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SŁOWO REKTORA

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

W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok na Politechnice 
Krakowskiej nie przerywamy wytężonej pracy związanej z wdrażaniem 
nowej ustawy. Pracownicy PK w listopadzie wypełnili jeden z pierw-
szych nowych obowiązków — złożyli oświadczenia o przypisaniu do dys-
cypliny naukowej oraz zaliczeniu do tz w. liczby N pracowników.

Wszyscy nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na stanowiskach na-
ukowych i naukowo-dydaktycznych, zostali zobligowani przez nowe pra-
wo do złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie 
naukowej lub artystycznej (według nowej klasyfi kacji), a także oświad-
czenia upoważniającego uczelnię do zaliczenia pracownika do grona pro-
wadzących działalność naukową, tz w. liczby N. Obowiązku tego dopeł-
nili wszyscy pracownicy PK, akcję zbierania oświadczeń koordynowali 
dziekani wydziałów. Podczas grudniowego posiedzenia Senatu podjęte 
zostaną m.in. uchwały w sprawie sposobu powołania nowego organu — 
Rady Uczelni (kadencja pierwszej rady potrwa do 31 grudnia 2020 r.) 
oraz w sprawie zmian w uchwale rekrutacyjnej, dostosowujących ją do 
nowych przepisów.

Ostatni czas przyniósł Politechnice Krakowskiej prestiżowe wyróż-
nienia. Na wniosek Urzędu Patentowego RP prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki przyznał naszej uczelni odznakę honorową „Za 
Zasługi dla Wynalazczości”. Odznaczenie przyznawane jest osobom 
fi zycznym, jednostkom organizacyjnym, ale także instytucjom, organi-
zacjom i stowarzyszeniom wyróżniającym się osiągnięciami na rzecz 
rozwoju i popularyzacji wynalazczości. W corocznych raportach Urzę-
du Patentowego RP Politechnika Krakowska zajmuje czołowe pozycje 
wśród podmiotów zgłaszających największą liczbę wynalazków oraz 
wzorów użytkowych. Uroczystość wręczenia odznaczeń była częścią 
głównych obchodów 100. rocznicy ustanowienia ochrony własności 
przemysłowej w Polsce oraz Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecz-
nika patentowego.

Z kolei nagrodą „Pro Juvenes”, przyznawaną przez Parlament 
Studentów RP, uhonorowany został 42. Bieg Sztafetowy Szlakiem 
Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki (Bieg Kościuszkowski). Od 
2013 r. tą nagrodą wyróżniane są najlepsze inicjatywy studenckie 
w Polsce.

W grudniu jubileusz 60-lecia obchodziło 
Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki 
Krakowskiej. Świętowało ono także 20-lecie 
ustanowienia Złotej Księgi Wychowanków 
PK. Okazją do złożenia gratulacji i życzeń na 
następne lata owocnej działalności była zor-
ganizowana na PK konferencja pt. „6 Dekad 
— 6 Dróg do Sukcesu”. Stowarzyszenie dba 
o utrzymywanie więzi pomiędzy wychowankami 
PK a uczelnią, wspiera integrację politechnicznego 
środowiska oraz absolwentów PK, wchodzących w życie zawodowe. 
Jedną z służących temu inicjatyw jest rozpoczęty niedawno program 
mentorski „Don’t Stop. Go Top! Mentors Academy for PK STEM Stu-
dents”. Szczególną inicjatywą Stowarzyszenia jest Złota Księga Wy-
chowanków PK, honorująca absolwentów, którzy osiągnęli znaczącą 
pozycję w życiu zawodowym, społecznym lub publicznym i odczuwają 
emocjonalną więź z Alma Mater. W ciągu 20 lat wpisano do niej już 
ponad 300 wybitnych wychowanków, którzy swoimi sukcesami rozsła-
wiają PK. Niektórzy podzielili się swoimi przepisami na sukces podczas 
jubileuszowej konferencji na PK. 

W przedświątecznym czasie doceniamy szczególnie politechniczne 
inicjatywy adresowane do osób potrzebujących pomocy. W 31. Charyta-
tywną Akcję „Studenci Dzieciom — Mikołajki 2018” zaangażowanych 
było w tym roku ponad 130 studentów-wolontariuszy. Ich trud zaowo-
cował zebraniem ponad 35 tys. złotych na prezenty dla dzieci z mało-
polskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. Dziękuję studentom za 
zaangażowanie i każdy uśmiech, który podarowali dzieciom. Dziękuję też 
za ofi arność i dobre serce pracownikom i studentom, którzy dołączyli do 
akcji Szlachetna Paczka. Na terenie uczelni zbiórkę artykułów do świą-
tecznej paczki dla jednej z potrzebujących rodzin zorganizowali pracow-
nicy Biblioteki PK.

W przededniu świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składam ca-
łej społeczności akademickiej serdeczne życzenia.

Jan Kazior

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku 

składam serdeczne życzenia zdrowia, 
pogody ducha i wszelkiego dobra.

Życzę realizacji 
wszystkich planów i marzeń 

oraz pomyślności i opt izmu 
w każdy  dniu 2019 roku.

Jan Kazior
Rektor Politechniki Krakowskiej

dy  dni
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Co roku, w pierwszy czwartek grudnia, pod pomnikiem Ada-
ma Mickiewicza gromadzą się miłośnicy jedynej w swoim ro-
dzaju krakowskiej tradycji. Wokół postaci wieszcza, górującego 
dumnie nad Rynkiem, ustawione zostają szopki. Ich twórcy 
ubiegają się o miano autora najpiękniejszej szopki roku.

Prawdziwym mistrzem w tej dziedzinie jest Maciej Mo-
szew. W konkursie szopek krakowskich bierze udział nie-
przerwanie od 1961 r. Trzydzieści cztery razy był zwycięzcą. 
Wielokrotnie zdobywał miejsce drugie lub trzecie, uzyskiwał 
wyróżnienia. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Zło-
tym Absolwentem! W tym roku, 3 października, został wpisa-
ny do Złotej Księgi Wychowanków PK.

Kanon powstał na Krowodrzy

Maciej Moszew mieszka i tworzy swoje wspaniałe dzieła przy 
ul. Łobzowskiej — przy trakcie wiodącym wprost na Krowo-
drzę. Na tę Krowodrzę, gdzie narodziła się tradycja krakow-
skiego szopkarstwa. 

Działo się to pod koniec XIX w. Zimy bywały znacznie 
ostrzejsze i nadchodziły wcześniej niż dziś. Dla osób trudnią-
cych się murarką oznaczały przymusową przerwę w pracy. 
Szukając zarobku w okresie przestoju, murarze postanowili 
sklejać z łatwo dostępnych materiałów bożonarodzeniowe 
szopki, w których można za pomocą kukiełek wystawiać małe 
spektakle teatralne, jasełka. Twórczo wzbogacili tradycję, 
czerpiąc motywy z zabytkowej architektury Krakowa. 

Gotowe szopki zanosili na Rynek, by na linii A–B oferować 
je przechadzającym się krakowianom. Klientów znajdowali 
wśród zamożniejszych ojców rodzin, pragnących urozmaicić 

swoim pociechom okres grudniowego świętowania. Nie było 
wtedy jeszcze telewizji. Odwołujący się do tradycji Bożego Na-
rodzenia domowy teatrzyk stanowił nie lada atrakcję. 

Na Krowodrzy, przedmieściu Krakowa, mieszkali bracia 
Michał i Leon Ezenekierowie. To oni stworzyli kanon szop-
ki krakowskiej, łączącej elementy architektury miasta z opo-
wieścią o Bożym Narodzeniu. Szopkę dekorowano staniolem, 
cynfolią (zapomniane dziś słowa), bibułą i celofanem, do zdo-
bienia używano także szkiełek i koralików. Szopka krakowska 
musiała być symetryczna, co stanowi jedną z niewzruszonych 
zasad. Wzorcowe dzieło braci Ezenekierów można dziś zoba-
czyć w krakowskim Muzeum Etnografi cznym.

Mniejszej już pan nie zrobi!

Kto wie, czy tradycja szopki krakowskiej przetrwałaby do na-
szych czasów, gdyby nie dr Jerzy Dobrzycki. W okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego uwagę ludzi przyciągały coraz 
bardziej nowe wynalazki — radio i kino. Zainteresowanie 
teatrzykami kukiełkowymi malało. Dobrzycki, który w magi-
stracie kierował Miejskim Biurem Propagandy Artystycznej, 
wpadł na pomysł zorganizowania konkursu na najładniejszą 
szopkę krakowską. 

Pomysł chwycił. W pierwszym, ogłoszonym w 1937 r. kon-
kursie, wzięło udział 86 szopek. Rok później powtórzył się 
sukces pierwszej imprezy. Przeprowadzeniu kolejnego kon-
kursu przeszkodził wybuch wojny. W latach okupacji szopki 
można było zobaczyć tylko w domach prywatnych i  kościo-
łach. Trzeci konkurs odbył się dopiero w grudniu 1945 r. Szop-
karze ze swoimi dziełami zebrali się na miejscu zburzonego 
przez Niemców pomnika Mickiewicza. Gdy w 1946 r. Jerzy 
Dobrzycki objął dyrekcję Muzeum Historycznego Miasta Kra-
kowa, przejęło ono organizację konkursów. 

Maciej Moszew po raz pierwszy stanął w konkursowe 
szranki w 1961 r. Dobrzycki był nadal jeszcze dyrektorem. Gdy 
obaj panowie poznali się, Moszew pochwalił się miniaturo-
wą szopką o wysokości 2 centymetrów. — Wykona pan jeszcze 
mniejszą? — zapytał Dobrzycki. Moszew usiadł do pracy i po-
wstała szopka 8-milimetrowa. Gdy pokazał ją Dobrzyckiemu, 
ten wykrzyknął: — Mniejszej już pan nie zrobi! — Moszew pod-
jął wyzwanie i zbudował szopkę o wysokości… 5 milimetrów. 

Profesor Jan Moszew

Ojciec Macieja Moszewa był wybitnym krakowskim che-
mikiem. Na rok przed wybuchem wojny uzyskał stopień 
docenta. 6 listopada 1939 r. znalazł się w gronie wykładow-
ców, którzy przybyli na zapowiedziany przez rektora wykład 

Inżynier szopek
Wiedza wyniesiona z Politechniki Krakowskiej służy Maciejowi Moszewowi 
do kultywowania pięknej tradycji 

LESŁAW PETERS

Maciej Moszew w zaciszu domowym
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Sturmbannführera SS Brunona Müllera. Hitlerowiec miał 
przedstawić stosunek III Rzeszy do nauki, tymczasem spo-
tkanie okazało się pułapką. Wraz z grupą ponad 180 osób Jan 
Moszew trafi ł najpierw do obozu koncentracyjnego Sachsen-
hausen, a później przewieziono go do Dachau. 

Dzięki międzynarodowej akcji dyplomatycznej, w którą 
udało się zaangażować samego Benita Mussoliniego, krakow-
skich profesorów uwolniono w dwóch turach. Starsi opuścili 
Sachsenhausen w lutym 1940 r. Jan Moszew wyszedł z Dachau 
11 stycznia 1941 r. Po powrocie do Krakowa zaangażował się 
w tajne nauczanie. W 1944 r. szczęśliwie uniknął ponownego 
aresztowania, ukrywając się wraz z rodziną poza Krakowem. 

Zaraz po odejściu Niemców wrócił do pracy na UJ. Pro-
wadził m.in. badania nad substancjami przeciwnowotworo-
wymi i przeciw gruźliczymi oraz regulatorami wzrostu roślin. 
Cieszył się opinią wybitnego pedagoga i wykładowcy. Z grona 
jego uczniów wywodzi się, związana od początku z Politech-
niką Krakowską, prof. Krystyna Wieczorek-Ciurowa. Aktyw-
ność badawczą i dydaktykę Jan Moszew łączył z pełnieniem 
odpowiedzialnych funkcji, w latach 1952–1956 był prorekto-
rem UJ ds. nauczania. 

Będąc tytanem pracy, potrafi ł znaleźć też czas na swoje 
pasje, którymi były Tatry i muzyka. Grał na skrzypcach. Raz 
w tygodniu do mieszkania Moszewów przychodzili trzej inni 
muzycy amatorzy i wspólnie wykonywali głównie muzykę 
barokową. Po latach Maciej Moszew odkrył wyjątkowe zdol-
ności muzyczne u swej córki. Magdalena ukończyła Wydział 
Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej w Gdańsku i została 
śpiewaczką. Dziś uczy śpiewu i gry na fortepianie. 

Przez trzy wydziały

Maciej Moszew przyszedł na świat 10 stycznia 1940 r. w Kra-
kowie. Od najmłodszych lat lubił majsterkować. Szczególnie 
pasjonowało go wykonywanie modeli architektonicznych. Pa-
mięta, jak mając sześć lat, podczas pobytu z rodzicami w Zako-
panem, skleił z kartki papieru domek razem z budą dla psa. Te 
dziecięce zamiłowania miały wpływ na późniejsze jego losy. 

Uczył się w prywatnej szkole podstawowej im. Kapliń-
skiej, a po jej zamknięciu przez władze przeniósł się do pań-
stwowej „siódemki” przy ul. Szlak. Potem trafi ł do III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego. W 1957 r. zdał 
maturę. Widząc zamiłowanie chłopca do majsterkowania, oj-
ciec polecił mu podjąć studia na Wydziale Mechanicznym Po-
litechniki Krakowskiej. Syn próbował się bronić. Mechanika 
go nie interesowała, marzyła mu się architektura, ale z ojcem 
trudno było dyskutować. Nie tolerował sprzeciwu. 

Maciej z trudem brnął przez studia, najpierw powtarzając 
pierwszy rok, potem drugi. Barierą nie do pokonania okazała 
się teoria mechanizmów i maszyn u prof. Jana Koreckiego. Po 
pięciu latach spędzonych na Wydziale Mechanicznym Mo-
szew powiedział: dość! Poprosił prodziekana WM Antoniego 
Pohlmana o zgodę na przejście na Wydział Budownictwa Lą-
dowego. — Pozbył się mnie z rozkoszą — wspomina Moszew. 

Dzięki podobieństwu programów studia na „Lądówce” 
mógł rozpocząć od drugiego roku. Bez trudu zaliczył kilka 
przedmiotów z dobrymi ocenami, ale znów trafi ł na barierę, 
z którą nie mógł sobie poradzić. Tym razem była to wytrzy-
małość materiałów. Wtedy złożył dokumenty na Wydział Ar-
chitektury. 

