzień Urbanisty przy Warszawskiej

Elżbiecie Węcławowicz-Bilskiej dziękowano za jedenaście 
owocnych lat na stanowisku dyrektora Instytutu Projektowa-
nia Miast i Regionów. Fot.: Jan Zych

zobaczyć również efekty współpracy instytu-
tu z gminami regionu.  

Do udziału w swoich pracach zachęcały 
studentów koła naukowe. Obecnie w insty-
tucie działają trzy studenckie koła naukowe: 
„Młoda Urbanistyka”, „Miasto Przyszłości” oraz 
„Karpaty”. To ostatnie zapraszało do udziału 
w rewitalizacji wsi Janowice oraz inwentaryza-
cji cmentarzy wojskowych. Ponadto pokazane 
zostały najlepsze prace studenckie. 

Podczas Dnia Urbanisty serdeczne 
podziękowania skierowano pod adresem 
prof. Elżbiety Węcławowicz-Bilskiej, która 
po jedenastu latach zakończyła pełnienie 
funkcji dyrektora Instytutu Projektowania 
Miast i Regionów. Przejmujący obowiąz-
ki dr hab. inż.  arch. Rafał Blazy, prof. PK 
podkreślił, że lata te były okresem różnych 
przemian, z których prowadzony przez 
prof. Węcławowicz-Bilską instytut wyszedł 
wzmocniony, czego świadectwem są m.in. 
wspomniane studia podyplomowe czy też 
zdobywane przez pracowników instytutu 
granty. 

(ps)

Zaprojektowanie wolno stojącego budynku 
z betonu było przedmiotem Konkursu „Archi-
tektura Betonowa — Gra Brył — Dom w Kraj-
obrazie”. Jego kolejną edycję podsumowano 
2 lipca, podczas otwarcia wystawy pokon-
kursowej na Wydziale Architektury PK  przy 
ul. Warszawskiej. Konkurs, jak zwykle, adre-
sowany był do studentów II roku pierwszego 
stopnia. 

W konkursie zorganizowanym przez Za-
kład Architektury Mieszkaniowej i Kompozy-
cji Architektonicznej PK, we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Producentów Cementu, 
trzy równorzędne nagrody zdobyli: Mariola 

Piękna architektura — z betonu
Brózda, Kamil Czerw i Vasylyna Ilechko. Sąd 
konkursowy przyznał też wyróżnienia za 
prace, które odznaczały się oryginalnością 
i śmiałością przyjętych rozwiązań. Wyróż-
nienia otrzymali: Adrian Bal, Diana Bomba, 
Katarzyna Bonek, Paulina Godzińska, Na-
talia Kamionowska, Anna Karnia, Zuzanna 
Kletschka, Katarzyna Kwiecińska, Joanna 
Łapsa, Anna Marchaj, Paulina Ociepa, Domi-
nik Pacholik, Katarzyna Płoszczyca, Paulina 
Stachura, Hubert Waliczek, Joanna Zimna 
i Dominik Żołdak. 

Laureatom i ich opiekunom gratulo-
wał przybyły na uroczystość prorektor PK 

prof.  Tadeusz Tatara. Zbigniew Pilch — dy-
rektor ds. marketingu Stowarzyszenia Pro-
ducentów Cementu, od wielu lat sponsorują-
cego konkurs — przekonywał, że beton jest 
użyteczny do tworzenia pięknej architektu-
ry. W otwarciu wystawy uczestniczył prezes 
Oddziału SARP w Krakowie Bohdan Lisowski. 
Uroczystość prowadził dr hab. inż. arch. To-
masz Kozłowski, prof. PK.

 
(ps)

Praca Kamila Czerwa

Praca Vasylyny Ilechko

Praca Marioli Brózdy
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Politechnika Krakowska uzyskała w ubieg-
łym roku wsparcie MNiSW na dofi nansowa-
nie przedsięwzięć zmierzających do komer-
cjalizacji wyników badań naukowych swoich 
pracowników i zespołów badawczych. „In-
kubator Innowacyjności +” — projekt, 
w ramach którego prowadzone są działania 
— pomógł wyłonić na PK autorów prac o du-
żym potencjale wdrożeniowym. W tym gro-
nie znalazł się również zespół pracowników 
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Kompu-
terowej Politechniki Krakowskiej. Dzięki ich 
pracy w bazie dorobku intelektualnego Po-
litechniki znalazł się kolejny patent, a fi nalny 
produkt, czyli prototypowe urządzenie, któ-
re demonstruje opracowaną przez nich me-
todę, jest właśnie poddawane serii testów.

Z początkiem 2017 r. dr hab. inż. Wi-
told Mazgaj, prof. PK, dr inż. Zbigniew 
Szular oraz mgr inż. Bartosz Rozegnał, 
pracownicy naukowo-dydaktyczni In-
stytutu Elektromechanicznych Przemian 
Energii PK  wpadli na pomysł, by zająć się 
poprawą (i tak już wysokiej!) sprawności 
falowników napięcia. Tego rodzaju urzą-
dzenia wykorzystywane są w różnych ga-
łęziach przemysłu, np. w produkcji sprzętu 
AGD,  w transporcie (napędy elektryczne) 
czy w energetyce (np.  w tzw. energetycz-
nych fi ltrach aktywnych, służących do po-
prawy jakości energii elektrycznej; ukła-
dach przekształcania energii elektrycznej 
pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych). 

Zaproponowane przez badaczy PK roz-
wiązanie miało pomóc w minimalizowaniu 
strat mocy, powstających głównie w ele-
mentach przełączających urządzeń. Zwraca-
jąc uwagę na wady stosowanych dotychczas 
układów miękkiego przełączania tranzysto-
rów, przede wszystkim na niebezpieczeń-
stwo uszkodzenia tranzystorów, a nawet 
całego falownika napięcia oraz złożone 
sterowanie tranzystorów, przedstawili „spo-
sób łagodnego przełączania tranzystorów 
trójfazowego, dwupoziomowego falownika 
napięcia oraz łagodnego przełączania tran-
zystorów trójfazowego, dwupoziomowe-
go falownika napięcia”. Pod taką też nazwą 
opracowana metoda została opatentowana, 
przechodząc wcześ niej konieczną fazę labo-
ratoryjnych badań, w których zastosowano 
trójfazowy falownik napięcia o mocy oko-
ło 2 kW. Z testów wynikało, że rozwiązanie 

zespołu PK pozbawione 
jest dotychczasowych 
mankamentów, a sam 
układ sterowania pracą 
tranzystorów jest pro-
sty. Realizując prace ba-
dawcze, ta sama grupa 
pracowników złożyła 
dwa kolejne wnioski pa-
tentowe z propozycjami 
ulepszającymi pierwotne 
rozwiązanie i by zaintere-
sować swoim pomysłem 
przemysłowców podjęła 
się budowy prototypu 
urządzenia o znacznie 
większej mocy. Środki 
fi nansowe na wykonanie 
prototypu trójfazowego 
falownika napięcia z opa-
tentowanym układem 
miękkiego przełączania 
tranzystorów badacze 
uzyskali z budżetu pro-
jektu CTT PK „Inkubator Innowacyjności  +” 
(80 proc.), a pozostałe wyasygnował ich 
macierzysty Wydział Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej PK. Poszerzył się także krąg 
osób zaangażowanych w prace, gdyż do 
zespołu twórców dołączyli mgr inż. Dariusz 
Cholewa (Instytut Elektromechanicznych 
Przemian Energii PK) i mgr inż. Bartosz Wosz-
czyna (Instytut Automatyki i Trakcji Elek-
trycznej).

Prace nad pierwowzorem — trójfazo-
wym falownikiem napięcia o mocy 10 kW — 
ukończono w październiku. Przeznaczone 
do celów badawczych i demonstracyjnych 
urządzenie zawiera układy indywidualnego, 
miękkiego przełączania tranzystorów; kom-
pletny układ sterowania tranzystorów; ukła-
dy sprzężeń zwrotnych; układ do rejestracji 
wybranych przebiegów napięć i prądów 
oraz układ monitoringu pracy falownika. Za-
sadniczą jego część wykonano w Krakowie, 
w specjalistycznym PPHU ADATRONIK. Uru-
chomienie prototypu, wraz z wykonaniem 
kompleksowych badań i pomiarów, ma na-
stąpić na przełomie listopada i grudnia bie-
żącego roku. 

Twórcy zapewniają, że pracy im teraz 
nie braknie, a wyniki badań zainteresują 
nie tylko środowisko naukowe, ale i fi rmy, 

korzystające z osiągnieć energoelektroni-
ki, np. producentów falowników napięcia, 
a może nawet wytwórców urządzeń do zasi-
lania pojazdów elektrycznych. Na pewno na 
dwóch pracach doktorskich, które powstają 
w zespole badawczym, się nie skończy. 

(R.)

„Inkubator Innowacyjności +” fi nansuje prace przedwdrożeniowe

Prototypowe urządzenie jest już gotowe

Twórcy trójfazowego falownika napięcia o mocy 10 kW z opa-
tentowanym układem miękkiego przełączania tranzystorów. 
Stoją od lewej: Bartosz Rozegnał, Witold Mazgaj, Zbigniew 
Szular, poniżej — Dariusz Cholewa i Bartosz Woszczyna
Fot.: Jan Zych

Projekt „Inkubator Innowacyjności +” jest re-
alizowany wspólnie przez konsorcjum złożo-
ne 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 fi nansowane prace dostosowujące opra-
cowywane na PK technologie do zapotrze-
bowania rynkowego poprzez podniesienie 
TRL (Technology Readiness Level — poziom 
gotowości technologicznej), a także działa-
nia 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 inno-
wacji, zorientowanych w tematyce prac ba-
dawczych i rozwojowych prowadzonych na 
wydziałach PK.
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Konstanty Holly urodził się 9 lipca w 1954 r. 
w Hrubieszowie, w rodzinie Stanisława 
i Adeli z domu Piskor. Tam też w latach 
1961–1969 uczył się w szkole podstawo-
wej. Maturę uzyskał w 1973 r., kończąc 
Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Staszica w Hrubieszowie. Po maturze w la-
tach 1973–1979 studiował matematykę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 
W styczniu 1979 r. obronił pracę magister-
ską pt. „Słabe rozwiązania równań różnicz-
kowych”. Po ukończeniu studiów mate-
matycznych odbył półroczny (trwający od 
1 kwietnia do 30 września 1979 r.) staż asy-
stencki w Instytucie Matematyki AGH pod 
kierunkiem doc. Mariana Malca (później 
profesora).