Dziekanem był Wiktor Zin. Przejrzawszy papiery Moszewa, 
uznał, że mając zaliczone cztery semestry na Wydziale Mecha-
nicznym, kandydat nie musi zdawać egzaminu z matematyki. 
Tymczasem dzień przed egzaminem zawiadomiono go z dzie-
kanatu, że jednak ma przystąpić do tej próby. Był załamany. 
Wspomina, że myślał o rezygnacji. Ostatecznie jednak poszedł 
i… wykonał wszystkie zadania w ciągu połowy czasu, który 
miał do dyspozycji. Wreszcie trafi ł na wymarzone studia! 

Pracę magisterską obronił w 1969 r. u prof. Andrzeja 
Skoczka, specjalisty w dziedzinie projektowania obiektów 
sportowych. Na obronę przyszedł ojciec. Gdy po egzaminie 

Dzieło Macieja Moszewa — I nagroda w 2015 r.

Powstaje nowa szopka
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koleżanki i koledzy oblegli Maćka z gratulacjami, zobaczył, 
jak siedzącemu samotnie w ławce ojcu płyną po policzkach 
łzy. To było niezwykle wzruszające. Po latach rozczarowań 
profesor mógł być dumny ze swego syna. Zmarł niespełna rok 
później. 

Jedenaście szopek Aliny Kalczyńskiej

Jeszcze w latach okupacji ojciec skleił synowi szopkę przypo-
minającą nieco dzieło Ezenekierów. Co roku w domu na Boże 
Narodzenie ustawiano ją pod choinką. Pod wpływem oglą-
danych po wojnie wystaw pokonkursowych przy ul. św. Jana 
Maciej zaczął myśleć o starcie w konkursie. Gdy postanowił 
spróbować swoich sił, wziął za wzór szopkę ojca. Przyznano 
mu wtedy wyróżnienie. Dziś krytycznie wypowiada się o tym 
swoim dziele. Przyznaje, że nie bardzo jeszcze wówczas rozu-
miał zasady obowiązujące w szopce krakowskiej. 

Początkowo jego szopki były miniaturkami. W 1964 r. wy-
konał dość dużą konstrukcję, w której było wiele elementów 
ruchomych. W budowaniu coraz większych szopek zaczęła 
przydawać się wiedza wyniesiona ze studiów na Wydziale 
Mechanicznym. 

W 1967 r. przyszło pierwsze zwycięstwo konkursowe. 
Swoją pracę uhonorowaną I nagrodą Maciej Moszew poda-
rował Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa. Muzeum 
zaś — za zgodą autora — przekazało szopkę do Międzyna-
rodowego Muzeum Szopek w Rzymie przy via Tor de’ Conti. 
Dzieło krakowianina można tam oglądać do dziś. A Włochy 
to przecież ojczyzna szopek betlejemskich. Wszak pierwszą 
w 1223 r., w wiosce Greccio w pobliżu miasta Rieti, zbudował 
św. Franciszek. 

W późniejszych latach różne dzieła Moszewa były poka-
zywane za granicą. Aż jedenaście jego szopek posiada Alina 
Kalczyńska-Scheiviller, bardzo znana polska grafi czka, 
mieszkająca od wielu lat w Mediolanie. Posiada ona bodaj naj-
większą poza granicami kraju kolekcję szopek krakowskich. 
Ostatnio Moszew wypożyczył jedną ze swoich szopek do 
Sztokholmu, gdzie została pokazana w miejscowym skanse-
nie jako fragment ekspozycji poświęconej Krakowowi.  

Kraków zamieniony w baśń

Laikowi szopki krakowskie mogą wydawać się podobne do 
siebie. Powtarzają się wszak te same motywy, a obowiązują-
cy kanon mocno ogranicza inwencję twórców. Jednak znajo-
mi architekci mówią Maciejowi Moszewowi, że jego szopki 
mają swój własny styl. Widać, iż wyszły spod ręki człowieka 
z wykształceniem architektonicznym. On sam przyznaje, że 
wiedza zdobyta na studiach bardzo mu się przydaje. 

Konstruując szopkę, pracuje jednak zupełnie inaczej niż 
architekt. Nie sporządza rysunków przyszłej szopki, nie wyko-
nuje projektu. Przystępując do pracy, nawet nie do końca ma 
skrystalizowany pomysł gotowego dzieła. Korzysta natomiast 
z daru, jak to sam określa, widzenia w trzech wymiarach. Cza-
sem tylko wykonuje szkic pomocniczy, aby zarejestrować rela-
cję, która ma zachodzić między planowanymi elementami. 

Tym, co się w szopce najbardziej rzuca w oczy, są wieże, 
często będące miniaturowymi kopiami wież kościoła Mariac-
kiego. Twórcy szopek chętnie też sięgają po inne elementy ar-
chitektury Krakowa — z Wawelu, Barbakanu, Sukiennic. Ma-
ciej Moszew mówi, że pod tym względem nie ma ograniczeń. 
Równie dobrze może się w szopce znaleźć detal przeniesio-
ny z dowolnej kamienicy, np. przy ul. Długiej. Owe „cytaty” 
z przestrzeni miejskiej nie są jednak prostymi powtórzeniami. 
W szopce bowiem wszystko podlega przetworzeniu i nabiera 
baśniowego charakteru. 

Tradycja i technologia 

Przywiązanie do wzorca stworzonego przez braci Ezenekierów 
i do lokalnej architektury nie oznacza, że szopka krakowska 
nie ulega zmianom. Największą przyniósł prąd elektryczny. 
Dzięki niemu w okienkach miniaturowych budowli pojawiły 
się światełka i szopki, mieniące się do tej pory kolorami dekora-
cji ze staniolu i celofanu, zaczęły lśnić nowym blaskiem. Elek-
tryczność dała też nowe życie pojawiającym się w szopkach po-
staciom, które kiedyś poruszano za pomocą korbki. 

Gdy Maciej Moszew zajmował się wykonywaniem szopek 
małych, wymagało to umieszczania w ich  wnętrzu gmatwaniny 
linek i przekładni, przenoszących na wszystkie mechanizmy na-
pęd z jednego ustawionego z tyłu silnika. Pewien student z Aka-
demii Sztuk Pięknych skomplikowaną mechanikę jednej z szo-
pek Moszewa uczynił przedmiotem swojej pracy seminaryjnej. 

Jedno z wczesnych dzieł: szopka 8-milimetrowa

Liczy się każdy detal…
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Ostatnio mistrz z Łobzowskiej trochę ułatwia sobie pracę, 
budując większe szopki, w których można zmieścić wiele silni-
ków. W szopce sprzed trzech lat było ich piętnaście. W większej 
szopce można też pokazać więcej postaci. W najnowszym dzie-
le Moszewa jest ich sześćdziesiąt. Autor wprowadził też pewną 
istotną innowację. Trębacz na wieży mariackiej, który poprzed-
nio wychylał się tylko z jednego okienka, teraz pojawia się na 
przemian w dwóch okienkach przeciwległych. Na zbudowanie 
odpowiedniego mechanizmu Moszew poświęcił dwa tygodnie. 
Znów przydały się umiejętności wyniesione ze studiów na Wy-
dziale Mechanicznym. 

Postęp daje znać o sobie również w dziedzinie stosowanego 
napędu. Niegdyś większość szopkarzy wykorzystywała silniki 
służące do obracania… rożnów w grillu. Teraz przyszła moda 
na mniejsze, a co za tym idzie wygodniejsze w użyciu silniki do 
mikrofalówek. Mają tylko niestety jeden feler: nigdy nie wiado-
mo, w którą stronę taki silniczek po włączeniu prądu zacznie 
się obracać. Ale i na to Maciej Moszew znalazł własny patent. 

Paryski spektakl

Prawdziwym wyzwaniem było zlecenie, jakie otrzymał 
w 1990 r. z Paryża. Francuski dziennikarz i pisarz, a zarazem 
wielki miłośnik i kolekcjoner szopek Paul Chaland co roku 
urządzał wielkie widowiska szopkowe na placu l’Hôtel de 
Ville, na wprost okazałej siedziby paryskiej rady miejskiej. 
Zapraszał czołowych twórców z różnych stron świata. Do Mo-
szewa trafi ł dzięki pośrednictwu Anny Szałapak. Ta znana, 
zmarła przed kilku laty piosenkarka „Piwnicy pod Baranami” 
była bowiem z zawodu etnografk ą, szczególnie zainteresowa-
ną szopkami (poświęciła im swoją pracę doktorską).  

Moszew otrzymał do „zagospodarowania” scenę o dłu-
gości 15 metrów i szeroką na 4 metry. W sumie 60 metrów 
kwadratowych! Tak ogromnej szopki krakowskiej jeszcze nikt 
dotąd nie zbudował. Paul Chaland wynajął krakowskiemu 
artyście willę w Prowansji, gdzie przez dziewieć miesięcy, ra-
zem z gronem współpracowników, Moszew tworzył niezwy-
kłe dzieło. Pokazał w nim cały historyczny Kraków i jego le-
gendy. Było tam nawiązanie do Rynku Głównego, Sukiennic, 
Barbakanu, Wawelu. Był smok wawelski i Pan Twardowski 
pijący okowitę z diabłem. 

W drodze po kolejne zwycięstwo w konkursie, rok 2009

Czasu nie było zbyt wiele. Przez ostatnie półtora miesiąca 
zespół pracował po szesnaście godzin na dobę, także w so-
boty i niedziele. W pewnym momencie grupę wsparła nawet 
szwaczka z renomowanego francuskiego domu mody, szyjąc 
kostiumy dla fi gurek. 

Po ukończeniu pracy elementy szopki przewieziono tira-
mi do Paryża i zmontowano w specjalnym olbrzymim namio-
cie z widownią na trzysta osób, ustawionym na placu l’Hôtel 
de Ville. Podczas prezentacji dzieła Anna Szałapak zaśpiewała 
piosenkę, do której muzykę skomponował Zygmunt Koniecz-
ny, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Później szopkę poka-
zano jeszcze w kilku miastach Europy oraz w Betlejem. 

* 

Po ukończeniu na PK architektury Maciej Moszew pracował 
w różnych biurach projektowych. W Lagos, w Nigerii uczestni-
czył w pracach architektonicznego zespołu, który przygotował 
projekt siedziby parlamentu dla Abudży, nowej stolicy kraju. 
Przez osiemnaście lat był związany z krakowskimi scenami — 
Teatrem „Groteska”, gdzie był mechanizatorem, oraz Starym 
Teatrem, gdzie kierował pracownią plastyczną. Prawdziwe 
spełnienie i satysfakcję przyniosła mu jednak piękna pasja. 

Choć wkrótce minie sześćdziesiąt lat od jego pierwszego 
startu w konkursie, co roku z tym samym co zawsze zapa-
łem i z energią przystępuje do pracy nad kolejną szopką, by 
w pierwszy czwartek grudnia gotowe dzieło ustawić pod 
pom nikiem Mickiewicza. On oraz grupa kilkudziesięciu osób 
jemu podobnych sprawiają, że ta arcykrakowska tradycja, wy-
wodząca się z czasów, które nie znały jeszcze kinematografu 
i radia, ma się nadal świetnie w dobie smartfonów i telewizji 
wysokiej rozdzielczości. 

Zdjęcia: Jan Zych

Maciej Moszew składa podpis w Złotej Księdze Wychowanków PK, 
3 października 2018 r.

Szopkarstwo krakowskie światowym dziedzictwem

Tradycja budowy szopek krakowskich została wpisana na Listę 
Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO. Decyzja w tej sprawie zapadła 29 listopada 2018 r., 
podczas posiedzenia komitetu międzyrządowego UNESCO na 
Mauritiusie.
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INFORMACJE

REKTOR I SENAT 
Posiedzenie Senatu PK

28 listopada 2018 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:

• zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. Dy-
daktyki;

• uchylenia uchwały w sprawie powołania 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

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

• planowanego przeznaczenia środków na fi -
nansowanie remontów w 2019 r.;

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

• zgody na obciążenie odpłatną służebno-
ścią przesyłu nieruchomości gruntowej, 
objętej księgą wieczystą nr KR1P/00379384/7 
w granicach działki nr 21/104, położonej 

w  Krakowie-Czyżynach, na rzecz MPEC SA 
w Krakowie;

• zgody na obciążenie odpłatnymi słu-
żeb nościami przesyłu nieruchomości 
grunto wej, objętej księgą wieczystą 
nr  KR1P/00379384/7 w granicach działek 
nr  21/103 i 21/104, położonej w Krakowie-
-Czyżynach, na rzecz Projekt Kraków 1 Cor-
dia Poland GP One Sp. z o.o. Sp.k. oraz każ-
doczesnych właścicieli lub użytkowników 
wieczystych nieruchomości gruntowej, skła-
dającej się z działki nr 21/101, objętej księgą 
wieczystą nr KR1P/00282485/8.

• wyrażenia zgody na wykonywanie dodatko-
wych zajęć przez rektora PK.

Zarządzenia rektora PK

Zarządzenie nr 71 z 5 listopada 2018 r. 
w sprawie zmian w Rektorskiej Komisji ds. Inwe-
stycji i Remontów.

Zarządzenie nr 72 z 8 listopada 2018 r. 

w  sprawie zmiany organizacji roku akademic-
kiego 2018/2019.

Zarządzenie nr 73 z 13 listopada 2018 r. 
w  sprawie wprowadzenia „Zasad tworzenia, 
ewidencji, działania i rozwiązywania uczelnia-
nych organizacji studenckich oraz uczelnianych 
organizacji doktorantów na Politechnice Kra-
kowskiej”.

Zarządzenie nr 74 z 13 listopada 2018 r. 

w  sprawie wprowadzenia „Zasad określa-
jących wymagania stawiane nauczycielom 
akademickim w zakresie podejmowania i kon-
tynuowania dodatkowego zatrudnienia poza 
Politechniką Krakowską oraz obowiązku infor-
mowania o prowadzeniu działalności gospo-
darczej”.

Zarządzenie nr 75 z 13 listopada 2018 r. 

w  sprawie ustalenia wysokości opłat pobiera-
nych przez Politechnikę Krakowską im. Tade-
usza Kościuszki za wydanie dokumentów.

KRONIKA
15 listopada — 14 grudnia

5 XI — 2 XII    XXXI Akcja Charytatywna „Studenci Dzieciom — 
Mikołajki 2018” — zbiórka środków na prezenty i sprzęt rehabilitacyjno-
-sportowy dla dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, zorganizo-
wana przez Radę Osiedla Domów Studenckich PK.

16 XI    Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Pol-
skich w Krakowie.

16–18 XI    VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Workshop on 
Modern Applied Mathematics PK 2018”, zorganizowana przez Instytut 
Matematyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.

19 XI — 16 XII    Zorganizowana na PK po raz drugi Akcja 
„SOS — Uczelnie Schroniskom”. Celem jest zbiórka karmy, legowisk, 
lekarstw, a także datków pieniężnych na potrzeby schronisk dla bezdom-
nych zwierząt w województwie małopolskim.

20–21 XI    Dni Kariery i Mobilności na PK zorganizowane przez 
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy 
Centrum Transferu Technologii PK i przez Regionalne Centrum 
Euraxess w Krakowie.

23–24 XI    XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Definiowa-
nie Przestrzeni Architektonicznej. Racjonalistyczna czy intuicyjna droga 
do architektury”, zorganizowana przez Zakład Architektury Mieszkaniowej 
i Kompozycji Architektonicznej Wydziału Architektury PK oraz Narodowy 
Instytut Architektury i Urbanistyki. 

26 XI    Jubileusz 100-lecia Urzędu Patentowego RP.

26 XI — 13 XII    Wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków 
Okręg Krakowski „Architektura sztuki — człowiek i jego znaki” w Galerii 
PK „Kotłownia”.

29 XI    Zorganizowane przez PK, Biuro Polityki Mobilności i Transportu 
Urzędu m.st. Warszawy oraz Politechnikę Warszawską warsztaty doty-
czące realizacji tzw. uczelnianych planów mobilności — pakietu działań 

i rozwiązań mających na celu zachęcanie pracowników i studentów do 
częstszego korzystania ze środków komunikacji zbiorowej oraz aktywnych 
form mobilności. Działanie w ramach projektu Unii Europejskiej U-MOB 
LIFE (Europejskiej Sieci Uniwersytetów dla Zrównoważonej Mobilności).

Dzień Młodego Inżyniera na PK, zorganizowany przez miesięcznik „Builder” 
oraz Wydział Inżynierii Lądowej PK.

29–30 XI    XV Międzynarodowe Sympozjum „Wpływy sejsmiczne 
i parasejsmiczne na budowle”, zorganizowane przez Instytut Mechaniki Bu-
dowli PK we współpracy z Komitetem Inżynierii Lądowej PAN oraz Polską 
Grupą Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej.

30 XI — 1 XII    V Sympozjum Komisji Ergonomii PAU „Ergonomia 
wobec wyzwań masowości i globalizacji”, współorganizowane przez Insty-
tut Projektowania Architektonicznego PK.

6 XII    Uroczyste wręczenie prezentów dzieciom z ośrodków 
opiekuńczo-wychowawczych w ramach finału XXXI Akcji Charytatywnej 
„Studenci Dzieciom — Mikołajki 2018”.

Przedświąteczne spotkanie Konwentu Seniorów PK z udziałem historyka 
prof. Tomasza Gąsowskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

8 XII    Spotkanie towarzyskie pracowników i studentów Wydziału Inży-
nierii Elektrycznej i Komputerowej „Elektryk”.

10–11 XII    Ogólnopolska Konferencja „Zachować dziedzictwo 
polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości”, zorganizowana w 100-lecie 
powstania niepodległych służb ochrony zabytków w Polsce przez Stowa-
rzyszenie Konserwatorów Zabytków, Urząd Miasta Krakowa, Uniwersytet 
Jagielloński i PK.

14 XII    Uroczystość wręczenia nagród rektora PK.

Opracowała: Renata Dudek
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INFORMACJE

PRACOWNICY 
Profesor tytularny

Piotr Duda
Urodził się 3 września 1970 r. w Tarnowie. 
Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Króla S. Leszczyńskiego w Jaśle. 
Studiował mechanikę komputerową na 
Wydziale Mechanicznym Politechniki Kra-
kowskiej oraz informatykę w Akademii 
Górniczo-Hutniczej. W 1994 r. rozpoczął 
staż w Zakładzie Termodynamiki i Pomiarów 
Maszyn Cieplnych na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Krakowskiej. Dyplomową 
pracę magisterską pt. „Zastosowanie me-
tod CFD do symulacji przepływu ściśliwego 
w złożonej geometrii zaworu sprężarki tło-
kowej” napisał pod kierunkiem prof. Piotra 
Cyklisa. Studia doktoranckie na Wydziale 
Mechanicznym PK ukończył w 1998 r. obro-
ną pracy pt. „Metoda krocząca do rozwią-
zywania nieliniowych odwrotnych zagad-
nień wymiany ciepła”. Promotorem jego 
doktoratu był prof. Jan Taler. W 2005 r. Rada 
Wydziału Mechanicznego PK na podstawie 
rozprawy habilitacyjnej „Monitorowanie 
cieplno-wytrzymałościowych warunków 
pracy ciśnieniowych elementów urządzeń 
energetycznych” nadała mu stopień dok-
tora habilitowanego. Tytuł profesora nauk 
technicznych uzyskał w sierpniu 2018 r. 

Prace badawcze Piotra Dudy dotyczą mo-
delowania zjawisk przepływowych i cieplno-
-wytrzymałościowych w elementach ma-
szyn i urządzeń; metod rozwiązywania od-
wrotnych zagadnień przewodzenia ciepła; 
modelowania zjawiska pełzania; optymali-
zacji nieustalonych procesów nagrzewania 
i ochładzania, także przyczyn awarii urzą-
dzeń oraz analizy ich pracy i wydajności. 

Jego dorobek naukowy obejmuje 4 mo-
nografi e (2 autorskie, 2 współautorskie), 
współredagowanie pracy zbiorowej oraz 

ponad 100 samodzielnych lub współautor-
skich artykułów, zamieszczonych w znacz-
nej części w wiodących czasopismach, jak: 
„International Journal of Heat and Mass 
Transfer”, „International Journal of Mechani-
cal Sciences”, „Aerospace Science and Tech-
nology”, „Applied Thermal Engineering”, 
„Journal of Structural and Multidisciplinary 
Optimization”, „Fuel”, „International Journal 
of Energy Research”, „Engineering Failure 
Analysis”, a także w materiałach międzyna-
rodowych konferencji i kongresów. Jego 
prace są często cytowane przez innych au-
torów. Przygotował również wiele recenzji 
książek i artykułów naukowych dla renomo-
wanych wydawnictw zagranicznych.

Brał udział w kilkudziesięciu nauko-
wych konferencjach o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym, np.: International 
Congress on Thermal Stresses, European 
Conference on Computational Mechanics, 
International Conference on Structural Me-
chanics in Reactor Technology, Internatio-
nal Conference on Computational Heat and 
Mass Transfer.

Już w trakcie studiów interesował się 
metodami obliczeniowymi, stosowanymi 
w mechanice konstrukcji. Współpracował 
z prof. Andrzejem Zielińskim nad projektem 
Komitetu Badań Naukowych „Analityczne 
elementy skończone i ich zastosowanie do 
dokładnego określania rozkładów naprężeń 
w elementach konstrukcji”. W 1997 r. rozpo-
czął roczne stypendium na Politechnice Fe-
deralnej w Lozannie, w Szwajcarii. Efektem 
wspólnych działań dotyczących zastosowa-
nia nieliniowej metody elementów skoń-
czonych do obliczeń mostów przęsłowych 
była praca publikowana wraz z prof. François 
Freyem. W 2002  r. otrzymał prestiżowe sty-
pendium Fundacji Alexandra von Humboldta 
i rozpoczął roczne stypendium na Uniwersy-
tecie w Stuttgarcie, w Niemczech. Rezulta-
tem współpracy z prof. Eberhardem Roosem 
była m.in. wspólna publikacja w czasopiśmie 
„Nuclear Engineering and Design”. Przez kilka 
lat wraz z prof. J. E. Oakeyem z Uniwersytetu 
w Cranfi eld, w Wielkiej Brytanii prowadzili 
badania nad metodami oceny zużycia ele-
mentów bloków energetycznych. Wyniki zo-
stały przedstawione w książce wydanej przez 
Woodhead Publishing (WP Series in Energy). 
W latach 2015–2016 wspólnie z Japan Aero-
space Exploration Agency prowadził badania 
w zakresie modelowania i identyfi kacji zjawisk 
cieplno-wytrzymałościowych w kapsułach 

powrotnych. Wyniki zaprezentował w artyku-
łach w czasopiśmie „Aerospace Science and 
Technology”.

Był kierownikiem lub głównym wyko-
nawcą wielu projektów badawczych, fi -
nansowanych m.in. przez Komitet Badań 
Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum 
Nauki. Był także wykonawcą w projektach 
międzynarodowych, np. COST 538 — „High 
Temperature Plant Lifetime Extension” 
czy „Multi-fuel energy generation for Su-
stainable and Effi  cient use of Coal”, fi nanso-
wanym przez EIT Knowledge & Innovation 
Community. 

Uczestniczył w pracach badawczych, 
zlecanych przez fi rmy przemysłowe, 
m.in.  Elektrownię Pątnów (współautor mo-
delu dyskretnego konstrukcji podtrzymu-
jącej przegrzewacz grodziowy kotła nr 2) 
czy przez Rafi nerię PKN ORLEN SA w Płocku 
(analiza pracy podstawowych urządzeń sta-
tycznych, wchodzących w skład bloku reak-
torowego instalacji FKK II pod kątem rozsze-
rzalności cieplnej). Wyniki tych prac ogłosił 
w czasopismach naukowych o międzynaro-
dowym uznaniu. 

Wypromował 3 doktorów nauk tech-
nicznych. Był recenzentem prac doktor-
skich, wniosków o fi nansowanie projektów 
badawczych w NCBiR i NCN. Wielokrotnie 
powoływany na eksperta NCN.

Ma również osiągnięcia w zakresie 
działalności dydaktycznej i organizacyjnej. 
W latach 1998–2002 pełnił funkcję pełno-
mocnika rektora PK ds. Programu CEEPUS, 
opracował wiele programów zajęć dla kil-
ku kierunków studiów na Wydziale Mecha-
nicznym PK. W latach 2003–2008 organizo-
wał wymianę studencką pomiędzy PK oraz 
Pennsylvania State University w Stanach 
Zjednoczonych. Uczestniczył również w pra-
cach komitetów organizacyjnych kilku kon-
ferencji. Obecnie pełni funkcję kierownika 
Katedry Aparatury Przemysłowej i Mechani-
ki Płynów oraz dyrektora Instytutu Inżynierii 
Cieplnej i Procesowej Wydziału Mechanicz-
nego PK.

Za działalność naukową nagrodzony 
przez ministra edukacji narodowej i sportu 
oraz rektora Politechniki Krakowskiej. 

Jest członkiem Sekcji Termodynamiki 
w Komitecie Termodynamiki i Spalania PAN. 

Wolny czas spędza na świeżym powie-
trzu, jeżdżąc na rowerze lub na nartach. Ma 
uroczą żonę i troje wspaniałych dzieci.
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Doktor habilitowany

Grzegorz Filo
Urodził się w 1976 r. w Olkuszu. Tam też ukoń-
czył I Liceum Ogólnokształcące im.  Króla 
Kazimierza Wielkiego. W latach 1994–1999 
studiował na Wydziale Mechanicznym Poli-
techniki Krakowskiej, na kierunku mechani-
ka i budowa maszyn. W 1999 r. obronił ma-
gisterską pracę dyplomową pt. „Program 
generujący rysunki połączeń śrubowych” 
(specjalność: zastosowanie informatyki 
w budowie maszyn), za ostateczny wynik 
studiów otrzymał wyróżnienie i nagrodę 
dziekana WM PK. W latach 1999–2003 był 
słuchaczem studiów doktoranckich na Wy-
dziale Mechanicznym PK. Stopień doktora 
nauk technicznych w dyscyplinie budowa 
i eksploatacja maszyn (specjalizacja: infor-
matyka stosowana) uzyskał w 2005 r. na 
podstawie obronionej z wyróżnieniem roz-
prawy doktorskiej pt. „Zastosowanie logiki 
rozmytej i sieci neuronowych do sterowania 
proporcjonalnym zaworem przelewowym”. 
Promotorem w przewodzie doktorskim był 
prof. dr hab. inż. Edward Lisowski. W roku 
akademickim 2005/2006 ukończył studia 
podyplomowe na kierunku inżynieria opro-
gramowania, prowadzone przez Akademię 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Stopień na-
ukowy doktora habilitowanego w dziedzi-
nie nauk technicznych, w dyscyplinie budo-
wa i eksploatacja maszyn, nadała mu Rada 
Wydziału Mechanicznego PK 17 październi-
ka 2018 r. Osiągnięcie naukowe, stanowiące 
podstawę wniosku habilitacyjnego, składa-
ło s ię z kilku publikacji: monografi i, cyklu 
artykułów, książki naukowej oraz dwóch 
rozdziałów w monografi ach, objętych 
wspólnym tytułem — „Metodyka mode-
lowania hydraulicznych i pneumatycznych 
układów sterowania z wykorzystaniem lo-
giki rozmytej”.

Grzegorz Filo jest zatrudniony w Insty-
tucie Informatyki Stosowanej Wydziału 

Mechanicznego PK od momentu jego 
powstania w 2003 r. Do marca 2006  r. 
pracował na stanowisku asystenta 
naukowo-dydaktycznego, następnie zo-
stał adiunktem.

Jego naukowe zainteresowania 
i prace dotyczą dwóch dziedzin. Pierw-
sza obejmuje komputerowe modelowa-
nie i symulację układów dynamicznych, 
szczególnie układów pneumatycznych 
i hydraulicznych, za pomocą systemów 
CAD  (SolidWorks), środowisk obliczenio-
wych i symulacyjnych (Matlab, Simulink, 
VisSim) oraz algorytmów związanych ze 
sztuczną inteligencją, jak logika rozmy-
ta i sieci neuronowe. Drugi ważny obszar 
jego działalności wyznaczają zagadnie-
nia analizy obiektowej oraz zastosowanie 
technik programowania obiektowego 
w budowaniu aplikacji inżynierskich (języ-
ki programowania C++ i Java). 

W swoim dorobku naukowym ma 
52  publikacje (autor — 11; współautor — 
41), w tym 36 napisanych w języku angiel-
skim. Wśród nich znajdują się: 2 monografi e, 
3 rozdziały w monografi ach, książka nauko-
wa w języku angielskim. Spośród artykułów 
10 zostało zamieszczonych w czasopismach 
z listy JCR (m.in. w: „Automation in Con-
struction”, „Energy Conversion and Manage-
ment”, „Flow Measurement and Instrumen-
tation”), 16 artykułów — w czasopis mach 
z listy B  MNiSW, 20 artykułów ukazało się 
w materiałach konferencyjnych, w tym in-
deksowanych przez bazy Scopus i Web of 
Science. Ponadto jest autorem podręcznika 
akademickiego z dziedziny technik progra-
mowania, a drugiego — współautorem. 