W latach 1979–1982 był słuchaczem 
studiów doktoranckich w Instytucie Ma-
tematyki Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Doktoryzował się w 1982 r. na UJ  na 
podstawie pracy pt. „Transformacja 
rzutowo-całkowa zachowująca soleno-
idalność pól”. Jego rozprawa doktorska 
jest poświęcona matematycznym me-
todom, które służą do badania równań 
Naviera-Stokesa, opisujących przepływ 
cieczy lepkiej i nieściśliwej. Promotorem 
doktoratu był prof.  Bolesław Szafirski 
z Instytutu Matematyki UJ. Następnie 
Konstanty Holly podjął pracę w Instytu-
cie Matematyki UJ i przez wiele lat refe-
rował różne tematy naukowe na semina-
rium prof. Szafirskiego.

Konstanty Holly interesował się głów-
nie teorią równań różniczkowych i ich za-
stosowaniami w technice. Opublikował 
ponad 20 istotnych prac naukowych. Miał 
w środowisku krakowskim opinię wybit-
nego matematyka, który głęboko wyczu-
wał związek matematyki z naukami przy-
rodniczymi i technicznymi. Wypromował 
(pomocniczo) 2 doktorów z Politechniki 
Krakowskiej, a mianowicie dr Margaretę 
Wiciak i dr Elżbietę Motyl (obecnie pracu-
je na Uniwersytecie Łódzkim). Formalnym 
promotorem obydwu pań był prof. Boles-
ław Szafi rski. 

Podobnie współpracował w dzie-
dzinie zastosowań matematyki z kilko-
ma pracownikami AGH, w szczególności 
z dr. hab. Bogusławem Bożkiem (wówczas 
doktorem) z Wydziału Matematyki Stoso-
wanej AGH  i z prof. Andrzejem Olajossym 
(z Wydziału Górniczego AGH, obecnie: Wy-
dział Górnictwa i Geoinżynierii), modelując 
proces elektrolizy aluminium w Hucie Alu-
minium w Skawinie. Efektem była wspólnie 
opublikowana monografi a pt. „Stationary 
Navier-Stokes Equations: on qualitative 
and numerical aspects of the Galerkin 
method”, stanowiąca dziesiąty numer 
czasopisma matematycznego „Opuscula 
Mathematica” (pismo założył jeszcze przed 
II wojną światową Antoni Hoborski, wybit-
ny krakowski matematyk i pierwszy rektor 
ówczesnej Akademii Górniczej). 

Konstanty Holly współpracował rów-
nież z prof. Markiem Danielewskim 
i dr. hab. inż. Robertem Filipkiem (wówczas 
doktorem) z Wydziału Inżynierii Materiało-
wej i Ceramiki AGH oraz ze wspomnianym 
już dr. hab. Bogusławem Bożkiem. Współ-
praca ta dotyczyła różnych problemów. 
Początkowo modelowano zagadnienie 
dyfuzji wzajemnej, a później badano pro-
ces wyciskania elektrod węglowych w Za-
kładzie Elektrod Węglowych w Raciborzu. 
Wynikiem badań jest seria kilku istotnych 
publikacji na temat zastosowań matematy-
ki w technice. 

Zmarły dwadzieścia lat temu Konstanty Holly głęboko wyczuwał związek 
matematyki z naukami przyrodniczymi i technicznymi

Matematyk wśród inżynierów
JAN KOROŃSKI

Z inicjatywy autora tego wspomnie-
nia Instytut Matematyki PK  (wraz 
z „Seminarium z nauk ścisłych, 
przyrodniczych i techniki”, niedaw-
no zainaugurowanym w IMPK pod 
kierunkiem dr.  hab.  Jana Koroń-
skiego) i Komisja Historii Matema-
tyki Oddziału Krakowskiego PTM 
zorganizowały w listopadzie 2018  r. 
na Politechnice Krakowskiej sesję 
naukowo-wspomnieniową poświęco-
ną doktorowi Konstantemu Holly’emu.

Podczas Konferencji Zastosowań Matema-
tyki w Krynicy dyskutują (od lewej): dr Kon-
tanty Holly, prof. Andrzej Olajossy, prof. Sta-
nisław Białas, dr Zbigniew Węglowski, 
dr Danuta Węglowska

Jego głównym miejscem pracy był 
Instytut Matematyki UJ, gdzie od 1982  r.  
do 1984 r. był zatrudniony jako starszy 
asystent, a od 1985 r. — jako adiunkt 
naukowo-dydaktyczny. Dodatkowo od 
1993 r. do 1998 r. pracował na pół eta-
tu w Instytucie Matematyki Politechniki 
Krakowskiej. Przez pięć lat prowadził tu 
wykład monografi czny i seminarium z wy-
branych zagadnień teorii równań różnicz-
kowych dla pracowników PK. 

Na Politechnice Krakowskiej Konstanty 
Holly nawiązał niezwykle owocną współ-
pracę naukową z prof. Jerzym Jaskólskim 
z Wydziału Mechanicznego w kontekście 
zastosowań zaawansowanych teorii rów-
nań różniczkowych w technice, głównie 
w badaniach rozkładu ciepła w materiałach 
niejednorodnych, stosowanych np. do kon-
strukcji silników samochodowych. Za refe-
rat na ten temat w 1993 r. otrzymali główną 
nagrodę na międzynarodowej konferencji 
„Matauto 93” w Bułgarii (Sofi a — Semkowo). 
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Poza uzdolnieniami matematyczny-
mi Konstanty Holly był też obdarzony 
talentem muzycznym. Często przy okazji 
konferencji naukowych, podczas wieczor-
nych spotkań towarzyskich, śpiewał i grał 
na gitarze. Świetnie grał na pianinie. Upra-
wiał turystykę, szczególnie górską. Żywo 
interesował się również polityką. Od 1979 r. 
był żonaty. Owocem tego związku jest 
dwóch synów, Nikodem i Jan. Był bardzo 
dobrym mężem i ojcem. 

W ostatnim okresie życia dr Konstanty 
Holly pracował nad swoją rozprawą habili-
tacyjną. Zdołał przygotować prawie kom-
pletny tekst, ale już zabrakło mu czasu na 
poddanie się rygorom przewodu habili-
tacyjnego. Zmarł przedwcześnie i niespo-
dziewanie 24 kwietnia 1998 r. w Krakowie, 
nie ukończywszy czterdziestego czwarte-
go roku życia. Został pochowany na cmen-
tarzu w Osieku, koło Oświęcimia.

Zdjęcia: Bogusław Bożek 

Dr hab. Jan Koroński jest adiunktem w Instytu-
cie Matematyki na Wydziale Fizyki, Matematyki 
i Informatyki PK. 

Autor dziękuje wymienionym w tekście 
pracownikom AGH za udzielenie infor-
macji o współpracy naukowej z dr. Kon-
stantym Hollym. Szczególne podzięko-
wanie należą się dr. hab. Bogusławowi 
Bożkowi z Wydziału Matematyki Stoso-
wanej AGH za udostępnienie cennych 
informacji i zdjęć, na których uwiecznio-
ny jest dr Konstanty Holly. 

Dzięki ITP PK fi rmy zatrudniają nowych pracowników 
i doceniają współpracę z uczelnią

Za nami 
Inżynierskie Targi Pracy PK 
MAJA ZIĘTARA

Po raz czternasty na Politechnice Krakow-
skiej odbyły się Inżynierskie Targi Pracy. 
23 października w obiekcie PK przy ulicy 
Kamiennej spotkało się prawie 40  wy-
stawców, którzy reprezentowali głównie 
środowisko pracodawców i instytucje 
rynku pracy. Dużym zainteresowaniem 
od kilu edycji ITP cieszy się Strefa Do-
radztwa. Jej atuty doceniają poszukujący 
pracy studenci. To w niej pomocą w we-
ryfikacji CV służą im fachowcy — dorad-
cy zawodowi Centrum Edukacji i Pracy 
Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krako-
wie oraz osoby odpowiedzialne za re-
krutację w wybranych, biorących udział 
w targach firmach. Niezwykle cennym 
sprawdzianem przed życiowym testem, 
jaki stanowi staranie się o pierwszą pra-
cę — były dla studentów próbne rozmo-
wy kwalifikacyjne, prowadzone przez 
niektórych pracodawców. Informacje 
zwrotne, które podczas takich spotkań 
(CareerDate) kierują do studentów osoby 
zawodowo zajmujące się rekrutacją, po-
zwalają się lepiej przygotować i zmierzyć 
ze stresem, który towarzyszy każdemu, 
kto znajdzie się w sytuacji ubiegającego 
się o posadę. 

Jak ocenić rezultaty, czy tegoroczne 
targi spełniły pokładane w nich nadzieje, 
oczekiwania pracodawców i studentów? 
Należy przypuszczać, że tak, skoro ponad 
trzy czwarte z obecnych na targach wy-
stawców brało w nich udział po raz ko-
lejny, a około połowa zadeklarowała, że 
obecność na Inżynierskich Targach Pracy 
PK przyczyniła się do zatrudnienia w ich fi r-
mach nowych pracowników. Pracodawcy 
bardzo dobrze ocenili organizację targów, 
ponad 96 proc. ankietowanych było zado-
wolonych. Chęć udziału w przyszłorocznej 
imprezie wstępnie zgłosiło trzy czwarte wy-
stawców. Satysfakcję można czerpać także 
z tego faktu, że większość pracodawców 
podkreślała potrzebę stałej współpracy 

Rektor Jan Kazior podczas ITP PK, w rozmo-
wie z przedstawicielami ArcelorMittal. 
Fot.: Jan Zych

z Biurem Karier PK — zgłaszania za jego 
pośrednictwem ofert pracy, praktyk i sta-
ży do aktualizowanej na PK bazy on-line, 
a także bezpośredniej współpracy i spot-
kań ze studentami na uczelni.

Inżynierskie Targi Pracy PK stanowiły 
doskonałą okazją do bezpośredniego kon-
taktu studentów i pracodawców. Można 
było nie tylko pozostawić CV u rekruterów, 
ale także porozmawiać o możliwościach 
współpracy. Doradcy Biura Karier PK za-
chęcali ponadto studentów i studentki PK 
do przyłączenia się do projektu PIKAP. Od 
stycznia tego roku oferuje on młodym lu-
dziom możliwość podnoszenia kompeten-
cji kluczowych z punktu widzenia rynku 
pracy. Projekt „PIKAP — Programowanie 
Indywidualnych Kompetencji Absolwen-
tów Politechniki. Wsparcie świadczenia 
wysokiej jakości usług przez Biuro Karier 
Politechniki Krakowskiej” został dofi nanso-
wany w konkursie Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju.