Uczestniczył w 17 krajowych i między-
narodowych konferencjach naukowych. 
Był członkiem komitetu organizacyjnego 
6 konferencji naukowych, w tym 3 między-
narodowych. Wykonał ponad 20  recenzji 
artykułów dla redakcji czasopism wydaw-
nictwa Elsevier. 

Uczestniczył w charakterze jednego 
z głównych wykonawców w realizacji kilku 
krajowych projektów badawczych, m.in. 
w zakończonych sukcesem dwóch pro-
jektach celowych, wykonanych w ramach 
umowy trójstronnej Politechniki Krakow-
skiej z Naczelną Organizacją Techniczną 
i przedsiębiorstwami przemysłowymi. 
Kierował jednym projektem badawczym. 
Obecnie kieruje kolejnym. 

Współpracuje z przemysłem, na zlecenie 
przedsiębiorstw branżowych wykonał po-
nad 50 opracowań i analiz dotyczących za-

gadnień projektowych, programistycznych, 
obliczeniowych, wytrzymałościowych. 

W ramach zespołu badawczego, kiero-
wanego przez prof. Edwarda Lisowskiego, 
jest członkiem The PANDA Collaboration 
Board i bierze udział w międzynarodo-
wych projektach PANDA i HADES, ekspe-
rymentach prowadzonych w ośrodku FAIR 
— GSI (Facility for Antiproton and Ion Re-
search in Europe — Helmholtzzentrum für 
Schwerionenforschung GmbH) w Darm-
stadt. W latach 2016–2017, współpracując 
z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, z sukcesem zrealizował zadania 
dotyczące projektowania, wykonania oraz 
instalacji ramy i napędu detektora HADES 
ECAL w ośrodku FAIR. 

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na stu-
diach I i II stopnia, głównie na kierun-
kach informatyka stosowana i inżynieria 
wzornictwa przemysłowego, dotyczące 
techniki programowania obiektowego, 
programowania urządzeń mobilnych, pro-
gramowania grafi ki i obliczeniowych pro-
gramów inżynierskich, a także z zakresu 
logiki rozmytej i sieci neuronowych na 
studiach III stopnia. Od 10 lat pełni rolę 
wykładowcy na studiach podyplomowych 
z zakresu systemów CAD i analizy obrazu 
oraz prowadzi przedmiot w języku angiel-
skim Programming in C++ and Java dla stu-
dentów Programu Erasmus. 

Był promotorem 52 prac magister-
skich oraz 37 inżynierskich. We współpra-
cy z przedsiębiorstwami przemysłowymi 
zorganizował 3 konkursy projektowe dla 
studentów Wydziału Mechanicznego PK. 
Brał udział w kilku projektach programów 
Erasmus-LLP i Erasmus-IP, m.in. był kie-
rownikiem zespołu z PK i opiekunem grup 
studenckich w projektach „Near-shoring 
the next step in off shoring” (2007–2010) 
oraz „Learning Computer Programming 
in Virtual Environment” (2012–2014). W ich 
trakcie odbył staże dydaktyczno-naukowe 
m.in. na Western Norway University of 
Applied Sciences (Bergen), Technical Uni-
versity of Ostrava, Sundsvall Mid Sweden 
University, Helsinki Metropolia University 
of Applied Science oraz  na Polytechnic In-
stitute of Leiria.

Jest laureatem trzech zespołowych na-
gród Rektora PK za działalność naukową, 
w 2016 r. został odznaczony brązowym Me-
dalem za Długoletnią Służbę. 

Prywatnie jest żonaty, ma dwoje dzieci. 
Interesuje się szaradziarstwem, literaturą, 
snookerem i historią II wojny światowej.
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Wydział Architektury
dr inż. arch. Piotr Łabowicz-Sajkiewicz (A-2) 
— „Wybrane zagadnienia projektowania 
współczesnych hal widowiskowo-sportowych, 
na przykładzie Areny Kraków — zrealizowa-
nej hali widowiskowo-sportowej w Krakowie-
-Czyżynach dla 18 000 (22 800) widzów”; pro-
motor: dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, 
prof. PK (PK); recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. 
Wojciech Zabłocki (WSEiZ); prof. dr hab. inż. 
arch. Robert Masztalski (PWr); 21 XI 2018 r.

Wydział Matematyki, Fizyki 
i Informatyki
dr Kamil Kular (F-2) — „Różniczkowania 
i pewne tożsamości funkcyjne w pierścieniach 
półpierwszych”,  promotor: prof. dr hab. Orest 
D. Artemovych (PK); recenzenci: dr hab. Marek 
Karaś (AGH w Krakowie), prof.  dr hab. Daniel 
Simson (UMK w Toruniu); 24 X 2018 r. 

Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej
dr inż. Maciej Gierada (C-2) — „Katalizator 
CrOx/SiO2 — modelowanie form powierzch-
niowych oraz studia nad mechanizmem po-
limeryzacji etylenu”; promotor: dr hab. inż. 
Jarosław Handzlik, prof. PK (PK); recenzenci: 
prof. dr hab. Artur Michalak (UJ), dr hab. Do-
rota Rutkowska-Żbik (IKiFP PAN w Krakowie); 
14 XI 2018 r.

dr inż. Mateusz Prończuk (C-3) — „Badania 
hydrodynamiki hybrydowego fl uidyzacyjnego 
aparatu airlift z cyrkulacją zewnętrzną”; pro-
motor: dr hab. inż. Katarzyna Bizon (PK); recen-
zenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Matynia (PWr), 
prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup (PK); 14 XI 2018 r.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Sabina Puławska-Obiedowska (L-2) 
— „Modelowanie dostępności miejskiego 
transportu zbiorowego”, promotor: dr hab. 
inż. Lidia Żakowska, prof. PK; recenzenci: 
prof.dr hab. inż. Marianna Jacyna (PW), 
dr  hab. inż. Norbert Chamier-Gliszczyński, 
prof. nadzw. PK (Politechnika Koszalińska); 
21 XI 2018 r. Praca wyróżniona.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Magdalena Machno (M-06) — „Ob-
róbka elektrochemiczno-elektroerozyjna 
głębokich otworów w materiałach trudno-
obrabialnych”; promotor: dr hab. inż. Se-
bastian Skoczypiec, prof. PK; promotor po-
mocniczy: dr inż. Piotr Lipiec; recenzenci: 
dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. PŚk (PŚk), 
dr hab. inż. Tomasz Paczkowski, prof. UTP 
(UTP w Bydgoszczy), 21 XI 2018 r.

Środowisko akademickie 
Ma łopolski zorganizowało 
w dniach od 6 do 8 listopada 
2018  r. trzynastą edycję Dni 
Jana Pawła II. W ramach serii 
wydarzeń odbyły się konfe-
rencje naukowe oraz koncert. 
Zwieńczeniem była msza 
św. w sanktuarium św. Jana 
Pawła II w krakowskich Ła-
giewnikach. Po nabożeństwie 
nastąpiło wręczenie nagród 
w konkursach związanych 
z tegoroczną edycją Dni Jana 
Pawła II — literackim i foto-
grafi cznym. 

Wątkiem wspólnym dla 
większości wydarzeń była 
setna rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Tytuł „Niepodległość” nosiły 
główna sesja naukowa, która 
odbyła się na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, oraz koncert w Filharmonii im.  Ka-
rola Szymanowskiego. Pod tym samym 
hasłem Politechnika Krakowska ogłosiła 
ogólnopolski konkurs fotografi czny. 

Wręczenie nagród nastąpiło 8 listopa-
da, podczas uroczystości w sanktuarium. 
Uczestniczyli w niej: metropolita krakowski 
abp Marek Jędraszewski i kard. Stanisław Dzi-
wisz, a także rektor UJ prof. Wojciech Nowak. 

Rozstrzygnięcie konkursu fotografi cznego PK 

XIII Dni Jana Pawła II

Przedstawiciele środowiska akademickiego na uroczystości w sanktuarium św. Jana Pawła II 

Uczestnicy ceremonii wręczenia nagród w sanktuarium 
św. Jana Pawła II; na zdjęciu (od  lewej): metropolita kra-
kowski abp Marek Jędraszewski, kard. Stanisław Dziwisz, 
rektor UP JP  II ks. Wojciech Zyzak, prorektor PK Andrzej 
Białkiewicz

Laureaci konkursu PK otrzymali nagrody 
z rąk prorektora PK prof. Andrzeja Białkiewi-
cza. W ceremonii uczestniczył też prorektor 
PK dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. 

O laureatach i wystawie ich prac na 
PK  piszemy na s. 32. Nagrodzone prace 
prezentujemy na III stronie okładki.

(ps)
Zdję cia: Jan Zych
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WSPOMNIENIE 
Jacek Skrzypek

3 października tego roku odszedł od 
nas na zawsze profesor Jacek Skrzypek. 
Przez sześćdziesiąt jeden lat był aktywny 
na wielu płaszczyznach życia Politechni-
ki Krakowskiej — począwszy od 1957 r., 
kiedy wszedł w jej progi jako student 
Wydziału Mechanicznego, by następnie 
jako pracownik naukowo-dydaktyczny 
realizować kolejne etapy kariery akade-
mickiej, zakończone uzyskaniem tytułu 
profesora w 1990 r.

Był naukowcem obdarzonym pasją, 
niezapomnianym nauczycielem akade-
mickim dla wielu pokoleń studentów, 
szanowanym szefem, lubianym kolegą. 
Dla najbliższych współpracowników był 
mistrzem naukowym, a zarazem dro-
gim przyjacielem, człowiekiem prawym, 
uczciwym i wiernym zasadom.

Pracowitość i pasja naukowa profeso-
ra Skrzypka zaowocowały imponującym 
dorobkiem, który obejmuje kilkanaście 
monografi i opublikowanych w większości 
przez wiodące, zagranicz-
ne wydawnictwa nauko-
we; kilkadziesiąt publi-
kacji w renomowanych 
czasopismach; kierowa-
nie polskimi i zagranicz-
nymi projektami badaw-
czymi i koordynowanie 
tych prac; członkostwo w komitetach 
naukowych, udział w kolegiach redakcyj-
nych wiodących czasopism czy organi-
zowanie wielu sympozjów i konferencji. 
Zainteresowania badawcze Profesora 
dotyczyły m.in. plastyczności materiałów 
inżynierskich, mechaniki uszkodzeń oraz 
modelowania konstytutywnego.

Na organizacyjnej płaszczyźnie życia 
uczelni był profesor Skrzypek nieprze-
rwanie obecny od 1982 r., kiedy to objął 
kierownictwo Katedry Mechaniki Ciał 
Odkształcalnych. Sprawował tę funkcję 

przez dwadzieścia pięć lat. W kadencji 
1981–1984 pełnił obowiązki prodzieka-
na Wydziału Mechanicznego, a w latach 

1993–1996 — prorektora do 
spraw naukowych uczelni.

Był pierwszym wiceprze-
wodniczącym, a następnie 
prze wodniczącym NSZZ „So-
 lidarność” na Politechnice 
Krakowskiej.

Za swoją działalność 
naukową i dydaktyczną profesor Jacek 
Skrzypek otrzymał wiele nagród i od-
znaczeń, m.in.: Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia 
Polski, Medal im. 
Komisji Edukacji 
Narodowej oraz 
Medal „Zasłużony 
dla Politechniki 
Krakowskiej”.

Profesor Jacek Skrzypek wypromo-
wał czworo doktorów, wywierając wielki 
wpływ na ich sylwetki zawodowe. To na 
jego wykładach z teorii plastyczności na-
rodziła się i moja fascynacja mechaniką 
stosowaną, rozwijana potem podczas 
pracy doktorskiej, którą realizowałam 
pod jego opieką. Z tamtych czasów za-
pamiętałam jego ciekawość badacza 
w dążeniu do rozwiązania problemów 
naukowych, dziecięcą radość w odkry-

waniu świata poprzez teorie matema-
tyczne, błyskotliwy i młodzieńczy umysł. 
Praca z Profesorem była zawsze pełna 
treści i poszukiwania prawdy naukowej, 
nigdy nie myślało się o punktach i indek-
sach…

Pracując w zespole profesora Skrzyp-
ka, coraz bardziej odkrywaliśmy w nim 
przyjaciela, Jacka, człowieka pogodne-
go, dowcipnego, lubiącego spotkania 
z przyjaciółmi, ciekawego świata. Lubił 
podróże, a zwłaszcza piesze wędrów-
ki, na które czasami nas zabierał. Lubił 
i umiał się bawić. Zawsze nas wspierał 
w naszych działaniach i cieszył się z na-
szych sukcesów zawodowych, ale rów-
nie ważne było dla niego nasze życie 
prywatne i często z troską pytał o na-
szych bliskich.

Ostatni okres życia Profesora, kiedy 
wiedzieliśmy, że powoli odchodzi, był 
dla nas czasem szczególnej katechezy. 
Postawa Jacka — pełna spokoju i po-
godzenia się z losem, a zarazem nadziei 
— dawała świadectwo jego głębokiej 
wiary, którą zawsze w życiu wyznawał, 

a u swego kresu 
w sposób szczególny 
uwydatnił. Nie tyl-
ko sam z godnością 
znosił cierpienie, ale 
i wspierał innych cho-
rych, którzy, jak sam 

przyznał, często otwierali się przed nim, 
szukając duchowego wsparcia.

Drogi Profesorze, Mistrzu, Przyjacie-
lu! Wielu z nas, Twoich wychowanków, 
uważa za zaszczyt to, że spotkało Cię 
na swojej życiowej i zawodowej drodze 
i z wdzięcznością to spotkanie wspomi-
na. Trudno się pogodzić z tym, że Cię nie 
ma…

Halina Egner

Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.

(W. Szymborska)

Szukam nauczyciela i mistrza
(…)
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności. 

(T. Różewicz)

Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. 
Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą 
nie nadążyć. Idź po prostu obok mnie 
i bądź moim przyjacielem.

(A. Camus) 

Bóg dał mi chorobę, by przypomnieć mi, 
że nie jestem numerem jeden. On jest.

(M. Ali)
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Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 
znalazło się w gronie 615 wystawców, 
którzy wzięli udział w tegorocznych, 
22. Międzynarodowych Targach Książ-
ki w Krakowie. Wzorem lat ubiegłych 
zaprezentowało swoją ofertę w grupie 
wydawców akademickich. Dużym zain-
teresowaniem gości i czytelników, którzy 
odwiedzali stoisko politechnicznej ofi -
cyny od 25 do 28 października, cieszyły 
się przede wszystkim nowości, zwłaszcza 
z zakresu architektury i urbanistyki. A tych 
ukazało się nakładem PK w ostatnim cza-
sie całkiem sporo.