Dr Maja Ziętara kieruje Biurem Karier PK.
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 Wielu z nas pamięta konkurs prezentacji 
w języku obcym, zorganizowany parę lat 
temu, podczas obchodów rocznicowych 
Studium Praktycznej Nauki Języków Ob-
cych PK i wrażenie, jakie poszczególne 
wystąpienia wywarły na publiczności, 
sponsorach. Studenci wznosili się na wy-
żyny swoich możliwości i odkrywali przed 
nami swe talenty i naukowe fascynacje. I to 
wszystko w perfekcyjnym opakowaniu. Za 
tym efektem stały w wielu przypadkach 
wrodzone predyspozycje, łatwość przema-
wiania przed większym audytorium, brak 
tremy, również sprawności językowe, na-
byte w dłuższym bądź krótszym procesie 
nauki języka obcego, ale nie tylko…

Ze stanowiska obserwatora

Wiosną tego roku dane mi było uczestni-
czyć w zajęciach, prowadzonych przez ko-
legów ze Studium Praktycznej Nauki Języ-
ków Obcych PK. Było to doświadczenie ze 
wszech miar inspirujące z uwagi na bogatą 
paletę pomysłów metodycznych osób, 
u których gościłam. Szczególnie zainspi-
rowały mnie zajęcia z języka angielskiego, 
prowadzone ze studentami II roku studiów 
stacjonarnych na kierunku informatyka, na 
Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Kompu-
terowej. Studenci poznawali w ich trakcie 
tajniki dobrej prezentacji, i z tygodnia na 
tydzień poprawiali swój warsztat. 

Był to ostatni semestr lektoratu 
i część zajęć została poświęcona temu 
projektowi. Kursanci w czteroosobowych 
grupkach zapoznawali się szczegółowo 
z zasadami dobrej prezentacji, dyskuto-
wali o nich, a całość — dzięki osobowości 
prowadzącej — była okraszona żywymi, 
przemawiającymi do wyobraźni, konkret-
nymi przykładami. Zajęcia odbywały się, 
naturalnie, w języku obcym, czego sami 
studenci pedantycznie przestrzegali. 
(Efekt żelaznych zasad, wprowadzonych 
na pierwszych zajęciach lektoratu). Na 
marginesie, właśnie jasne i niepodważal-
ne zasady wydały się kluczowe w całym 
przedsięwzięciu. Momentami atmosfera 
przypominała West Point Academy, a jako 
że studenci rozumieli, że West Point — to 

zaszczyt, nie krzywdowali sobie z powo-
du dyscypliny i bez zmrużenia oka, gdy 
trzeba było, przechodzili z szyku dysku-
syjnego w szyk testowy.

Każda faza prezentacji — począw-
szy od etapu koncepcyjnego, poprzez 
zbieranie materiałów, ich selekcję, aż po 
radzenie sobie z nieprzewidzianymi sy-
tuacjami — została omówiona niezwykle 
szczegółowo. Studenci otrzymali materia-
ły, które zawierały także informacje na te-
mat mowy ciała, tempa, ram czasowych, 
współpracy z partnerem prezentacji 
(miała to być praca w duecie). Następnie 
oglądnęli prezentacje swoich poprzedni-
ków sprzed lat i mogli odnieść się punkt 
po punkcie do ich mocnych i słabych 
stron. Ponadto otrzymali teksty do uzu-
pełnienia, reasumujące nabytą wiedzę 
teoretyczną. A na kolejnych zajęciach cze-
kał ich już tylko skok na głęboką wodę. I ta 
właśnie faza była najciekawsza.

Studenci mieli przygotować prezenta-
cję, ale także opracować słownictwo oraz 
zadania dla słuchaczy, tak by dodatkowo 
również ich zaktywizować. Zadaniem pu-
bliczności była ocena prezentacji według 
określonego arkusza ewaluacyjnego, po-
przedzona dyskusją w czteroosobowych 
grupkach.

Prezentujący dwoili się i troili, by w do-
brym tempie, interesująco i zgodnie z przy-
jętymi regułami przedstawić swój projekt. 
Żadnego tematu nie można było określić 
jako nudny, wszystkie nawiązywały do kie-
runku studiów. Każda prezentacja oscylo-
wała w granicach dobra — bardzo dobra — 
wybitna. Zadbano o każdy szczegół, łącznie 
z adekwatnym ubiorem i rekwizytami.

Chapeau bas

Uderzała nie tylko dojrzałość prezentują-
cych, ich poważne potraktowanie zadania, 
lecz również postawa audytorium i jego 
mądre podejście do oceniania. Studenci, 
co nie jest częste, nie stronili od oceniania 
kolegów, ważne, że robili to obiektywnie 
i fair, a jedynym celem była informacja 
zwrotna, przekazanie wskazówki prezen-
tującym.

Opuszczając pod koniec semestru 
moje stanowisko obserwacyjne, odczuwa-
łam potrzebę wyrażenia uznania dla przy-
szłych informatyków i na pożegnanie nie 
mogłam powstrzymać się od uwagi, że byli 
w 100 procentach zaangażowani w zajęcia, 
wykazywali się kreatywnością i co szcze-
gólnie cenne — przyszli na lektorat jako 
grupa poszczególnych osób, a kończyli go 
jako zespół. 

Oczywiście, rzeczy nie dzieją się sa-
moistnie. Nie byłoby sukcesu bez przemy-
ślanego pomysłu wykładowczyni. I jej nie-
kłamanego zaangażowania. Gdy raz nie 
było mi dane przyjść na zajęcia tej grupy, 
otrzymałam wiadomość: „Szkoda, że Cię 
nie było na TEJ prezentacji (…) Wielka 
rzecz!”.

Refl eksja

Prezentacje dają studentom możliwość 
nie tylko wzbogacenia języka, poczy-
nienia postępów w zakresie płynności 
wypowiedzi, ale również pozwalają na-
brać pewności siebie, przydatnej także 
podczas innych występów publicznych. 
Nierzadko mówią coś o człowieku, poka-
zują go w innym wymiarze, przybliżają 
jako osobę, są odkrywcze dla wszystkich. 
Wszak lektorat, obok przekazywania tre-
ści technicznych, powinien być przedmio-
tem humanizującym.

Dodatkowe doświadczenie — już moje 
osobiste — to uświadomienie sobie, jak 
inspirujące mogą być lekcje koleżeńskie, 
czyli szkolenia w wydaniu autentycznym, 
nie na pokaz dla zaproszonego gremium, 
taka metodyka w naturalnym środowisku. 
A co z tego doświadczenia wynikło, może 
wspomnę innym razem. Zdradzę tylko, że 
West Point oddaliło się za ocean, a z por-
tretu łypnął okiem po galicyjsku Franciszek 
Józef.

Mgr Ewa Bagnińska jest starszym wykładowcą 
języka niemieckiego w Studium Praktycznej Na-
uki Języków Obcych PK. 

Słów kilka o studenckich prezentacjach i lekcjach koleżeńskich

Inżynier vs performer
EWA BAGNIŃSKA
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Polska do tej pory zdobyła jedynie 16 gran-
tów European Research Council w progra-
mie Horyzont 2020. Jest to bardzo słaby 
wynik w porównaniu z innymi krajami 
członkowskimi. Co powstrzymuje naukow-
ców przed aplikowaniem o granty ERC?

Prestiżowe granty Komisji Europejs kiej, 
przyznawane przez European Research 
Council, są przeznaczone dla najlep-
szych naukowców, a jedynym kryterium 
oceny jest doskonałość naukowa. Polska 
w 12 konkursach ERC zdobyła 16 grantów. 
Jest to bardzo skromne osiągnięcie w po-
równaniu z zachodnimi krajami, w których 
liczba takich grantów   dochodzi średnio 
do kilkuset. Przykładowo Wielka Brytania 
zdobyła 750 grantów, Niemcy mają ich 
604, Francja zyskała 426, a Austria 114 gran-
tów. Tak mała liczba polskich grantów wy-
nika w dużej mierze z małej liczby składa-
nych wniosków do ERC.

Dlaczego tak jest? 

Jakie bariery instytucjonalne powstrzy-
mują naukowców przed ubieganiem się 
o granty ERC? Takie pytania zadaliśmy 
uczestnikom warsztatów „Tworzenie opty-
malnego środowiska w instytucji do apli-
kowania o granty ERC”, zorganizowanych 
27 września na Politechnice Krakowskiej 
przez Regionalny Punkt Kontaktowy Pro-
gramów Badawczych UE, działający przy 
CTT PK oraz Krajowy Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych UE.

W spotkaniu uczestniczyli zarówno 
naukowcy, jak i przedstawiciele jednostek 
administracyjnych. Wspólnie zastanawiali 
się, co zrobić, aby w polskich instytucjach 
naukowych pojawiało się więcej grantów 
ERC. Grupy warsztatowe pracowały nad 
czterema zagadnieniami. Poruszono kwe-
stie administracyjne, fi nansowe i praw-
ne związane z przygotowaniem wniosku 
i istotne w trakcie realizacji projektu. Mó-
wiono o zatrudnianiu członków zespołu 
projektowego oraz wynagrodzeniu i stra-
tegii rozwoju kadry naukowej.

Jak wyjść z impasu?

W trakcie szkolenia zostały wskazane trud-
ności i zdefi niowane problemy, wszystko, 
co zniechęca naukowców do składania 
wniosków o granty ERC. Najważniejszą 
barierą jest brak pomocy konkretnych 
osób, które byłyby oddelegowane do 
wsparcia administracyjnego na etapie 
przygotowania wniosku i realizacji grantu. 
Za drugi czynnik istotnie hamujący działa-
nia uznano brak biur karier dla naukowców. 
Podkreślano, że biura te mogłyby wspierać 
rozwój kariery naukowców, tak by ich do-
robek był konkurencyjny na tle międzyna-
rodowym, co mogłoby im zapewnić suk-
ces w aplikowaniu o granty ERC. Ponadto 
w dyskusji uwagę zwracano na niestabilne 
prawo i niejednorodne regulacje odnośnie 
do wynagrodzeń, pobieranych w różnych 
programach wsparcia.

Idealnym rozwiązaniem byłoby stwo-
rzenie specjalnego zespołu opiekunów 
administracyjno-fi nansowych, wspierają-
cych naukowców na etapie przygotowania 
wniosku i  realizacji grantów ERC. Ujednoli-
cenie organizacyjne pracy takiego zespołu 
w skali uczelni lub jednostki należałoby za-
pewnić odgórnie, poprzez wprowadzenie 
przez władze uczelni lub jednostek odpo-
wiednich regulaminów, rozporządzeń.

Taka forma współpracy zapewniłaby 
lepszą komunikację z kierownikami pro-
jektów oraz jednoznaczny podział obo-
wiązków. Kwestie wynagrodzeń również 
powinny być określone przez władze jed-
nostek, tak by naukowcy, aplikując o gran-
ty, wiedzieli, jakie stawki mogą zaplanować 
w projekcie. Aby powyższe regulacje były 
skuteczne, konieczne jest mocne, scen-
tralizowane wsparcie merytoryczne z za-
kresu realizacji i wymagań konkursowych. 
Istotne byłoby poszerzenie kompetencji 
osób pracujących w takich biurach o umie-
jętności z zakresu doradztwa personalne-
go w zakresie kreowania odpowiedniej 
ścieżki kariery naukowej, tak by była ona 
konkurencyjna na międzynarodowym tle. 

Pojawiły się również sugestie zwiększenia 
wynagrodzeń dla wyspecjalizowanych 
pracowników administracji, zajmujących 
się kompleksowym wsparciem (rola mene-
dżera projektu).

Sprawdzone pomysły

Na zakończenie spotkania zaprezentowa-
no dobre praktyki z zakresu wspierania na-
ukowców w procesie aplikowania o granty 
ERC i w trakcie ich realizacji. O doświad-
czeniach Uniwersytetu Warszawskiego 
— lidera wśród polskich jednostek w po-
zyskiwaniu grantów ERC — opowiedziała 
Diana Pustuła. Następnie Anna Dobra-
nowska przedstawiła specjalny program 
wsparcia dla wybitnych naukowców, apli-
kujących o granty ERC, wprowadzony nie-
dawno na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Dzięki tym działaniom w konkursie Star-
ting Grant 2018 Uniwersytet Jagielloński 
pozyskał 2 granty ERC. Obie uczelnie sto-
sują bardzo ciekawe rozwiązania, które 
z pewnością przyczyniły się do zwiększe-
nia liczby pozyskiwanych grantów ERC. 
Warto byłoby, aby inne jednostki również 
opracowały specjalne programy wsparcia, 
podążając za sukcesem wspomnianych 
uniwersytetów.

Podobne warsztaty będą przeprowa-
dzane w większości polskich miast. Or-
ganizatorzy chcą zebrać jak największą 
liczbę pomysłów dotyczących tworzenia 
optymalnego środowiska do aplikowania 
o granty ERC. Konkretne rozwiązania zo-
staną zalecone do wdrożenia władzom 
instytucji, tak aby zachęcić naukowców 
do aplikowania o bardzo prestiżowe 
granty ERC.

Mgr inż. Dorota Markiewicz-Roszak jest pra-
cownikiem Regionalnego Punktu Kontaktowe-
go Programów Badawczych UE, działającego 
przy Centrum Transferu Technologii PK.

Warsztaty, szkolenia i dyskusje mają pomóc zdobyć odpowiedź

Co zrobić, aby grantów ERC było więcej 
w polskich instytucjach naukowych?
DOROTA MARKIEWICZ-ROSZAK
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 Otwarcie okolicznościowej wystawy 
w Muzeum Politechniki Krakowskiej roz-
poczęło wydarzenia związane z obchoda-
mi 60-lecia działalności Radia „Nowinki”. 
W lokalu muzeum 11 października spotkali 
się dawni i dzisiejsi twórcy radia oraz za-
proszeni goście. 

Na wernisaż przybył rektor PK prof. Jan 
Kazior. Przekazując zespołowi Radia „Nowin-
ki” serdeczne gratulacje i wyrazy uznania, 
stwierdził, że radio wspaniale się rozwija. 
Rektor zauważył, że trwa ono już tyle lat, cho-
ciaż w tym czasie wiele rozgłośni studenc-
kich przestało istnieć. W „Nowinkach” do-
świadczenie zdobywali dziennikarze, którzy 
później stali się popularni na falach innych 
rozgłośni, jak na przykład dziennikarz sporto-
wy Tadeusz Kwaśniak, przypomniał prof. Jan 
Kazior. Obecnej ekipie życzył następnego 
jubileuszu — stu lat! Na ręce Tomasza Kapuś-
niaka przekazał adres gratulacyjny. 

Przybyły na wernisaż Eugeniusz Zy-
chowicz — jeden z założycieli i pierw-
szych kierowników rozgłośni — wspomi-
nał początkowe lata jej funkcjonowania. 
— Mieliśmy to szczęście, że nasz zespół 
utworzyli ludzie, którzy byli entuzjastycz-
nie nastawieni do działalności w tym radiu 
— powiedział.  Dodał, że do studenc-
kiego radia na PK dołączyły koleżanki 
z UJ,  wzbogacając program o audycje 
literackie i słuchowiska. Przypomniał, że 
nazwę „Nowinki” nadano również osied-
lu akademickiemu PK, mieszczącemu się 
wówczas przy ul. Bydgoskiej. 

Mówiąc o początkach radia Politechni-
ki, Eugeniusz Zychowicz zauważył, że były 
to lata, gdy w Polsce działała cenzura. Nic 
nie mogło się ukazać bez jej zgody. Stu-
dentom udawało się jednak od czasu do 
czasu przemycić treści, na które ówczesna 
władza patrzyła niechętnym okiem. W ten 
sposób wyemitowano felietony na roczni-
ce uchwalenia „Konstytucji 3 maja” i bitwy 
pod Monte Cassino. Za trzecim razem, 
bodajże po audycji na temat odzyskania 
niepodległości w 1918 roku, kierownik 
radia, czyli Eugeniusz Zychowicz, został 
odwołany z pełnionej funkcji, a zespół 
rozwiązano.  

Jerzy Jamroży, dru-
gi z nestorów „Nowinek” 
przybyłych na 60-lecie 
radia (notabene młod-
szy brat prof. Zygmunta 
Jam rożego, przed laty 
prodziekana Wydziału Bu-
downictwa Lądowego PK), 
powiedział: — Daliśmy 
coś od siebie radiu, ale są-
dzę, że znacznie więcej od 
niego otrzymaliśmy. Jerzy 
Jamroży przypomniał, że 
spotkała się wówczas grupa 
młodych ludzi zaintereso-
wanych światem, pocho-
dzących z różnych miejsco-
wości, z różnych środowisk. 
Ten okres wspólnej pracy 
w radiu pomógł wykuć 
fundamenty postawy ży-
ciowej. I co równie ważne, 
ludzi tych połączyła przy-
jaźń, która trwa do tej pory, 
stwierdził Jamroży. 

Podczas wernisażu 
w Muzeum PK Tomasz Ka-
puśniak pokrótce scharakteryzował zgro-
madzone na wystawie eksponaty. Zwrócił 
uwagę na aranżację studia radiowego 

z końca lat 70., dawne nośniki dźwięku, 
a także na gablotę obrazującą życie 
produkcyjne radia. Pokazane zostały 

60. urodziny Radia „Nowinki” 

Wernisaż, piknik, tort i wspomnienia 
LESŁAW PETERS

W otwarciu wystawy w Muzeum PK uczestniczyli (na pierw-
szym planie, od lewej): przewodniczący Rady Programowej 
Radia „Nowinki” Wojciech Otowski oraz nestorzy rozgłośni 
Eugeniusz Zychowicz i Jerzy Jamroży. Fot.: Jan Zych

Radiowemu świętu towarzyszyła okolicznościowa wystawa; na zdjęciu montaż ekspozycji. 
Fot.: Jan Zych
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m.in. „dzienniki pokładowe”, w których 
odnotowywano twórców programów 
i zawartość audycji. 

Wprowadzenie do spotkania wygłosił 
Bartłomiej Krystyński z Działu Promocji 
(wcześniej redaktor radia), a w imieniu Mu-
zeum PK gości powitała Lilianna Lewan-
dowska. W wernisażu wzięli udział m.in.: 
były rektor PK prof. Marcin Chrzanowski, 
dyrektor administracyjny PK Lidia Ponan-
ta, kierownik Działu Promocji Elżbieta Nie-
chciał. Obecni byli przewodniczący Rady 
Programowej Radia „Nowinki” dr hab. inż. 
Wojciech Otowski oraz inni członkowie 
Rady Programowej. 

*

Swoją siedzibę Radio „Nowinki” ma 
w DS  „Bartek”, na Osiedlu Studenckim. 
11  października opuściło jednak Czyży-
ny, by po otwarciu wystawy w Muzeum 
PK rozpocząć transmitowany na żywo 
specjalny program z dziedzińca kampusu 
PK  przy ul. Warszawskiej, gdyż  tu odbył 
się urodzinowy piknik. Audycję rozpoczę-
to ambitnie przy dźwiękach utworu Fran-
ka Sinatry „Fly Me to the Moon”. Było też 
„Happy Birthday to You”. 

Poproszony o zabranie głosu, rektor 
PK Jan Kazior złożył podziękowania byłym 
rektorom PK, którzy wspierali „Nowinki”, 
i zapewnił, że obecne władze uczelni nawią-
zują do tej tradycji, aby radio mogło się dalej 
rozwijać. Rektor Kazior dokonał też symbo-
licznego pokrojenia tortu urodzinowego. 

Urodzinowy piknik nie mógł się obejść bez 
urodzinowego tortu. Fot.: Jan Zych

Na wystawie zobaczyliśmy zdjęcia Kory i Wojtka Bellona. Zdjęcia: Ze zbiorów 
Radia „Nowinki”

Podczas audycji prowadzonej przed 
budynkiem Galerii „Gil” przez Bartłomieja 
Krystyńskiego i Rafała Roszczuka mówiono 
o dniu dzisiejszym i przyszłości radia oraz 
przeprowadzano wywiady z zaproszonymi 
gośćmi. Swoimi wspomnieniami dzielił się 
Eugeniusz Zychowicz. Wojciech Otowski 
mówił o pozytywnych aspektach słuchania 
radia, które zmusza do myślenia i kreatyw-
ności. Odbyły się konkursy z nagrodami. 

Scenerię pikniku wzbogacała fotogra-
fi czna wystawa, która stanęła przed bu-
dynkiem Galerii „Gil”. Na starych zdjęciach, 
wydobytych z redakcyjnego archiwum, 
zobaczyliśmy m.in. Korę (Olgę Jackowską) 

na wspólnym zdjęciu z Püdelsami i solo, 
a także Wojtka Bellona z Wolnej Grupy Bu-
kowina podczas koncertu w Klubie „Pod 
Przewiązką” przy ul. Bydgoskiej, nagłoś-
nionego przez „Nowinki”. Wystawa doku-
mentowała historię radia aż po lata ostat-
nie, łącznie z inauguracją jego działalności 
w Internecie w lutym 2011 r. 