22. Międzynarodowe Targi Książ-
ki dla środowiska akademickiego stały 
się też okazją do ogłoszenia wyników 
konkursu „Gaudeamus 2018”, zorgani-
zowanego po raz dziesiąty przez Stowa-
rzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. 
W tym roku jury konkursu przyznało 
Wydawnictwu PK wyróżnienie, uznając 
walory edytorskie książki „Przestrzeń wi-
dziana. Analiza widokowa w planowaniu 
i projektowaniu krajobrazu”, autorstwa 
dr  inż. Urszuli Forczek-Brataniec z Insty-
tutu Architektury Krajobrazu PK. Autor-
ka odebrała gratulacje od przewodni-
czącego jury i honorowego ambasadora 

Targów Książki w Krakowie — Henryka 
Podolskiego, podczas uroczystości zor-
ganizowanej 25 października, w pierw-
szym dniu targów. Nagrodę główną 
i statuetkę „Gaudeamus” otrzymało 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej za książkę „Metody terapii 

logopedycznej” pod redakcją Anety Do-
magały i Urszuli Mireckiej.

SWSW promuje publikacje wysokiej 
jakości, zarówno pod względem nauko-
wym, jak i edytorskim. Wydawnictwo 
PK  zostało docenione po raz kolejny. 
W 2016 r. otrzymało nagrodę i statuetkę 
„Gaudeamus” za książkę prof. Aleksandra 
Böhma „O czynniku kompozycji w pla-
nowaniu przestrzeni” (notabene w lutym 
bieżącego roku stała się ona Krakowską 
Książką Miesiąca).

Publikacje Wydawnictwa PK są rów-
nież zauważane w środowisku tech-
nicznym. W maju tego roku, podczas 
Warszawskich Targów Książki, otrzyma-
ło ono wyróżnienie za najlepszą książ-
kę techniczną. Na Nagrodę „Technicus 
2018”, przyznawaną przez Federację Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, 
zasłużyła książka „Geodezja, kartografi a 
i geologia inżynierska. Teoria, przykłady, 
aplikacje”, przygotowana pod redakcją 
profesora Wydziału Inżynierii Środowiska 
PK Zbigniewa Piaska.

(D.S.)
Zdjęcia: Jan Zych

Po raz 22. świętowali wydawcy i czytelnicy

Wydawnictwo PK wyróżnione 
podczas Targów Książki w Krakowie

Dorota Sapek, kierownik Wydawnictwa PK (z dyplomem) i Urszula Forczek-Brataniec, 
autorka wyróżnionej książki

Przy stoisku Wydawnictwa PK chętnych do prowadzenia rozmów o książkach nie brakowało...
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Podczas uroczystości wręczenia Nagród 
Miasta Krakowa za rok 2018 absolwent-
ki Politechniki Krakowskiej Olga Jaglarz 
i Karolina Koprynia zostały uhonorowane 
wyróżnieniami za prace dyplomowe. Uro-
czystość, która odbyła się 19 października 
w sali obrad Rady Miasta, przyniosła też 
nagrodę jeszcze jednemu absolwentowi 
PK, wybitnemu fotografi kowi Wojciechowi 
Plewińskiemu. 

Olga Jaglarz studio-
wała na Wydziale Ar-
chitektury PK kierunek 
architektura i pracę 
magisterską obroni-
ła w 2017 r. Wiedzę 
uzys kiwaną na PK uzu-
pełniała doświadcze-
niami zdobywanymi 
podczas wyjazdów 

zagranicznych. Jeszcze w trakcie studiów 
inżynierskich, w ramach wymiany studenc-
kiej, kształciła się w Turynie (Politecnico 
di Torino). Podczas studiów magisterskich 
przebywała w Singapurze (Na-
tional University of Singapo-
re). Uzyskała też stypendium 
Programu Erasmus i odbyła 
praktykę w Hiszpanii (Equipo 
Olivares, Santa Cruz de Tene-
rife). Uczestniczyła ponadto 
w warsztatach UNPAR w Indo-
nezji. W czasie wolnym upra-
wia sport i podróżuje, a także 
wykonuje projekty wnętrz.

Tematem nagrodzonej 
pracy Olgi Jaglarz jest projekt 
adaptacji dawnego zespołu 
fabryki Marcina Peterseima 
w Krakowie. Obiekt powstał 
na przełomie XIX  i XX  w., 
a w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym został znacz-
nie rozbudowany. Obecnie 
jest nieużywany i niszczeje. 
Autorka pracy proponuje 
stworzenie nowej przestrze-
ni publicznej poprzez wpro-
wadzenie do starych murów 
nowej funkcji. Ową nową 

funkcją jest „fabryka sztuki”, miejsce, w któ-
rym młodzi projektanci mogliby wdrażać 
swoje pomysły dzięki uzyskanemu wspar-
ciu, studenci rozwijać swoje umiejętno-
ści, zaś mieszkańcy Krakowa uczestniczyć 
w warsztatach i ekspozycjach, co sprzyja-
łoby partycypacji społecznej w przyszłych 
realizacjach.

W swym projekcie Olga Jaglarz postu-
luje usunięcie szpecących dobudówek oraz 
uzupełnienie kompleksu od strony północ-
nej nową formą, nawiązującą kształtem oraz 
rytmiką do istniejących budynków. Na dzie-
dzińcu proponuje utworzenie przestrzeni 
publicznej, zbliżonej układem ścieżek i ziele-
ni do Ogrodu Botanicznego UJ, znajdującego 
się po sąsiedzku, od strony północnej. Prze-
widuje przywrócenie dawnego wejścia do 
ogrodu. Projekt zakłada użycie materiałów 
takich jak szkło i stal, nawiązujących do ory-
ginalnego, industrialnego charakteru zabu-
dowy.  

Promotorem nagrodzonej pracy ma-
gisterskiej był prof. Andrzej Kadłuczka, 

a promotorem pomocniczym była dr  inż. 
arch. Jolanta Sroczyńska.

*
Karolina Koprynia 
kształciła się na Wy-
dziale Architektury 
PK, na kierunku ar-
chitektura krajobra-
zu. W czasie studiów 
podjęła praktykę 
w rodzinnej szkół-
ce drzew i krzewów, 
co dało jej znaczne 

doświadczenie w zakresie znajomości 
i doboru roślin w projektach krajobra-
zowych oraz wykonywania ogrodów. 
Ma na koncie serię certyfikatów i nagród 
zdobytych już po ukończeniu w 2017 r. 
studiów. Jej dokonania dotyczą głównie 
systemów nawadniających, a także syste-
mów oświetlenia.

Nagrodzona praca magisterska Karo-
liny Kopryni dotyczy rewaloryzacji części 

Wyróżnienia za prace dyplomowe, nagroda za dorobek życia

Kraków uhonorował troje absolwentów 
Politechniki Krakowskiej

Olga Jaglarz

Wizualizacje z projektu Olgi Jaglarz 

Karolina Koprynia

Wizualizacje z projektu Karoliny Kopryni
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założenia parku i ogrodu przy zabudowa-
niach Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józe-
fa Babińskiego w Krakowie. Obiekt ten został 
otwarty w 1917 r. Jego kompozycja i założe-
nia funkcjonalne mają związek z popularną 
w tamtych czasach ideą miasta ogrodu. Ce-
lem projektu Karoliny Kopryni jest rewalory-
zacja założenia parkowego poprzez uczytel-
nienie układu, nawiązanie do pierwotnego 
projektu oraz niezbędne uzupełnienia funk-
cjonalne. Projekt obejmuje też restytucję 
wszystkich ogrodów przyoddziałowych 
i odbudowanie szklarni. Nawiązanie do 
częściowo zrealizowanego projektu sprzed 
stu lat polega na przeprowadzeniu ście-
żek parkowych w układzie kaligrafi cznym 
i zachowaniu istniejących ciągów komunika-
cyjnych. 

W pracy znalazł się projekt ogrodu 
terapeutycznego. Autorka przewidziała 
w nim drzewa, krzewy, rośliny okrywowe 
oraz zioła i warzywa, które mają spełniać 
funkcję terapeutyczną poprzez możliwość 
prowadzenia hortiterapii. Rehabilitacji pa-
cjentów ma służyć szklarnia. Projekt po-
wstał we współpracy ze szpitalem i dzięki 
kwerendzie przeprowadzonej w jego ar-
chiwum.

Promotorem nagrodzonej pracy był 
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, 
promotorem pomocniczym była dr inż. 
arch. Anna Staniewska.  

Podczas październikowej uroczystości 
wyróżnienia za prace dyplomowe odebrali 
także studenci Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, Krakowskiej Akademii im. An-
drzeja Frycza Modrzewskiego i Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie. 

*

Jednym z laureatów Nagrody Miasta 
Krakowa za rok 2018 został wybitny 

fotografik Wojciech Ple-
wiński. Urodzony w 1928  r. 
w Warszawie, związał się 
po wojnie z Krakowem. 
Studia na Wydziale Rzeźby 
ASP próbował łączyć ze 
studiami na Wydziale Ar-
chitektury PK, ale gdy oka-
zało się to niewykonalne, 
pozostał na Politechnice. 
Dyplom architekta uzyskał 
w 1954  r., lecz zwyciężyło 
zamiłowanie do fotografii. 
Zajął się nią profesjonalnie. 
W 1955 r. został członkiem-
-kandydatem Związku Pol-

skich Artystów Fotografików.  
Jeszcze w trakcie studiów rozpoczął 

pracę w Pracowni Konserwacji Zabytków, 
a następnie był fotografem w Instytucie 
Zootechniki w Krakowie. W 1957  r. zwią-
zał się z tygodnikiem „Przekrój”, w któ-
rym spędził 40 lat. Fotografował pejzaże, 
modę, ale szczególną popularność przy-
niosły mu portrety młodych dziewczyn 
i znanych aktorek, m.in.: Anny Dymnej, 
Barbary Kwiatkowskiej, Ewy Krzyżewskiej, 
Beaty Tyszkiewicz. Zdjęcia Plewińskiego 
ozdobiły okładki ponad 500 numerów 
„Przekroju”. 

Ważną część dorobku artysty stanowi 
dokumentacja polskiego życia teatral-
nego. Swoim aparatem zarejestrował 
820  spektakli wystawionych w Teatrze 
im.  Juliusza Słowackiego i w Starym Te-
atrze w Krakowie oraz na innych sce-
nach kraju. Utrwalił w szczególności 
słynne spektakle Lidii Zamkow, Krystyny 

Skuszanki, Konrada Swinarskiego, An-
drzeja Wajdy, Jerzego Jarockiego, Zyg-
munta Hübnera, Józefa Szajny, Jerzego 
Grzegorzewskiego i Krystiana Lupy.

Wielokrotnie nagradzany doczekał 
się wielu wystaw w kraju i za granicą. 
W 2011  r. wielką retrospektywę twórczo-
ści Wojciecha Plewińskiego pokazano 
w gmachu głównym Muzeum Narodowe-
go w Krakowie.

*

Podczas październikowej uroczystości 
w pałacu Wielopolskich Nagrody Miasta 
Krakowa odebrali również: autor i wy-
konawca nastrojowych piosenek, lider 
grupy „Pod Budą” Andrzej Sikorowski; 
specjalista w dziedzinie historii prawa 
prof.  Stanisław Grodziski; twórcy pierw-
szego w Polsce ośrodka umożliwiającego 
dostęp do leczenia wewnątrznaczynio-
wego udaru mózgu za pomocą najnowo-
cześniejszych technologii prof.  Agniesz-
ka Słowik i prof. Tadeusz J. Popiela; 
niewidoma biegaczka, mistrzyni świata 
osób niepełnosprawnych w biegu na 
1500 metrów Joanna Mazur. 

Nagrody i wyróżnienia wręczył laure-
atom prezydent Krakowa prof. Jacek Maj-
chrowski w towarzystwie przewodniczące-
go Rady Miasta Bogusława Kośmidra oraz 
przewodniczącego komisji rekomendują-
cej laureatów, prof. Andrzeja Białasa. Wła-
dze PK reprezentował prorektor prof.  An-
drzej Białkiewicz.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Wojciech Plewiński

Laureaci nagród i wyróżnień za prace dyplomowe z prezydentem Krakowa Jackiem 
Majchrowskim
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 W latach 70. ubiegłego wieku krakowskie 
ścisłe centrum było całkowicie otwarte 
dla ruchu pojazdów. Mimo generalnie ni-
skiego wskaźnika motoryzacji (44 samo-
chody osobowe na 1000 mieszkańców) 
i dużego udziału komunikacji zbiorowej 
w podziale zadań przewozowych ruch 
samochodowy w tym newralgicznym 
obszarze zaczynał być uciążliwy dla oto-
czenia. W odpowiedzi na problem rozpo-
częto działania zmierzające do wdrożenia 
projektu ograniczenia ruchu i parkowania 
w całym obszarze śródmieścia.

Zamysł uspokojenia ruchu został pod-
niesiony na forum „Quo vadis Cracovia?”, 
zorganizowanym przez Polski Klub Ekolo-
giczny w 1981 r. Planowane rozwiązania 
czerpano z pomysłów wdrażanych w Eu-
ropie Zachodniej, np. w Göteborgu. Były 
to rozwiązania pionierskie w skali Polski 
i dość radykalne, jak dla niegotowego na 
to mentalnie społeczeństwa, dla polity-
ków, a nawet środowiska transportowego.

6 kwietnia 1988 r. Rada Narodowa Mia-
sta Krakowa uchwaliła wprowadzenie strefy 
uspokojonego ruchu i ograniczonego parko-
wania; strefy, którą ostatecznie utworzono 
1  października 1988 r. Wprowadzono wów-
czas 3 strefy ograniczonego ruchu: strefę 

A — przeznaczoną głównie dla pieszych, 
obejmującą Rynek Główny i wybrane przy-
ległe ulice, strefę B — z ograniczoną możli-
wością wjazdu określonych użytkowników, 
na pozostałych ulicach w obrębie I obwod-
nicy miejskiej i strefę C — z koniecznością 
uiszczania opłat za parkowanie. Równole-
gle udoskonalano zakres usług komunikacji 
zbiorowej, prowadzono prace nad poprawą 
bezpieczeństwa ruchu pieszego, dbano tak-
że o walory przestrzeni publicznej.

Wprowadzone zmiany, pomimo niezbyt 
dużego poparcia społecznego, zaowoco-
wały wymiernymi efektami, nie tylko w za-
kresie komunikacyjnym, ale także środowi-
skowym. Poziom hałasu w obszarze Rynku 
Głównego zmalał o 10 dB, stężenie dwutlen-
ku azotu spadło o 30 proc. Liczba rannych 
w śródmieściu zmniejszyła się o 43  proc., 
a ruch w tym obszarze zmalał z 16 tys. do 
5 tys. pojazdów w godzinach szczytu.