*

Osoby, które przez lata tworzyły Radio 
„Nowinki”, zebrały się 19 października 
w Klubie „Kwadrat” na kameralnym spot-
kaniu towarzyskim. Stało się ono okazją 
do powspominania czasów wspólnej 
pracy w radiowym studiu, a także do po-
rozmawiania o dalszych losach byłych 
radiowców. Wszak ich drogi życiowe po 
ukończeniu studiów na PK rozeszły się 
w różne strony. 

Spotkanie byłych pracowników „Nowinek” przebiegło w miłej atmosferze. Fot.: Jan Zych
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Powinien mieć w Krako-
wie swoją ulicę. Niedługo 
będzie miał swój ogród na 
terenie zabytkowego kam-
pusu Politechniki Krakow-

skiej. Jego zasługi dla Wojska Polskiego, 
w którym służył od pierwszych dni 
II Rzeczypospolitej, docenił marszałek 
Józef Piłsudski.

Odeszli w cień z wyroków 
historii

Nazywany jest najbardziej zapomnia-
nym generałem Rzeczypospolitej. Two-
rzył podwaliny jej sił zbrojnych w ich 
najbardziej pożądanym w XX wieku 
aspekcie — w aspekcie technicznym. 
Zmarł tuż po zwycięstwie w 1920 r. i nie-
sprawiedliwie zniknął z kart historii. 
Należy do jakże szerokiej, specyfi cznej 
grupy patriotów z Galicji — polityków 
i artystów; wojskowych i historyków; 
urzędników i wielu, bardzo, bardzo 
wielu inżynierów i techników.

Różnie wyobrażali sobie drogi ku 
Niepodległości. Dorastali i kształci-
li się w paradoksalnej, nowoczesno-
-archaicznej rzeczywistości dawnej 
monarchii austro-węgierskiej; monar-
chii, w której zrodziło się i po części 
przetrwało do naszych czasów bardzo 
wiele integrujących, pozytywnych, 
humanistycznych wartości i niemal 
tyleż samo zalążków konfl iktów. Oby-
watele dawnej Galicji, tacy jak Emil 
Gołogórski, dzięki swej szlachetności, 
wiedzy i intuicji starali się owe dobre 
cechy przekazać na służbę Niepodleg-
łej, te złe likwidując i minimalizując. 
Pisali jej pierwszą konstytucję, bronili 
jej przed atakiem bolszewickiej Rosji, 
tworzyli jej przemysł, armię i fl otę. Stali 
się m.in. trzonem jej korpusu cywilne-
go, współtworząc polską administrację 
państwową na terenach odzyskanych 
na mocy traktatu wersalskiego, opusz-
czonych przez administrację pruską. 

Ich biografi e są nieraz pełne patosu, ale 
i goryczy. Pamiętajmy o tych, którzy 
zrobiwszy swoje, wyrokami trudnej, 
polskiej historii musieli odejść w jej 
cień. W stulecie odzyskania Niepodleg-
łości przypomnijmy jednego z cichych 
konstruktorów Rzeczypospolitej — in-
żynierów Niepodległości. 

W Twierdzy Kraków

Emil Gołogórski urodził się 27 lutego 
1862 r. w Wiedniu, w polskiej rodzinie 
urzędniczej. Młodość spędził we Lwo-
wie. Tam w 1880 r. ukończył 6-klasowe 
gimnazjum realne i rozpoczął studia 
na Politechnice Lwowskiej. W 1882 r. 
przeniósł się do Wojskowej Akademii 

Technicznej, gdzie ze szczególnym 
upodobaniem zajmował się rodzącą 
się dopiero elektrotechniką. 18 sierp-
nia 1883 r. ukończył studia z wynikiem 
bardzo dobrym i rozpoczął zawodową 
służbę wojskową w cesarskiej i królew-
skiej armii, w stopniu podporucznika.

Pierwszy przydział służbowy 
otrzymał do 1. Pułku Inżynieryjnego. 
Na przełomie lat 1883 i 1884 skierowa-
ny został po raz pierwszy do Twierdzy 
Kraków. Do 1889 r. był referentem do 
spraw telefonów fortecznych, obiektów 
mostowych i min demolujących. Na 
uwagę zasługuje jego rola w tworze-
niu telefonii wojskowej, zgodna z wy-
kształceniem i elektrotechnicznymi za-
interesowaniami.

Zapomniany inżynier Niepodległości
Generał Emil Gołogórski został w wolnej Polsce dowódcą wojsk technicznych. 
Odpowiadał za organizację wojsk inżynieryjnych oraz wojskową łączność 
i transport

KRZYSZTOF WIELGUS

Przekrój perspektywiczny pancernego fortu obrony bliskiej, 48a „Mistrzejowice”. W narożniku 
portret Emila Gołogórskiego w mundurze kapitana. Oznaczenia: 1. Końcówka drogi dojazdo-
wej; 2. Fosa zapola o profi lu pełnym (głęboka); 3. Basteja obrony zapola; 4. Kaponiera obrony 
wjazdu; 5. Wał szyjowy do obrony zapola; 6. Plac broni; 7. Rów ochronny przed korpusem 
koszarowo-bojowym; 8. Fosa o stoku spłaszczonym, broniona czołowo; 9. Przeszkody z drutu 
kolczastego na prętach zasiekowych; 10. Kazamatowy korpus koszarowo-bojowy (a. Pozycja 
piechoty uformowana w stropodachu, wyposażona w pancerne tarcze okopowe; b. Pancerna 
wieża obserwacyjna; c. Wieża — „laweta pancerna” dla 8 cm armaty M-94; d. Izby pogotowia 
dla piechoty i artylerzystów; e. Magazyny amunicji dla broni strzeleckiej; f. Latryna; g. Po-
mieszczenie wentylatorów, napędzanych ręcznie; h. Magazyny amunicji artyleryjskiej; i. Izby 
załogi). Oprac. i rys.: Krzysztof Wielgus, Witold Bobula
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Po służbie m.in. w Krems (dziś: Kro-
meriż, w Czechach) i w Znoim (dziś: 
Znojmo), w 1894 r. znów został przydzie-
lony do Dyrekcji Inżynierii (k.u.k. Genie-
direktion) w Twierdzy Kraków. Zapro-
jektował tu m.in. strzelnicę elementarną 
na Woli Justowskiej, tamże koszary obro-
ny krajowej, fort 50a „Lasówka”, forty 
pancerne 50 ½ O „Barycz” i 50 ½ W „Ko-
socice” i fort 44a „Pękowice”. 

Fort 44a to była pierwsza w Krako-
wie realizacja dzieła obronnego nowego 
typu: pancernego fortu obrony bliskiej, 
a zarazem twórcze przekształcenie 
wprowadzonego odgórnie wzorca. Mo-
dyfi kacja polegała na rozsunięciu wież 
pancernych na skrzydła i przełama-
niu układu wież, dzięki czemu armaty 
w wieżach zyskiwały możliwość prowa-
dzenia ognia bocznego.

Pomysł Gołogórskiego jednoznacz-
nie zdominował rozwiązania fortów 
tego typu w Krakowie i w Przemyślu. 
Bezpośrednie analogie pod względem 
kształtu do fortu 44a pozwalają przy-
puszczać, że Gołogórski zaprojektował 
również krakowskie forty pancerne 
45a „Bibice” i 48a „Mistrzejowice” oraz 
przemyski fort I/5 „Popowice”.

Do Wojska Polskiego — 
w stopniu generała porucznika

Z czasem Gołogórski został m.in. sze-
fem wydziału w Sztabie Generalnym 
— tz w. Biura Ewidencyjnego, zbiera-
jącego, analizującego i publikującego 
dane wywiadowcze na temat obcych sił 
zbrojnych. Stąd brało się jego doskonałe 
rozeznanie w sprawach armii rosyjskiej, 
co przydało się w okresie wojny polsko-
-bolszewickiej. Objął następnie nowo 
utworzone stanowisko generalnego in-
spektora saperów, należące do najwyż-
szych w siłach zbrojnych Austro-Węgier 
— z misją tworzenia nowego rodzaju 
wojsk do bezpośredniego wsparcia in-
żynieryjnego jednostek frontowych.

W czasie I wojny światowej Emil Go-
łogórski był dowódcą brygady, następnie 
— dywizji na froncie włoskim. W 1917 r. 
odszedł w stan spoczynku ze względu 
na poważny stan zdrowia. Mimo to 13 li-
stopada 1918 r. przyjęty został do Wojska 
Polskiego w stopniu generała poruczni-
ka i mianowany dowódcą Okręgu Gene-
ralnego „Kraków”. Od marca do czerwca 
1919 r., w czasie wojny z Ukraińcami, 
obowiązki dowódcy okręgu generalnego 

łączył z funkcją zastępcy do-
wódcy grupy operacyjnej ge-
nerała Iwaszkiewicza. 30 maja 
1919 r. został mianowany do-
wódcą Okręgu Generalnego 
„Lwów” we Lwowie. W tym 
czasie Komisja Weryfi kacyjna 
dla ofi cerów byłej armii au-
striackiej proponowała awanso-
wanie go na generała broni. 

23 lutego 1920 r. zakończył 
służbę we Lwowie i został 
przeniesiony do stolicy. 10 mar-
ca tegoż roku wyznaczony zo-
stał na stanowisko szefa Depar-
tamentu II Wojsk Technicznych 
Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych w Warszawie. Na tym 
stanowisku odpowiadał za organizację 
wojsk inżynieryjnych i saperów, wojsk 
łączności, wojsk kolejowych i wojsk sa-
mochodowych.

Pancerne auta, pancerne 
pociągi

Inwencji i pracy organizacyjnej Gołogór-
skiego należy przypisać m.in. powstanie 
wojskowych Centralnych Warsztatów 
Samochodowych i terenowych służb 
obsługi samochodów w taborach WP; 
zatwierdzenie projektu i wszczęcie pro-
dukcji samochodów pancernych na bazie 
Forda model T (projekt Tadeusza Tańskie-
go), a także konstruowanie i wytwarzanie 
opancerzenia parowozów do polskich 
pociągów pancernych w zakładach kole-
jowych w Nowym Sączu i w krakowskich 
zakładach Zieleniewskiego. Pociągi pan-
cerne stanowiły rodzaj ruchomych fortów, 
były realnym argumentem w czasie walk 
z Ukraińcami i Rosjanami. Ruch liwe, lek-
kie i dobrze uzbrojone polskie samocho-
dy pancerne sprawdziły się znakomicie 
w czasie wojny polsko-bolszewickiej, 
m.in. w czasie walk o Kowel.

21 kwietnia 1920 r. Gołogórski został 
zatwierdzony (z mocą od 1 kwietnia 
1920 r.) w stopniu generała porucznika 
w grupie ofi cerów byłej armii austro-
-węgierskiej. We wrześniu powierzono 
mu szefostwo Grupy Technicznej Mini-
sterstwa Spraw Wojskowych.

Generał nie miał w Wojsku Polskim 
łatwego życia. Jako tzw. „Austriak”, 
czyli zajmujący wysokie stanowiska 
w dawnej armii monarchii Habsburgów, 
spotykał się z nieufnością i podejrzli-
wością, zwłaszcza ze strony ofi cerów 

legionistów oraz ofi cerów z dawnych 
zaborów rosyjskiego i pruskiego.

Zmarł na serce 7 lutego 1921 r. 
w Warszawie. Pochowany został na 
Cmentarzu Wojskowym na Powąz-
kach. Mowę nad jego grobem wygłosił 
marszałek Józef Piłsudski, wysoko oce-
niając zasługi przedwcześnie zmarłego 
twórcy polskich wojsk technicznych. 
W tym też duchu opublikowany został 
obszerny artykuł-nekrolog w czasopiś-
mie „Bellona”.

* 

Emil Gołogórski był żonaty z Marią Art-
wińską. Pozostawił syna, Leona Jerzego, 
majora Wojska Polskiego, magistra praw 
i przemysłowca (1894–1956) oraz córkę, 
Marię Emilię (1900–1968). Z jego rodzi-
ny pochodzi prof. szt. Ewa Gołogórska-
-Kucia, pracująca w Zakładzie Rysunku, 
Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architek-
tury Politechniki Krakowskiej.

Teraz Emil Gołogórski — jeden 
z pierwszych Polaków studiujących 
i wdrażających elektrotechnikę, inży-
nier, fortyfi kator, dowódca wojskowy; 
jeden z zapomnianych twórców Nie-
podległej Rzeczypospolitej — zostanie 
patronem dawnego ogrodu ofi cerskiego 
koszar austriackich, dziś ogrodu akade-
mickiego przed Wydziałem Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej Politech-
niki Krakowskiej.

Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus jest pracowni-
kiem Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli 
Inżynierskich w Instytucie Architektury Kraj-
obrazu na Wydziale Architektury PK. 
Śródtytuły pochodzą od redakcji. 

Parowóz pancerny z krakowskich zakładów Zieleniew-
skiego, z sekretnym wyprowadzeniem dymów z komina. 
Fot.: Ze zbiorów autora, repr.: Jan Zych



28 Nasza Politechnika nr 11 (183) listopad 2018 www.nasza.pk.edu.pl

ARTYKUŁY

Znamy go przede wszyst-
kim jako twórcę obrazów 
przedstawiających przeło-
mowe chwile w dziejach oj-
czystych. Autor tych dzieł, 

odznaczających się niezwykłą siłą wy-
razu, stworzył ikoniczne wizje bitwy 
pod Grunwaldem, hołdu pruskiego 
i uchwalenia „Konstytucji 3 maja”, po-
kazał Batorego pod Pskowem, Sobie-
skiego pod Wiedniem, Kościuszkę pod 
Racławicami… 

O tym, że istniał zupełnie inny 
Matejko, możemy się teraz przekonać 
dzięki wystawie „Alegorie Jana Matej-
ki dla Politechniki Lwowskiej”, czynnej 
w Muzeum Politechniki Krakowskiej 
od 15 września. Na wystawie pokaza-
no Matejkę jako autora serii szkiców do 
obrazów alegorycznych pod wspólnym 
hasłem „Dzieje cywilizacji ludzkości”. 
Inaczej niż w większości swoich dzieł, 
artysta nie przedstawił konkretnych 
wydarzeń czy postaci historycznych, 
nie skupił się na wiernym odtworzeniu 
detalu historycznego, ale starał się wy-
razić rozwój ducha ludzkiego za pomo-
cą symbolicznych wizji. 

Artysta kontra biurokraci 

Zamówienie w sprawie namalowania serii 
dużych obrazów na podstawie szkiców 

Jana Matejki wystosowało 
Prezydium Namiestnictwa 
we Lwowie. Okoliczności 
złożenia tego zamówie-
nia doprowadziły zresztą 
do zgrzytu w kontaktach 
Matejki z lwowskimi wła-
dzami. List zawierający 
owo zamówienie został 
bowiem sformułowany 
bez dbałości o zachowanie 
form grzecznościowych. 
Malarza szczególnie obu-
rzyło stwierdzenie, że mi-
nister oświaty… porucza 
mu wykonanie szkiców. 

W odpowiedzi artysta napisał: „To 
wyrażenie poruczyć według brzmienia 
naszego języka oznacza to samo, co na-
kazać; nie mogę więc dotychczas nawet 
zrozumieć, na jakiej podstawie ktoś by 
mi mógł poruczyć albo nakazać wyko-
nanie artystycznej pracy (…)”. W dalszej 
części listu Matejko zwracał uwagę na 
utrzymywanie się w kraju „zacofanych, 
przeżytych biurokratycznych zasad”. 
Zaznaczył, że przyjmował sformuło-
wane niestosownie pisma od referenta 
Otmana, biurokraty „cierpiącego na śle-
dzionę”, ze względu na jego zaawanso-
wany wiek, ale w końcu czas to zmienić 
i zacząć używać „stosowniejszych wy-

rażeń”. Przy okazji mistrz 
wypomniał niską sumę 
zaproponowanej zapła-
ty. (Obszerne fragmenty 
listu malarza cytuje Ma-
ria Szypowska we wzno-
wionej w 2016 r. książce 
„Jan Matejko wszystkim 
znany”). 

Po tej reprymendzie 
lwowskie Prezydium 
Namiestnictwa zmieni-
ło styl komunikowania 
się z krakowskim arty-
stą. Przysłano nowe za-
mówienie, zawierające 

uprzejmą prośbę o namalowanie obra-
zów i lepsze warunki wypłacenia hono-
rariów. 

Uczniowie zawiedli mistrza  

Sam Matejko przygotował ołówkowe 
szkice do jedenastu obrazów. W marcu 
1888 r., jak pisze Maria Szypowska, roz-
dał szkice swoim wychowankom z kra-
kowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, aby na 
tej podstawie wykonali wielkoformato-
we obrazy olejne. Zaszczytu dostąpili: 
Józef Unierzyski, Włodzimierz Łuskina 
i Aleksy Strażyński. Praca dobiegła końca 
w lutym 1892 r. Choć mistrz nadzorował 
proces powstawania obrazów, nie był 
zadowolony z efektów końcowych. Se-
kretarz artysty Marian Gorzkowski za-
notował w pamiętniku, że Matejko uznał 
obrazy za niezdarne. Zatrudnił nawet 
malarza Lisiewicza, aby niektóre z nich 
poprawił i wykończył. Jeden z obrazów 
— według świadectwa Gorzkowskiego 
— Matejko miał osobiście przemalować. 

Krytycznej oceny mistrza na szczę-
ście nie podzielono we Lwowie. Malowi-
dła spodobały się zamawiającym cykl. 
Rektor Politechniki Lwowskiej przesłał 
artyście podziękowania. Genezę cyklu, 
intencje artysty i złożoną symbolikę ob-
razów wyjaśnił w specjalnie wydanej 
broszurze Marian Gorzkowski. 

Matejko na dwóch politechnikach
Na Politechnice Krakowskiej można zobaczyć mało znaną część dorobku 
wielkiego artysty: cykl dzieł prezentujących rozwój wiedzy ludzkiej, w tym 
czołowe osiągnięcia techniczne XIX wieku
LESŁAW PETERS

„Trójca Święta” — obraz I z cyklu „Dzieje cywilizacji ludzkości”

„Wynalazek kolei żelaznej”  — obraz IX z cyklu „Dzieje cywili-
zacji ludzkości”
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We wstępie zanotował, że według po-
glądów Matejki: „(…) Politechnika, jako 
ognisko wiedzy, najbardziej zastosowa-
nej do znajomości natury, musi w obra-
zach malarstwa przedstawiać także natu-
rę, lecz przede wszystkim naturę ducha 
ludzkiego, to jest wszystkie koleje ogólnej 
wiedzy, które rozwijać się mogą w dodat-
nich albo w ujemnych odcieniach jego”. 
Gorzkowski dodawał, że Matejko przed-
stawił „fi lozofi czny rozwój wszelkich ob-
jawów władz umysłowych (…)”. 

Dzieje w jedenastu odsłonach 

Cykl otwiera obraz przedstawiający 
Trójcę Świętą, bowiem wiedza — „jako 
pierwiastek wypływający z duchowych 

sił ludzkich” — ma swoją 
siedzibę i źródło w świecie 
nadprzyrodzonym. Obraz 
drugi, zatytułowany „Geniusz 
ludzki pomiędzy wiarą, na-
dzieją i miłością”, jest wyobra-
żeniem wpływu Trójcy Świę-
tej na ród ludzki. Na obrazie 
trzecim dojrzały mężczyzna 
siedzi z otwartą księgą, przed 
czaszką przedpotopowego 
zwierzęcia, w otoczeniu wy-
tworów kultury starożytnej, 
jak mumia egipska czy świąty-

nia indyjska. Anioł przynosi mu księgę 
objawienia i zapalony kaganek. 

Na obrazie czwartym przedstawio-
ne jest miasto oświetlone światłem elek-
trycznym, ale —  ze względu na skiero-
wanie wysiłków nauki ku bogaceniu się 
— pełne nędzy moralnej i umysłowej oraz 
rozpaczy. Myśl zawartą w tym obrazie 
kontynuuje i rozwija obraz piąty, przed-
stawiający triumf złego. Dominującą po-
stacią jest tu szatan, a symbolem upadku 
wiedzy ludzkiej — zaćmione słońce. 

Na obrazie szóstym pokazane zo-
stało odrodzenie ludzkiego rodu, któ-
ry ucieczki i obrony przed złem szuka 
u Matki Boskiej. Dzięki temu następu-
je — przedstawiony przez obraz siód-
my — rozwój nauk i sztuk pięknych. 

Widzimy postacie kobiece, 
symbolizujące poezję, muzykę 
i historię. Świadectwem dal-
szego rozwoju jest obraz ósmy, 
z postaciami będącymi perso-
nifi kacjami rzeźbiarstwa, ma-
larstwa i architektury.  