Dalsze działania dotyczyły zmiany 
polityki parkingowej. Założono, że wraz 
z osiągnięciem odpowiedniego poziomu 
obsługi obszaru środkami komunikacji 
zbiorowej, należy na tym terenie samocho-
dom prywatnym ograniczać możliwość 
wjazdu i parkowania. Zaplanowano wów-
czas wdrożenie i rozwój systemu parkin-
gów Park&Ride. System ostatecznie nie 
został jednak wprowadzony. W opracowa-
nym planie w późniejszych latach wpro-
wadzono zmiany, a w wyniku sukcesywnie 
wdrażanych działań w śródmieściu, wypra-
cowano spójny system parkingowy, w któ-
rym strefa płatnego parkowania obejmuje 
dziś prawie 19 tys. miejsc postojowych 
w 15 wyznaczonych obszarach.

Trzydzieści lat po wprowadzeniu idei 
uspokojenia ruchu i płatnego parkowa-
nia w krakowskim śródmieściu problemy 
powracają. Wraz z rozwojem motoryzacji 
i zwiększeniem potrzeb przewozowych 
mieszkańców miasta i turystów zatłocze-
nie ulic śródmieścia staje się coraz większe, 
a liczba miejsc parkingowych nie jest wy-
starczająca. Strefa ograniczonego ruchu 
działa w nieco rozszerzonym — w stosun-
ku do początkowego — kształcie, jednak 
pomimo że nikt nie wyobraża dziś sobie 

funkcjonowania ścisłego centrum miasta 
z ruchem samochodowym, wszelkie próby 
nowych ograniczeń są szeroko oprotesto-
wywane przez aktywistów i mieszkańców. 

Również ingerencja w liczbę i przezna-
czenie wyznaczonych miejsc parkingo-
wych, a także zasięg strefy płatnego par-
kowania, budzą wiele kontrowersji. Stawki 
opłat za parkowanie w strefi e pozostają 
niezmienne od kilkunastu lat i nie uwzględ-
niają stosunku podaży do popytu na parko-
wanie. Jednak władze miasta nie rezygnują 
ze starań o równowagę w podziale zadań 
przewozowych i o nowe, bezpieczne prze-
strzenie dla pieszych i rowerzystów. 

Okrągła rocznica wprowadzenia ważnych 
dla Krakowa zmian stała się okazją do podsu-
mowania dotychczasowych starań miasta, 
ale także do rozmów o docelowym kształ-
cie i organizacji strefy płatnego parkowania 
i skutecznych sposobach ograniczenia ruchu 
w newralgicznych obszarach śródmieścia. 
Z tej okazji w dniach 4 i 5 października 2018 r. 
na Politechnice Krakowskiej odbyła się kon-
ferencja naukowo-techniczna „30 lat uspo-
kojenia ruchu i płatnego parkowania w Kra-
kowie. 1988–2018”. Jej celem była wymiana 
poglądów i doświadczeń oraz prezentacja 
wyników badań w zakresie uwarunkowań 
funkcjonalnych, prawnych, ekonomicznych 
i organizacyjnych systemów parkingowych 
oraz stref ograniczonego ruchu. 

Konferencja została zorganizowana 
przez Katedrę Systemów Transporto-
wych PK, spółkę Miejska Infrastruktura 
oraz miasto Kraków. Spotkanie otworzy-
li dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, 
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK i pro-
rektor prof. Andrzej Białkiewicz. 

Pierwszy dzień obrad poświęcono 
w całości krakowskiej strefi e ograniczo-
nego ruchu i parkowania. Na początku 
swoje przemyślenia dotyczące kierunków 
rozwoju polityki parkingowej w Krakowie 
i skutków wdrażanych działań przedstawił 
Sjoerd Stienstra — mieszkający w Holandii 
praktyk i ekspert w dziedzinie transportu, 
od 1996 r. regularny uczestnik konferencji 
parkingowych, organizowanych przez od-
dział krakowski Stowarzyszenia Inżynierów 

Konferencja na PK w trzydziestolecie uspokojenia ruchu i płatnego parkowania 
w Krakowie

Miasto i samochody
URSZULA DUDA-WIERTEL

Prorektor Andrzej Białkiewicz otwiera 
spotkanie
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i Techników Komunikacji. Kolejne prezen-
tacje, wygłoszone m.in. przez prof. Andrze-
ja Rudnickiego i prof. Wiesława Starowicza, 
przybliżyły kulisy tych radykalnych wów-
czas decyzji, również w kontekście poli-
tycznym.

Ciekawym zwieńczeniem cyklu refe-
ratów, nawiązujących do przeszłości, była 
debata pt. „Jak powinna wyglądać mode-
lowo zorganizowana strefa płatnego parko-
wania? Dobre i złe praktyki na przykładzie 
stref płatnego parkowania funkcjonujących 
w polskich miastach”. W debacie udział 
wziął m.in. autorytet w dziedzinie trans-
portu, emerytowany profesor w Zakładzie 
Inżynierii Komunikacyjnej na Wydziale In-
żynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej 
Wojciech Suchorzewski. Moderatorem był 
dziekan Andrzej Szarata.

Punktem wyjścia w dyskusji była 
kwestia generalna — uzasadnienie idei 

podwyższania opłat 
za parkowanie. Wszy-
scy paneliści zgodnie 
uznali to rozwiązanie 
za instrument mniej lub 
bardziej skuteczny, lecz 
w tym momencie je-
dyny w równoważeniu 
popytu i podaży miejsc 
parkingowych. Nadzieję 
związano z przygotowy-
waną zmianą „Ustawy 

o drogach publicznych”, mającą umożliwić 
podniesienie stawki godzinowej opłaty za 
parkowanie. Przytoczono wiele przykła-
dów, przedstawianych przez mieszkań-
ców argumentów przeciw wprowadzaniu 
ograniczeń — zarówno w liczbie miejsc, 
jak i prawa do abonamentu. W opinii pa-
nelistów elementem spornym ciągle po-
zostaje kwestia organizowania systemu 
abonamentów oraz generalnego postrze-
gania i respektowania prawa mieszkańców 
do „własnego” miejsca parkingowego na 
zamieszkiwanej ulicy. 

Drugiego dnia konferencji porusza-
no zagadnienia parkowania, w tym rów-
nież systemu Park&Ride, jak i ograniczeń 
w ruchu samochodowym. Zaprezento-
wano analizy przypadków z Krakowa, 
a również z innych miast, w tym małych 
i średnich. Omówiono wyniki badań prze-
prowadzonych w obszarach objętych 

strefą płatnego parkowania m.in. w Środzie 
Wielkopolskiej i w Opolu. Przedstawiono 
koncepcję zmian w organizacji ruchu oraz 
proces przebiegu konsultacji społecznych 
na osiedlu Święty Łazarz w Poznaniu. 

Różnorodność tematów podejmowa-
nych w dyskusji i prezentacjach dowodzi, 
że główny kierunek prowadzenia polityki 
parkingowej w miastach jest uzasadnio-
ny z punktu widzenia naukowego i jasny 
dla racjonalnie zarządzających centrami 
miast. Trudności sprawia jednak ciągle 
ograniczona akceptacja społeczna pro-
ponowanych, sprawdzonych w zachod-
nich miastach rozwiązań, które zdaniem 
niektórych drastycznie ograniczają ich 
prawa do posiadania samochodu, użytko-
wania go, a zatem i parkowania w dowol-
nie wybranym miejscu. Pozostające wciąż 
nieuregulowanymi kwestie prawne, nie 
dają narzędzi do efektywnego zarządza-
nia i osiągania przyjętych celów, przy za-
łożeniu że prawo społeczeństwa w prze-
strzeni publicznej jest ważniejsze od praw 
jednostki.

Zdjęcia: Jan Zych

Mgr inż. Urszula Duda-Wiertel jest asystentem 
w Katedrze Systemów Transportowych Instytutu 
Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu PK.
Tytuł pochodzi od redakcji. 

W posiadaniu Instytutu Projektowania Miast i Regionów na Wydziale 
Architektury PK znalazł się nietypowy sprzęt. To latająca platforma, 
pozwalająca uzyskiwać obrazy przestrzeni miejskich.

Dostawca dostosował urządzenie do potrzeb instytutu. Na plat-
formie można zainstalować aparat cyfrowy, kamerę zwykłą lub ter-
mowizyjną, a także miniskaner. Dron odznacza się dużą stabilnością 
lotu, jest odporny na podmuchy wiatru. Pozwala wykonywać zdjęcia 
o dużej ostrości.

Ponieważ masa urządzenia przekracza 25 kilogramów, jego 
pilotowanie wymaga uprawnień przyznawanych przez Urząd 
Lotnictwa Cywilnego. Uzyskał je na razie jeden pracownik insty-
tutu —  dr  inż. arch.  Jakub Błachut. Dron może wzbić się na wy-
sokość 3 tys. metrów, jednak przyznane uprawnienia nakładają 
na operatora obowiązek utrzymywania przez cały czas z urządze-
niem kontaktu wzrokowego (okiem nieuzbrojonym). Oznacza to 
w praktyce loty w zasięgu od 200 metrów do 300 metrów. Jakub 
Błachut zapewnia, że jest to wystarczające dla badań urbanistycz-
nych, prowadzonych przez instytut.

(ps)

Dron do badań urbanistycznych
Operator drona Jakub Błachut i Barbara Zając (oboje z Instytutu 
Projektowania Miast i Regionów) przy latającej platformie
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Opactwo Benedyktynów w Tyńcu było 
miejscem VIII Międzynarodowej Konfe-
rencji „Wpływy środowiskowe na budow-
le i ludzi: obciążenia, oddziaływania, in-
terakcje, dyskomfort” (8th International 
Conference on Environmental Eff ects on 
Buildings and People: Actions, Infl uences, 
Interactions, Discomfort). Obrady toczyły 
się od 3 do 5 października. Zespół naukow-
ców z Politechniki Krakowskiej przedstawił 
swoje nowatorskie rozwiązania.

Podczas konferencji skupiono się na 
zagadnieniach takich, jak: aerodynamika 
budowli i konstrukcji; przepływy wiatru 
nad złożonymi terenami i wiatrów ekstre-
malnych; komfort wiatrowy przechodniów 
i komfort środowiskowy; redukcja smogu 
i przewietrzanie miast; obciążenia śnie-
giem i lodem; stosowana akustyka środo-
wiskowa i budowlana; wpływy termiczne 
i ognia na budowle i konstrukcje. 

Na szczególną uwagę zasługuje specjal-
na sesja poświęcona redukcji smogu i wen-
tylacji obszarów zurbanizowanych. Zespół 
pracowników Laboratorium Inżynierii Wia-
trowej Politechniki Krakowskiej (LIW  PK), 
kierowany przez prof. Andrzeja Flagę, 
przedstawił podczas tej sesji cztery referaty, 
w tym referat generalny. W wystąpieniach 
zaprezentowano nowatorskie na skalę 
światową metody dynamicznego oddzia-
ływania na warstwę przyziemną atmosfery 
ziemskiej jako efektywne sposoby redukcji   

smogu i poprawy warunków aerosanitar-
nych obszarów zurbanizowanych, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem smogu krakow-
skiego. Metody te doczekały się weryfi kacji 
doświadczalnej w badaniach modelowych, 
zrealizowanych w LIW PK w ramach trzech 
grantów wewnętrznych Wydziału Inżynierii 
Lądowej Politechniki Krakowskiej. 

Zgłoszone zostały w tym zakresie 
dwa wnioski patentowe, następne są 
w przygotowaniu. Nim dojdzie do wdro-
żenia opracowanych rozwiązań, koniecz-
na jest kontynuacja badań na mode-
lach w większej skali w planowanym do 

Na konferencji EEBP8 osiągnięcia zespołu badaczy z PK przyjęto 
z dużym uznaniem

Światowej sławy specjaliści gratulują

realizacji w najbliższym czasie Laborato-
rium Aerodynamiki Środowiskowej Po-
litechniki Krakowskiej oraz w badaniach 
poligonowych dużej skali. Przy realiza-
cji tak dużych przedsięwzięć naukowo-
-badawczych i wdrożeniowych konieczne 
jest wsparcie fi nansowe zarówno ze stro-
ny lokalnych władz samorządowych miast 
borykających się ze smogiem (np. Krako-
wa, Nowego Sącza, Żywca, Rabki, Zako-
panego i innych), jak również władz krajo-
wych w ramach środków przeznaczonych 
przez rząd RP na walkę ze smogiem.

Wyniki prac zespołu LIW PK zostały 
wysoko ocenione przez uczestników kon-
ferencji, w tym przez światowej sławy spe-
cjalistów w zakresie zagadnień wpływów 
środowiskowych na budowle i na ludzi. 

Konferencję zorganizowało Polskie 
Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej. Prze-
wodniczącym komitetu organizacyjnego 
był prof. Andrzej Flaga, zaś przewodniczą-
cym komitetu naukowego prof. Tadeusz 
Chmielewski. Księgę konferencyjną, za-
wierającą sześć referatów zamówionych, 
opracowanych przez światowej sławy 
specjalistów, oraz poszerzone streszcze-
nia referatów uczestników konferencji 
można znaleźć w internecie pod adresem: 
http://psiw.org.pl/eebp8/fi les/EEBP8-Book.pdf.

(R.)

Uczestnicy konferencji; z lewej Andrzej Flaga. Fot.: Łukasz Flaga

Wizualizacja dymowa pochodząca z badań modelowych w LIW PK, obrazująca działanie 
opracowywanego przez zespół Andrzeja Flagi systemu koncentrycznego wież wentylacyj-
nych z centralnym kominem wentylacyjnym. Źródło: Ze zbiorów LIW PK
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Dwudziesta piąta konferencja naukowa 
z cyklu „Sztuka Ogrodowa i Dendrologia 
Historyczna” towarzyszyła obchodom Euro-
pejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 
2018 i Światowego Dnia Krajobrazu. Po-
święcono ją historycznej roślinności miast 
w kontekście zmieniających się kanonów 
piękna. Konferencja organizowana od lat 
przez Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów 
Zielonych Instytutu Architektury Krajobra-
zu Politechniki Krakowskiej, Sekcję Sztuki 
i Architektury Ogrodowej Komisji Urbani-
styki i Architektury Oddziału PAN w Krako-
wie oraz Instytut Botaniki im. Władysława 

Szafera PAN inspiruje środowisko architek-
tów krajobrazu z rodzimych i zagranicznych 
ośrodków naukowo-badawczych, specjali-
stów jednostek samorządowych, instytucji 
kultury i biur projektowych, ale i studentów. 

Obrady toczyły się od 18 do 20 paź-
dziernika 2018 r. Sesję główną, złożoną 
z wystąpień specjalistów z uczelni w Pol-
sce, jak i w Wilnie, Kijowie, Bratysławie i Bu-
dapeszcie, rozpoczął wykład prof. Wojcie-
cha Kosińskiego, który przedstawił 
zagadnienia związane z komponowaniem 
zieleni na obszarze Dalekiego Wschodu. 
Prelekcje dotyczyły dzisiejszego spojrze-

nia na piękno historycznej zieleni miej-
skiej, problemów wynikających z coraz 
silniej wkraczającej unifi kacji (zarówno 
w odniesieniu do zieleni, jak i elementów 
małej architektury), zacierającej tożsamość 
miejsca. Osobnymi zagadnieniami były 
te związane z zielenią w układach urbani-
stycznych, kształtowaną w zależności od 
epoki i wys tępującą w układach alejowych, 
w parkach, w zieleńcach, w ogrodach szkol-
nych i na placach zabaw. Zaprezentowano 
również przykłady dbałości o historyczną 
zieleń — sposoby jej utrzymania i pielęg-
nacji w ogrodach wilanowskich — oraz 

Konferencja ogrodowa w Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego

Historyczna zieleń miejska dzisiaj
KATARZYNA HODOR

Sesję prowadzą Anna Mitkowska (z prawej) i Katarzyna HodorProf. Konrad Wołowski, dyrektor Instytutu Botaniki PAN w Krakowie

Podziękowania dla Anny Mitkowskiej od współpracowników



18 Nasza Politechnika nr 12 (184) grudzień 2018 www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

przykłady realizacji nowych rozwiązań, na-
wiązujących do epoki. 

W programie konferencji znalazł się tak-
że studencki konkurs na referat naukowy. 
Pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Greniuk, 
studentka III roku architektury krajobrazu 
na Politechnice Krakowskiej, prezentując 
referat na temat przemian w kompozycji 
Plant krakowskich na przykładzie ogrodu 
Barbakan. Zwieńczeniem konferencji był 
wyjazd warsztatowo-studialny do Kalwarii 
Zebrzydowskiej, gdzie uczestnicy konfe-
rencji zwiedzali sanktuarium oraz Dróżki 
kalwaryjskie, i do Lanckorony. Naukowcom 
i ekspertom towarzyszyła w nim spora gru-
pa studentów. 

Obydwa miejsca w szczególny spo-
sób związane są z prof. Anną Mitkowską, 
wybitną specjalistką w dziedzinie historii 
architektury i architektury krajobrazu, 
zwłaszcza ochrony krajobrazów kulturo-
wych, autorką wielu prac naukowych na 
ten temat. Warto przypomnieć, że wpis 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO 
Kalwaria Zebrzydowska zawdzięcza 

właś nie Annie Mitkowskiej, która wraz 
z zespołem przygotowała w 1998 r. wła-
ściwą dokumentację.

W liście gratulacyjnym, skierowanym 
z okazji dwudziestej piątej, jubileuszowej 
konferencji do tej znakomitej badacz-
ki sztuki ogrodowej, pomysłodawczyni 
i wieloletniej organizatorki konferencji, 
wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki 
i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin 
podkreślił znaczenie i unikatowość podej-
mowanych przez nią badań. Uznanie wy-
razili również prorektor PK Andrzej Białkie-
wicz, przewodniczący Komisji Urbanistyki 
i Architektury Oddziału PAN w Krakowie 
prof. Zbigniew Zuziak oraz prodziekan 
Wydziału Architektury PK prof. Grażyna 
Schneider-Skalska. 

Sesje konferencyjne odbywały się 
w Krakowie, w siedzibie Instytutu Botaniki 
PAN oraz w Międzynarodowym Centrum 
Kultury. Wieloletnia i niesformalizowana 
dotąd współpraca IAK PK z Instytutem Bo-
taniki PAN od tego roku przybrała formę 
umowy o współpracy badawczej i orga-

nizacyjnej. Konferencję patronatem ho-
norowym objęli rektor PK prof. Jan Kazior 
i prezes Stowarzyszenia Architektury Kraj-
obrazu dr inż. Piotr Reda.

Konferencji towarzyszyła wystawa pre-
zentująca prace dyplomowe wykonane 
przez studentów w Instytucie Architektu-
ry Krajobrazu, zgłoszone na Międzynaro-
dowe Biennale Architektury Kraj obrazu 
w Barcelonie. Kuratorem wystawy „Schools 
of Landscape Architecture International 
Prize 2018” jest dr Urszula Forczek-
-Brataniec z IAK PK.

Zdjęcia: Jan Zych

Dr inż. Katarzyna Hodor jest adiunktem Insty-
tutu Architektury Krajobrazu PK; organizator 
i członek rady naukowej XXV Konferencji z cyklu 
„Sztuka Ogrodowa i Dendrologia Historyczna” 
pt. „Historyczna roślinność miast w kontekście 
zmieniających się kanonów piękna”.

Uczestnicy warsztatów przed bazyliką Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
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Obrady Uczelnianej Sesji Studenckich Kół 
Naukowych odbywały się pod patronatem 
rektora Politechniki Krakowskiej prof. Jana 
K aziora od 14 marca do 8 czerwca. Zapre-
zentowano 152 referaty. Sesję, we współ-
pracy z prorektorem ds. studenckich, 
dr.  hab. inż. Markiem Stanuszkiem, przy-
gotowała dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak, 
pełnomocnik rektora ds. studenckich kół 
naukowych.

Sesję Studenckich Kół Naukowych na 
Wydziale Architektury otworzył prorektor 
dr hab. inż. Marek Stanuszek oraz prze-
wodnicząca komisji oceniającej prezenta-
cje dr  hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-
-Kowalczyk, prof. PK, a także pełnomocnik 
dziekana Wydziału Architektury ds. stu-
denckich kół naukowych dr hab. inż. arch. 
Patrycja Haupt. Nagrodzono 6 referatów 
z 17 wygłoszonych. I miejsce przyznano 
za referat „Pawilon fabrykowany robotycz-
nie — teoria, a praktyka” autorstwa Marty 
Nogi z SKN Imago (opiekun: dr inż. arch. 
Farid Nassery).

Sesję na Wydziale Fizyki, Matema-
tyki i Informatyki otworzył prorektor 
dr hab. inż. Marek Stanuszek. Wygłoszono 
14 referatów. Jury postanowiło przyznać 
I miejsce trzem osobom: inż. Maciejowi 
Balawenderowi z Koła Naukowego Insty-

tutu In formatyki za referat „Rozpozna-
wanie aktywności ruchowych w oparciu 
o akcelerometr urządzenia mobilnego” 
(opiekun: dr Barbara Borowik); Kindze 
Głąbińskiej ze Studenckiego Koła Nauko-
wego Matematyków za referat „Ile kosz-
tuje mieszkanie? Czyli jak sprawdzić, czy 
nie przepłacimy” (opiekun: dr inż. Ewa 
Strzałkowska-Kominiak) oraz Konradowi 
Kapłańskiemu z Naukowego Koła Fizyków 
KWARK za referat „Analogowy analiza-
tor nieliniowych równań różniczkowych” 
(opiekun: dr inż. Paweł Karbowniczek).

Na Wydziale Inżynierii Elektrycz-
nej i Komputerowej sesji przewodniczył 
dr inż. Maciej Sułowicz. Wygłoszono 8 re-
feratów. I miejsce zajęła praca „Badanie 
sprawności elektromagnetycznego działa 
Gaussa ze względu na jego konstrukcję” 
inż. Andrzeja Koszałki z KN Monitorin-
gu i Diagnostyki Układów Elektrycznych 
(opiekun: dr inż. Ryszard Mielnik).

Na Wydziale Inżynierii i Technologii Che-
micznej sesję otworzyli prorektor prof.  Ta-
deusz Tatara i dziekan WIiTCh prof. Dariusz 
Bogdał. Przedstawiono 58  prac. Obrady 
realiz owano w 4 sekcjach tematycznych 
(w tym jedna w języku angielskim). Zwy-
cięzcami SSKN na WIiTCh zostali: inż. Samu-
el Wierzbicki za referat „Symulacje kinetyki 

oligomeryzacji wolnorodnikowej” (opiekun: 
dr inż. Szczepan Bednarz); inż. Maciej Pilch 
za referat „Applicability of the samarium 
complexes for the luminescent molecular 
sensors” (opiekun: dr inż. Joanna Ortyl); 
inż. Izabela Kicińska za referat „Analiza wiel-
kości strumieni cieplnych na powierzchni 
gruntu” (opiekun: prof. Krzysztof Kupiec); 
inż. Elżbieta Nowak za referat „Hybrid 
organic-inorganic photovoltaic devices 
from ZnS nanowires and P3HT” (opiekun: 
dr inż. Katarzyna Matras-Postołek). 

Na Wydziale Inżynierii Lądowej otwar-
cia sesji dokonali: dziekan WIL dr hab. 
inż. Andrzej Szarata, prof. PK, prodziekan 
WIL dr hab. inż. Agnieszka Leśniak oraz peł-
nomocnik rektora ds. studenckich kół nauko-
wych, dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak. Przed-
stawiono 26 postery. I miejsce zajęli: Szymon 
Trzebuniak z KN Organizacji Budownictwa 
za referat „Porównanie wybranych techno-
logii termoizolacji dachów skośnych” (opie-
kun: dr inż. Jarosław Malara); inż. Aleksandra 
Majewska z KN Zastosowań Informatyki za 
referat pt. „Modelowanie komputerowe 
w programach Revit i Robot na przykładzie 
projektu dworca kolejowego w Zakopanem” 
(opiekun: dr hab. inż. Marek Słoński, prof. PK). 

Fundacja prof. Janusza Magiery uhonorowała najlepszych laureatów 

Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych
BEATA FRYŹLEWICZ-KOZAK

Konrad Kapłański z KN Fizyków KWARK

Laureatki i opiekunowie; w środku prorektor Marek Stanuszek
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Na Wydziale Inżynierii Środowiska se-
sję otworzyli prorektor prof. Tadeusz Tatara 
i dziekan WIŚ dr hab. inż. Stanisław M. Ry-
bicki. Wygłoszono 8 referatów. Laureatem 
została inż. Jolanta Windak z SKN  Equili-
brium za prezentację „Porówna nie spa-
lania brykietu z miału węgla brunatnego 
i drewna jesionowego” (opiekun: dr inż. Ja-
rosław Müller). 

Na Wydziale Mechanicznym sesję otwo-
rzyli prorektor dr hab. inż. Marek Stanuszek 
oraz prodziekan WM dr hab. inż.  Bogdan 
Szybiński. Sesja SKN na WM składała się 
z dwóch części. W pierwszej uczestnicy 
przedstawiali syntetyczne 5-minutowe 
prezentacje podjętego tematu, a w drugiej, 
plakatowej, przedstawiono 24 postery. 
I miejsce ex aequo zajęli: Przemysław Ryś 
i Tomasz Piszczór z KN Automatyki i Robo-
tyki za referat „Projekt i wykonanie robota 
kroczącego z samouczącym się układem 
sterowania, wykorzystującym sztuczną 
sieć neuronową” (opiekun: dr  inż.  Walde-
mar Małopolski) oraz inż.  Michał Żądło 
z KN Automatyki i Robotyki za referat „Ro-
bot sześcionożny” (opiekun: dr  inż. Stani-
sław Krenich).

Uroczyste zakończenie Sesji Studenc-
kich Kół Naukowych, połączone z wrę-
czeniem dyplomów i nagród, odbyło się 
29 czerwca w sali konferencyjnej pawilonu 
„Kotłownia”. Uczestniczyli w nim: rektor 
PK  prof. Jan Kazior, prorektor ds. nauki 
prof. Tadeusz Tatara, prorektor ds. studenc-
kich, dr hab. inż. Marek Stanuszek, prezes 
Zarządu Fundacji Wspierania Młodych Ta-
lentów, prof. Janusz Magiera, pełnomocnik 
rektora ds. studenckich kół naukowych, 
dr  inż. Beata Fryźlewicz-Kozak, dziekani 
i prodziekani, opiekunowie kół nauko-
wych oraz studenci. W tym roku Fundacja 
Wspierania Młodych Talentów dodatkowo 
wręczyła siedem nagród dla najlepszych 
laureatów US SKN. Podkreślono, że referaty 
prezentowały bardzo wysoki poziom me-
rytoryczny. W trakcie uroczystości podzię-
kowano rektorom, dziekanom i nauczycie-
lom akademickim za ich bezinteresowny 
trud włożony we wzorowe przygotowanie 
tegorocznej sesji SKN PK. 

Zdjęcia: Jan Zych

Dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak jest pracowni-
kiem Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej 
na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej 
PK, pełnomocnikiem rektora ds. studenckich 
kół naukowych. 

W ramach umowy o współpracy między Po-
litechniką Krakowską a przedsiębiorstwem 
Technitel Polska Wydział Inżynierii Środowi-
ska PK rozpoczął pomiary jakości powietrza 
za pomocą czujników TechniAIR®. Czujniki 
spółki Technitel służą m.in. do wykrywania 
niebezpiecznych dla zdrowia cząsteczek 
pyłu zawieszonego w powietrzu. 

Pierwszy czujnik zainstalowany został 
na terenie kampusu PK przy ul. Warszaw-
skiej, w pobliżu budynku WIŚ. Urządzenie 
mierzy: cząstki PM1, PM2 i PM10, wilgot-
ność powietrza, temperaturę otoczenia 
oraz ciśnienie atmosferyczne. Następny 
czujnik fi rmy Technitel został umieszczo-
ny w listopadzie na terenie krakowskiego 
Ogrodu Botanicznego, w Stacji Meteoro-
logicznej Wydziału Geografi i i Geologii UJ. 
Pod koniec listopada kolejny czujnik zain-
stalowano z dala od Krakowa — w Obser-
watorium Astronomicznym Uniwersytetu 
Pedagogicznego na Suhorze, na terenie 
Gorczańskiego Parku Narodowego. 

Włączenie Suhory do badań jakości 
powietrza nie jest dziełem przypadku. 
Dr hab. Tomasz Ściężor wyjaśnia, że przy 
obserwatorium od trzech lat działa Stacja 
Pomiarowa Pracowni Monitoringu Zanie-
czyszczenia Świetlnego PK. O prawidłowe 
funkcjonowanie miernika stacji PMZŚ dba-
ją pracownicy dyżurni obserwatorium. 
Miejsce to, położone w obszarze chronio-
nym, traktowane jest jako punkt odniesie-
nia w stosunku do innych stacji (Dobczyce, 

Niepołomice, Kraków), położonych w ob-
szarach zurbanizowanych. 