Do rozkwitu wiedzy ludz-
kiej nawiązują ostatnie trzy 
obrazy cyklu. Dziewiąty pre-
zentuje w symboliczny sposób 
wynalazek kolei żelaznej; w tle 
widać rolników, fabrykę i statek 
parowy na rzece. Przedmiotem 

obrazu dziesiątego jest wynalazek tele-
grafu, który łączy Europę z Ameryką. 
I wreszcie obraz jedenasty poświęco-
ny jest przekopaniu Kanału Sueskiego, 
a więc jeszcze jednemu wielkiemu doko-
naniu inżynierskiemu XIX wieku. 

Obrazy namalowane przez uczniów 
Jana Matejki według ołówkowych szki-
ców mistrza w 1893 r. zawisły — zgod-
nie ze swoim przeznaczeniem — w auli 
Politechniki Lwowskiej, gdzie znajdują 
się do dziś. Szkice do obrazów są prze-
chowywane w „Domu Matejki”, oddzia-
le Muzeum Narodowego w Krakowie, 
instytucji, która udostępniła reproduk-
cje na potrzeby wystawy zorganizowa-
nej przez Muzeum PK. 

Na kanwie rocznic 

Pomysł wystawy wyszedł od prof. Marci-
na Chrzanowskiego, byłego rektora Poli-
techniki Krakowskiej. Scenariusz wysta-
wy opracowała Lilianna Lewandowska, 
zaś aranżację plastyczną przygotowała 
Maria Molo-Gąsiorek. Otwarcie ekspo-
zycji zostało wpisane do serii wydarzeń 
26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. 

Prorektor PK prof. Andrzej Białkie-
wicz przypomniał, że wydarzenie zbie-
ga się z ważnymi rocznicami: 100-leciem 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, 180-leciem urodzin Matejki, a także 
200-leciem krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Uczestniczący w wernisażu 
prof. Franciszek Ziejka, były rektor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, dodał jeszcze 
jedną zbliżającą się rocznicę: 125-lecie 
śmierci Matejki. Prof. Ziejka przypomniał, 
że artysta był silnie związany ze Lwowem. 
Do ostatnich dni życia pracował nad obra-
zem „Śluby Jana Kazimierza” dla katedry 
lwowskiej. Po jego śmierci cały Lwów od-
dał mu hołd. Przez tydzień na gmachu Po-
litechniki Lwowskiej wisiała czarna fl aga. 

W otwarciu wystawy uczestniczy-
li: przewodniczący Rady Konferencji 
Dyrektorów Muzeów Krakowskich, 
dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego 
Krzysztof Radwan, dziekan Wydziału 
Historycznego UJ prof. Jan Święch oraz 
prezes Fundacji Stowarzyszeń Prze-
wodnickich w Krakowie Elżbieta Ku-
sina. Gości, przybyłych licznie do Mu-
zeum PK na otwarcie ekspozycji, witał 
prof. Marcin Chrzanowski. 

Reprodukcje obrazów: Wydawnictwo Politechniki 
Lwowskiej (ze zbiorów Marcina Chrzanowskiego). 

Wystawie „Alegorie Jana Matejki dla Politechniki Lwowskiej” 
towarzyszy starannie wydany katalog. Zawiera on reproduk-
cje wszystkich rysunków i malowideł należących do cyklu 
„Dzieje cywilizacji ludzkości”. Postać Jana Matejki i jego cykl 
przedstawia Marta Kłak-Ambrożkiewicz, kustosz „Domu Ma-
tejki”. W szkicu omówione zostały także różnorodne związki 
artysty ze środowiskiem lwowskim. W katalogu znalazł się 
też reprint publikacji Mariana Gorzkowskiego „Wskazówki do 
objaśnienia jedenastu obrazów Jana Matejki przeznaczonych 
dla Politechniki Lwowskiej”. Broszura ukazała się w 1895 r. 
w Krakowie. Zreprodukowany egzemplarz pochodzi ze zbio-
rów „Domu Matejki”. 

„Wynalazek telegrafu” — obraz X z cyklu „Dzieje cywi-
lizacji ludzkości”

„Kanał Sueski” — obraz XI z cyklu „Dzieje cywilizacji 
ludzkości”
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Obchodząca 30-lecie działalności Krakowska Orkiestra Staro-
miejska została uhonorowana cennymi wyróżnieniami. Podczas 
jubileuszowego koncertu, który odbył się 12 października, Wie-
sław Olejniczak — założyciel i dyrygent KOS — otrzymał z rąk 
wicemarszałka Wojciecha Kozaka Złotą Odznakę Honorową Wo-
jewództwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski”. Natomiast zespół 
orkiestry za budowanie potencjału kulturalnego oraz wytrwałą 
pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców otrzymał nagrodę 
„Polonia Minor”. 

Krakowska Orkiestra Staromiejska działa pod auspicjami 
Politechniki Krakowskiej i towarzyszy najważniejszym wy-
darzeniom na uczelni. Ostatnio uświetniła inaugurację roku 
akademickiego. Uczestniczy ponadto w wydarzeniach kul-
turalnych Krakowa, a także koncertuje poza granicami kraju. 

(R.)

Honory dla Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej

Dyrygent Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej Wiesław Olejniczak. 
Fot.: Jan Zych

Członkowie Europejskiej Asocjacji Automobilerów złożyli 14 września wi-
zytę na Politechnice Krakowskiej i zostali przyjęci przez rektora prof. Jana 
Kaziora oraz prorektora prof. Andrzeja Białkiewicza. Spotkanie stało się 
okazją do podsumowania zorganizowanego w 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości rajdu „Dookoła Polski Klasykami”; rajdu, nad 
którym rektor PK objął patronat. 

EAA skupia posiadaczy zabytkowych samochodów i propaguje nie 
tylko historię motoryzacji, ale poznawanie podczas podróży własnego 
kraju i jego historii. W trakcie spotkania prezes EAA Jacek Borzęcki po-
wiedział, że asocjacja nawiązuje do tradycji przedwojennych i propaguje 
fi lozofi ę nieśpiesznego zwiedzania. Przykłada dużą wagę do aspektów 
edukacyjnych podróży. Warto przypomnieć, że w okresie obchodów 
200-lecia śmierci Tadeusza Kościuszki automobilerzy zorganizowali eska-
padę szlakiem miejsc związanych z Naczelnikiem. 

Podczas spotkania przedstawiono przebieg rajdu „Dookoła Polski 
Klasykami”, rozpoczętego 23 czerwca pod kopcem Kościuszki i zakończo-
nego również w Krakowie 7 lipca. Posiadacze zabytkowych aut pokonali 
prawie 3,5 tys. kilometrów, jadąc głównie wzdłuż granic Polski. 

(ps)

Automobilerzy 
u rektora PK

Na PK gościł też… zabytek na czterech kołach. Fot.: Jan Zych

Informatyk 
i aktorzy 
Marek Gierat, który już w trakcie studiów na Politechni-
ce Krakowskiej przejawiał skłonności artystyczne, nadal 
rozwija swe uzdolnienia w tym kierunku. Podczas Kra-
kowskiej Nocy Teatrów mogliśmy go zobaczyć w plene-
rowym widowisku multimedialnym „Biało-Czerwona”, 
nawiązującym do obchodów 100-lecia niepodległości. 
Spektakl z epickim rozmachem — wystawiony na płycie 
Rynku Głównego — pełen był poezji, zadumy i humoru. 
Wzięło w nim udział duże grono wykonawców, w tym 
znani i lubiani aktorzy scen krakowskich. 

Od prawej: Marek Gierat z Agnieszką Woźniak, obok: Rafał 
Dziwisz (profesor AST), Mateusz Muniak i Justyna Orze-
chowska. Fot.: Ze zbiorów Teatru KTO

Z wykształcenia Marek Gierat jest informatykiem 
ze specjalnością grafi ka komputerowa i multimedialna. 
Ukończył studia na Wydziale Fizyki, Matematyki i Infor-
matyki PK. 

(ps) 
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bitcoina w okresie od 2012 r. do kwietnia 
2018 r., notowane w sekwencjach jednominu-
towych. Prof. Drożdż podsumowuje badania: 
„Najważniejsze parametry statystyczne rynku 
bitcoina bardzo jednoznacznie wskazują, że 
już od wielu miesięcy spełnia on wszystkie 
istotne kryteria fi nansowej dojrzałości. Wydaje 
się, że w przypadku innych krypto walut moż-
na będzie oczekiwać pojawienia się podobnej 
transformacji. Jeśli to się stanie, największy ry-
nek świata, Forex, może się doczekać bardzo 
realnej konkurencji”.

Defence24.pl

15 października 2018 r.
Ryby-roboty polską 
specjalnością
Jednym z najbardziej oryginalnych rozwiązań 
tegorocznego Międzynarodowego Salonu 
Przemysłu Obronnego w Kielcach były biomi-
metyczne roboty podwodne, które wielkością 
i sposobem poruszania do złudzenia przypomi-
nają ryby. (...) Dziedziną tą początkowo zajął się 
Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, 
gdy w 2009 roku trzech studentów automaty-
ki i robotyki (Marcin Malec, Marcin Morawski, 
Dominik Wojtas) w ramach pracy magisterskiej 
opracowało pierwszą wersję CyberRyby, która 
mogła być sterowana za pomocą komputera 
lub smartfona (...) W 2010 roku Politechnika 
Krakowska nawiązała współpracę z Akademią 
Marynarki Wojennej, czego efektem były ko-
lejne wersje podwodnego robota. Nowe roz-
wiązania tego typu w tej dziedzinie powstały 
również w pracach prowadzonych w latach 
2013–2017  przez ww. konsorcjum naukowo-
-przemysłowe. Konsorcjum to realizowało 
projekt rozwojowy współfi nansowany przez 
Narodowe Centrum Badań, w ramach którego 
opracowano dwa autonomiczne biomime-
tyczne pojazdy podwodne (ABPP1 i ABPP2). 
(...) Politechnika Krakowska odpowiadała 
w konsorcjum  za projekt i wykonanie części 
sprzętowej oraz modułu płetw bocznych, jak 
również oprogramowania niskopoziomowego 
ABPP1. (...) W 2015 roku do konsorcjum dołą-
czyło Centrum Technologii Okrętów i Uzbroje-
nia Morskiego Bundes wery WTD71. W ramach 
projektu Europejskiej Agencji Obrony konsor-
cjum zbudowało dwa kolejne biomimetyczne 
pojazdy podwodne BUV (ang. Biomimetic Un-
derwater Vehicle), imitujące rybę oraz fokę. Dwa 
lata później do prac dołączyły trzy portugalskie 
podmioty: ośrodek naukowo-badawczy CINAV, 
Uniwersytet w Porto i fi rma OceanScan. Projekt 
dotyczący ławicy bezzałogowych pojazdów 
podwodnych z napędem falowym, zdolnych do 
realizacji misji rozpoznania podwodnego pod 
kryptonimem SABUVIS (Swarm of Biomimetic 
Unmanned Underwater Vehicles for Underwater 
ISR) ma zostać zakończony w listopadzie 2018 r.

„Dziennik Polski”

27 września 2018 r.
Czy te studia zapewnią dobrą 
pracę
Młodzi Małopolanie wybierali masowo m.in. 
prawo, psychologię i marketing. (...) Mniej stu-
dentów niż poprzednio przyjęły w rozpoczy-
nającym się roku akademickim uniwersytety: 
Jagielloński, Ekonomiczny i Rolniczy, więcej 
— uczelnie techniczne: Akademia Górniczo-
-Hutnicza i Politechnika Krakowska; o miejsce 
na PK starało się o 9 proc. kandydatów więcej 
niż rok temu! Urosły także Uniwersytet Peda-
gogiczny, Akademia Sztuk Pięknych i Akade-
mia Wychowania Fizycznego.

29 września 2018 r.
Good Lood wchodzi na parkiet
I liga koszykarek. Nowy trener z tytułem mi-
strza Polski w CV i nowy sponsor, którym zo-
stała jedna z najdynamiczniej rozwijających 
się i rozpoznawalnych w Krakowie marek. Dziś 
pod okiem Wojciecha Downara-Zapolskiego 
sezon zaczyna Good Lood AZS Politechnika 
Korona Kraków. Niewiadomo, która zmiana 
jest ważniejsza, ale obie mają być na lepsze. 
Downar-Zapolski, który zastąpił Wojciecha 
Eljasza-Radzikowskiego wnosi nowe spojrze-
nie i doświadczenia, lodziarska pracownia 
— stabilizację. (...) Hasła awansu nikt na razie 
w krakowskim klubie nie rzuca, co nie zmienia 
faktu, że Good Lood AZS PK zaliczany jest do 
najmocniejszych ekip w grupie B I ligi. 

Polska Agencja Prasowa

3 października 2018 r.
Gowin: do 2021 podwyżki na 
uczelniach nawet o ok. 30 proc.
Od przyszłego roku do 2021 r. wynagrodzenia 
pracowników uczelni mogłyby wzrosnąć nawet 
o ok. 30 proc. — zapowiedział w środę minister 
nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin 
podczas inauguracji roku akademickiego w Po-
litechnice Krakowskiej (PK). W przyszłym roku 
fundusz płac będzie zwiększony o 7 proc. „Jak 
te środki będą dzielić uczelnie, to jest już ich au-
tonomiczna decyzja, ale liczymy, że podwyżki 
obejmą wszystkich pracowników uczelni, także 
administracyjnych” — powiedział wicepremier, 
minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław 
Gowin. Jak zapowiedział, w 2020 r. i 2021 r. rząd 
planuje kolejne dwie transze podnoszenia wy-
nagrodzeń. Zdaniem wicepremiera podwyżki 
wyniosą więcej niż 7 proc., ale — jak podkreślił 
— nieuczciwie byłoby podawać teraz konkret-
ne liczby. Łącznie podwyżki wyniosłyby nawet 
ok. 30 proc. (2019, 2020, 2021 r.). (...) Rektor Po-
litechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior, mówiąc 

o nowej ustawie o szkolnictwie i nauce ocenił, 
że przed uczelnią jest „czas decyzji i działań”, 
a rok 2018/2019 wspólnota akademicka roz-
poczyna w nowej rzeczywistości prawnej. (...) 
Rektor zwrócił uwagę, że pomimo niżu demo-
grafi cznego studiami na Politechnice Krakow-
skiej zainteresowanych jest coraz więcej osób. 
W tym roku na studia na Politechnice Krakow-
skiej ubiegało się o 9 proc. kandydatów więcej 
niż w roku ubiegłym. Łącznie w roku akade-
mickim 2018/2019 w Politechnice Krakowskiej 
uczyć się będzie ok. 14 tys. studentów.
O inauguracji na PK także: TVP Kraków, 
DziennikPolski24.pl, GazetaKrakowska.pl, Kra-
kow.Wyborcza.pl, Onet.pl, Interia.pl, Gazeta-
Prawna.pl

TVP Kraków

4 października 2018 r.
Przewietrzanie miast szansą 
na redukcję smogu
Podczas konferencji naukowej „Wpływy śro-
dowiskowe na budowle i ludzi — obciążenia, 
oddziaływania, interakcje, dyskomfort” na-
ukowcy Politechniki Krakowskiej zaprezento-
wali innowacyjną metodę walki ze smogiem 
przy użyciu wież i kominów wentylacyjnych. 
Przedstawili swoje najnowsze badania po-
święcone dynamicznemu oddziaływaniu na 
warstwę przyziemną atmosfery. — (...) Opra-
cowana przez nas metoda, wykorzystująca do 
dynamicznego oddziaływania na warstwę przy-
ziemną atmosfery wieże i kominy wentylacyjne, 
została już zgłoszona do ochrony patentowej — 
mówi prof. Andrzej Flaga, kierownik Laborato-
rium Inżynierii Wiatrowej PK, przewodniczący 
komitetu organizacyjnego konferencji.

NaukawPolsce.PAP.pl

11 października 2018 r.
Badania fi zyków: statystyka 
działa na rzecz bitcoina
Naukowcy z Krakowa przyjrzeli się statystykom 
dotyczącym rynku bitcoina. (...) Wyniki badań 
opublikowano w czasopiśmie naukowym „Cha-
os: An Interdisciplinary Journal of Non linear 
Science” (https://doi.org/10.1063/1.5036517). 
(...) „Gdy po upadku socjalizmu w Europie 
Środkowej i Wschodniej zaczęły się kształ-
tować nowe, wschodzące rynki fi nansowe, 
w naturalny sposób pojawiło się pytanie o ich 
stabilność. Zidentyfi kowano wówczas szereg 
kryteriów statystycznych, ułatwiających ocenę 
dojrzałości rynku. Zaciekawiło nas, jakie wyni-
ki otrzymalibyśmy, gdybyśmy za ich pomocą 
przyjrzeli się wycenianemu obecnie na setki 
miliardów dolarów rynkowi bitcoina” — mówi 
prof. Stanisław Drożdż (IFJ  PAN, Politechnika 
Krakowska). Analizie poddano zmiany cen 

Politechnika Krakowska w mediach
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Wystawa fotografi i „Krajobraz kulturowy Japonii” — to wyselekcjo-
nowany zbiór zatrzymanych w kadrze obrazów, widzianych oczami 
wrażliwej i ciekawej świata kobiety. Pani Profesor z racji swojej pracy 
miała możliwość czterokrotnie przebywać w Kraju Kwitnącej Wiśni, 
a plonem tych wyjazdów jest m.in. ta wystawa. Prezentowane foto-
grafi e pokazują szeroko rozumianą różnorodność Japonii: przepiękne 
ogrody, malownicze zakątki, miejsca kultu, ludzi w tradycyjnych stro-
jach, elementy architektury zabytkowej i współczesnej. Zachwyt bu-
dzi roślinność, niekoniecznie egzotyczna, np. azalie i irysy posadzone 
naprzeciw siebie podkreślają swe kolory, wspaniałe klony japońskie 
w jesiennej szacie odbijają się na tle zieleni innych drzew. Takich este-
tycznych smaczków wiele można było znaleźć na tej wystawie.

Krajobraz kulturowy Japonii
Fotografi e Krystyny Pawłowskiej

20 września — 18 października 2018 r.

Kathryn Hart 
i Basha Maryanska
METAMORPHOSIS

20 września — 
16 października 2018 r.

Razem i osobno, dwie indywidualne wystawy 
pod wspólnym tytułem, w tym samym czasie 
i w tej samej galerii. Kathryn Hart poza rysun-
kami cieni zaprezentowała instalacje prze-
strzenne, a Barbara Maryanska skupiła uwagę 
oglądających na swym malarstwie.

K a t h r y n  H a r t  — to artystka, która 
uczestniczyła w wielu wystawach na całym 
świecie. Jej prace znajdują się w zbiorach 
muzealnych w Europie i w USA. Jej język wi-
zualny zakorzeniony jest w linii, przestrzeni 
i gestach. Stosuje różnorodne środki wyra-
zu oraz media. Instalacje, rysunki tuszem 
i małe, sensualne rzeźby związane są z jej 
ciągłym dialogiem z rozwijającą się kobie-

Ogród Kenrokuen w Kanazawie na wiosnę

cą tożsamością i nadzieją na nowy start po 
trudnym okresie emocjonalnych konfl iktów 
i niepewności. Rzeźby z drutów, które na-
zywa „rysunkami w przestrzeni”, „rozciąga-
ją się w rożnych kierunkach, jak naczynia 

Kathryn Hart

krwionośne poszukując połączeń”. Wystawa 
prezentowana w Krakowie zadebiutowała 
w maju 2018 r. w School of Visual Art w No-
wym Jorku. I nadal ewoluuje.

B a r b a r a  M a r y a n s k a  — w 1978 r. uzys-
kała dyplom ukończenia studiów z tytułem 
magistra sztuki w gdańskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Uczestniczyła w wielu wystawach 
w USA i poza ich granicami. Jest laureatką 
wielu nagród. Zajmuje się malarstwem, rzeź-
bą, instalacją, tkaniną artystyczną, sztuką 
ruchu, grafiką i fotografią. Jest również kura-
torem wystaw międzynarodowych i amery-
kańskich w Nowym Jorku. Mieszka i tworzy 
w Bacon, niedaleko Nowego Jorku. O swoim 
malarstwie mówi tak: „Moje obrazy, które 
czasem wydają się abstrakcyjne, są w gruncie 
rzeczy przetwarzaniem moich odczuć za-
chwytu nad naturą. Portretuję światło, ruch, 
bezruch, przestrzeń i medytacje. Motywy 
pejzażu są niejako pretekstem do mojej twór-
czości w malarstwie”.

Basha Maryanska

Kathryn Hart



Radio „Nowinki” 
w obiektywie Jana Zycha

Panta rhei

Heraklit z tego słynie,
iż rzekł, że „wszystko płynie”.
Chcę uzupełnić ten sąd:
ważne, czy płynie z prądem,
czy też, może, pod prąd.

Tempus fugit

Tempus fugit — czas ucieka.
To przestroga dla człowieka,
że gdy chce osiągnąć cele,
to nie ma czasu zbyt wiele.

 

       Krzysztof Konstanty Stypuła

O 60. urodzinach radia Politechniki Krakowskiej piszemy na s. 24–25.