Wśród licznych danych pomiarowych 
zbieranych na Suhorze brakowało dotąd 
informacji o stężeniu w atmosferze pyłów 
zawieszonych. Teraz otrzymane wskazania 
pozwolą na pełną analizę zależności mię-
dzy stężeniem pyłów zawieszonych a pozio-
mem zanieczyszczenia świetlnego. Tomasz 
Ściężor podkreśla, że jest to istotne zarówno 
dla przyrodników, jak i astronomów. 

Stacja, znajdująca się w Ogrodzie Bo-
tanicznym, przekazuje analogiczny zestaw 
danych pomiarowych jak na Suhorze. W tym 
przypadku istotny jest fakt, że pomiary pro-
wadzone są w centrum dużego miasta, w są-
siedztwie ronda Mogilskiego. Umiejscowie-
nie stacji w otoczeniu zieleni pozwala jednak 
uniknąć bezpośredniego wpływu źródeł za-
nieczyszczeń (w szczególności ruchu samo-
chodowego) na otrzymywane dane. 

Badania jakości powietrza nadzo-
ruje dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, 
prof.  PK  wspólnie z dr. hab. Tomaszem 
Ściężorem. Planowane jest jeszcze zainsta-
lowanie analogicznych stacji w Niepołomi-
cach oraz przy oczyszczalni ścieków huty 
Arcelor-Mittal w Nowej Hucie. Utworzo-
na w ten sposób sieć stacji pomiarowych 
pozwoli na pełną analizę dynamiki pyłów 
zawieszonych. Badać też można będzie ich 
wpływ na jasność łuny świetlnej nocnego 
nieba w odmiennym otoczeniu.

(ps)

Monitoring stanu powietrza 
w Krakowie i na Suhorze

Czujnik jakości powietrza TechniAIR. Fot.: Materiał fi rmowy
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Po czterdziestu dzie-
więciu latach pracy 
odeszła na emery-
turę prof. Krystyna 

Pawłowska z Instytutu Architektury 
Krajobrazu Wydziału Architektury 
PK — projektantka, autorka cennych 
publikacji, a także miłośniczka sztuki 
witrażowej. Osoba wielce zasłużona 
dla rozwoju nauki i edukacji w Polsce.

Prof. dr hab. arch. Krystyna Paw-
łowska była związana z Politechniką 
Krakowską nieprzerwanie od 1963 r., 
kiedy to rozpoczęła studia na Wydziale 
Architektury. Zaraz po studiach pod-
jęła staż asystencki, a następnie pracę 
na tym samym wydziale. Dwukrot-
nie, niezależnie od pracy na macierzy-
stej uczelni, była zatrudniona etatowo 
w innych placówkach — w Miejskiej 
Pracowni Planowania Przestrzennego 
w Warszawie (1997–1998) oraz na Wy-
dziale Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(1998–2000). Wykładała ponadto na kil-
ku uczelniach polskich i zagranicznych, 
na studiach stacjonarnych i podyplomo-
wych. W 2011 r. otrzymała tytuł profe-
sora. Opublikowała 150 prac: artykułów 
naukowych, rozdziałów w wydawnic-
twach zbiorowych i 7 książek. Była też 
redaktorem i współautorem 7 prac zbio-
rowych.

Od magisterium do profesury

Kierunki głównych zainteresowań Kry-
styny Pawłowskiej zaczęły się krystali-
zować już w okresie studiów, by później 
stać się podstawowymi tematami jej 
pracy. Są to: 
• architektura krajobrazu otwartego 

i miejskiego;
• zjawisko odrębności terytorialnej 

w architekturze;
• projektowanie zieleni; 
• humanistyczne aspekty planowania 

przestrzennego; 

• ochrona dziedzictwa kulturowego; 
• percepcja krajobrazu; 
• partycypacja społeczna w gospodar-

ce przestrzennej;
• architektura krajobrazu jako przed-

miot studiów interdyscyplinarnych.
Z tematem regionalizmu i ochrony 

dziedzictwa łączyła się praca magister-
ska Krystyny Pawłowskiej „Koncep-
cja i przykłady projektowe skansenu 
turystyczno-rekreacyjnego”, obronio-
na w 1969 r. Promotorem był prof. Ja-
nusz Bogdanowski. Z projektowaniem 
zieleni miała związek praca doktorska 
pt. „Kształtowanie przestrzeni rekre-
acyjnych dla wyższych uczelni”. Kry-
styna Pawłowska obroniła ją w 1978 r. 
Promotorem był prof. Witold Cęc-
kiewicz. Praca habilitacyjna Krysty-
ny Pawłowskiej pt. „Idea swojskości 
w urbanistyce i architekturze miejskiej” 
(Kraków, 1997, drugie poszerzone wy-
danie 2001) stała się autorską wypowie-
dzią na temat społecznych aspektów 
rozwoju miast. Z kolei książka profesor-
ska „Przeciwdziałanie konfl iktom wo-
kół ochrony i kształtowania kraj obrazu: 
partycypacja społeczna, debata pu-
bliczna, negocjacje” (Kraków, 2008) jest 
wykładem teorii i praktycznych metod 

realizowania idei partycypacji społecz-
nej w kształtowaniu przestrzeni.

Bliżej społeczeństwa

Przełom ustrojowy roku 1989 doprowa-
dził w Polsce do wielkich zmian w teorii 
i metodach planowania przestrzennego. 
W nurt ten prof. Krystyna Pawłowska 
włączyła się poprzez współpracę z Ma-
łopolskim Instytutem Samorządu Tery-
torialnego i Administracji, uczestnicząc 
w brytyjsko-polskim programie „Gos-
podarka przestrzenna gmin” i w końcu 
przystępując do grupy tworzącej Insty-
tut Spraw Publicznych na Wydziale Za-
rządzania i Komunikacji Społecznej UJ. 
Ta ostatnia praca dała jej okazję do roz-
winięcia zainteresowań z pogranicza 
architektury i nauk społecznych. Insty-
tut Spraw Publicznych był bowiem jed-
nostką interdyscyplinarną, integrującą 
osoby reprezentujące różne dziedziny 
wiedzy i praktycznego działania. Stano-
wił zatem doskonałą szkołę współpracy 
interdyscyplinarnej.

W tym okresie prof. Pawłowska pod-
jęła współpracę z wieloma radami i urzę-
dami gmin (np.: Dobczyce, Niepołomice, 
Będzin, Zwierzyniec) oraz radami i za-
rządami dzielnic Krakowa, szczególnie 
z Dzielnicą VIII Dębniki. Warszawska 
„Gazeta Wyborcza” podchwyciła jeden 
z elementów wprowadzonych przez 
Krystynę Pawłowską do „Studium uwa-
runkowań… Warszawy”. Chodziło o ba-
danie, a następnie umacnianie tz w. miejsc 
magicznych miasta — miejsc przyciąga-
jących mieszkańców i tym samym waż-
nych dla ich tożsamości terytorialnej. 

We współpracy z panią profesor 
„Gazeta Wyborcza” zorganizowała kon-
kurs dla czytelników, jego efektem była 
mapa miejsc magicznych Warszawy. 
Wzorem Warszawy podobne konkursy 
odbyły się w wielu miastach polskich, 
co przyczyniło się do popularyzacji idei 
swojskości.

Między architekturą krajobrazu a… witrażami
Wychodząc od kształtowania przestrzeni, profesor Krystyna Pawłowska 
stworzyła podręcznik praktycznego działania w dziedzinie partycypacji 
społecznej
AGATA ZACHARIASZ, ANNA STANIEWSKA

Krystyna Pawłowska. Fot.: Jan Zych
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Nowatorski program

Do zasług prof. Pawłowskiej należy 
udział w zespole Instytutu Architektury 
Krajobrazu, instytutu, który na PK utwo-
rzył nowy kierunek studiów — architek-
turę krajobrazu. Na potrzeby tego kie-
runku przygotowała program nauczania 
z zakresu percepcji krajobrazu, komuni-
kacji społecznej i partycypacji społecznej 
w gospodarce przestrzennej. Był to pro-
gram nowatorski, nigdzie przedtem nie 
realizowany. Został przygotowany we 
współpracy z socjologami, psychologa-
mi i geografami społecznymi. 

Program ten, w ramach kierunku ar-
chitektura krajobrazu, był zintegrowa-
ny z przedmiotem projektowanie parku 
publicznego, także prowadzonym przez 
prof. Krystynę Pawłowską. Prowadze-
nie w ten sposób zajęć z przedmiotów 
zintegrowanych dało okazję do kontak-
tów z radami i zarządami dzielnic oraz 
szkołami Krakowa. Warsztaty projekto-
we prowadzone corocznie, począwszy 
od 2003 r., były każdorazowo fi lmowane 
przez studentów. Powstał w ten sposób 
cykl kilkunastu fi lmów o charakterze 
instruktażowym dla osób podejmują-
cych podobne zadania. 

Po niewielkiej modyfi kacji pro-
gram został potem zastosowany na 
kierunkach geografi a oraz gospodarka 
przestrzenna na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. W środowisku geografów sfor-
mułowana przez Krystynę Pawłowską 
idea swojskości od dawna była znana 
i uznawana, przeto przedmiot party-
cypacja społeczna spotkał się ze zrozu-
mieniem i uznaniem. Był też wykładany 
słuchaczom na różnych studiach pody-
plomowych. 

Wspomnieć tu też warto, że przygo-
towana pod kierunkiem prof. Krystyny 
Pawłowskiej praca zbiorowa „Zanim 
wybuchnie konfl ikt: idea i metody par-
tycypacji społecznej w ochronie kraj-
obrazu i kształtowaniu przestrzeni” 
(Kraków, 2010) jest najobszerniejszym 
wykładem wiedzy i jednocześnie pod-
ręcznikiem praktycznego działania dla 
tych, którzy podejmują trud partycypa-
cji społecznej w warunkach polskich.

Japońskie peregrynacje

Realizując swoje tematy, prof. Krystyna 
Pawłowska współpracowała z różnymi 
ośrodkami w Polsce i za granicą. Długo-
letnia współpraca łączy ją z Wydziałem 

Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego 
i Komisją Krajobrazu Kulturowego 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 
Współtworzyła czasopismo naukowe 
„Prace Komisji Krajobrazu Kulturowe-
go PTG”. Współpraca z zagranicznymi 
ośrodkami naukowymi to: warsztaty we 
Francji, konferencja i publikacje na Sło-
wacji, program szkoleniowy w Wielkiej 
Brytanii, warsztaty i wykłady w Chor-
wacji. 

Najważniejsza jednak stała się 
współpraca z kilkoma ośrodkami 
w Japonii (2007–2010). Na początku 
prof. Pawłowska pracowała tam jako Vi-
siting Profesor, jako stypendystka Japan 
Society for the Promotion of Science. 
Wykładała wówczas na Osaka City Uni-
versity i na Chiba University w Tokio. 

Następnie wraz ze swoim japoń-
skim partnerem naukowym podjęła 
realizację projektu „Studia porów-
nawcze ochrony i użytkowania miast 

historycznych”. Projekt ten opracowy-
wały dwa zespoły — japoński pod kie-
runkiem prof. Hiroshiego Yahagiego 
i polski pod kierunkiem prof. Krystyny 
Pawłowskiej. Program obejmował po-
dróże naukowe zespołu polskiego do 
Japonii i japońskiego do Polski. Plonem 
projektu stały się liczne publikacje po 
polsku, japońsku i angielsku oraz dwu-
języczna publikacja książkowa „Kraj-
obraz kulturowy Japonii” (Kraków, 
2011). Dodatkowym efektem tej współ-
pracy stała się eksponowana kilkukrot-
nie wystawa fotografi i z Japonii Kry-
styny Pawłowskiej. Ostatnio zdjęcia 
te były prezentowane na Politechnice 
Krakowskiej, w Galerii „Gil”. 

Drogami interdyscyplinarności

W ciągu czterdziestu dziewięciu lat swej 
aktywności prof. Krystyna Pawłowska 
pracowała na wielu polach — bardzo 

• Studia i projekt Żywieckiego Parku 
Krajobrazowego (jako kierownik 
zespołu); projekt stał się podstawą 
ustanowienia parku w 1986 r. 

• „Babiogórski Park Narodowy. Studium 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz projekt granic strefy ochronnej” 
(jako kierownik zespołu); studium sta-
ło się podstawą ustanowienia strefy 
ochronnej w 1982 r. 

• „Miejscowy plan ogólny zagospoda-
rowania przestrzennego m. Krakowa” 
(jako członek zespołu pod kierunkiem 
Zygmunta Ziobrowskiego), 1994 r. 

• „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
m.  Warszawy” (jako członek zespołu 
pod kierunkiem Zygmunta Ziobrow-
skiego), 1998 r. 

• Projekt parku Dębnickiego w Krako-
wie (jako główny projektant); pro-
jekt stał się podstawą realizacji par-
ku w 2002 r. 

• Projekt parku na Wzgórzu Zamko-
wym w Będzinie (jako główny pro-
jektant); projekt stał się podstawą 
realizacji parku w 2013 r.

Najważniejsze osiągnięcia projektowe Krystyny Pawłowskiej

W gronie członków Stowarzyszenia Miłośników Witraży w Norymberdze.
Fot.: Ze zbiorów Krystyny Pawłowskiej
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często nad tematami z pogranicza dzie-
dzin. Współpracowała z:
• geografami — nad zagadnieniami 

ochrony i kształtowania krajobrazu 
kulturowego;

• psychologami i socjologami — nad 
zagadnieniem partycypacji społecz-
nej w gospodarce przestrzennej; 

• etnologami i historykami architek-
tury — nad zagadnieniami swojsko-
ści i odrębności terytorialnej w ar-
chitekturze; 

• przyrodnikami — nad zagadnienia-
mi ochrony krajobrazu i kształtowa-
nia zieleni miejskiej; 

• prawnikami — nad zagadnieniami 
planowania przestrzennego i par-
tycypacji społecznej w gospodarce 
przestrzennej; 

• menadżerami kultury i turystyki 
kulturowej oraz administracji pu-
blicznej — nad zagadnieniami gos-
podarki przestrzennej i ochrony 
dziedzictwa kulturowego; 

• kulturoznawcami i muzykologami 
— nad zagadnieniem krajobrazu 
dźwiękowego.
Kontakty te pozwoliły poznać 

w praktyce blaski i cienie pracy nad 
tematami interdyscyplinarnymi. Trud-
ności teoretyczne, terminologiczne, 
metodyczny na drodze do wzajemnego 
zrozumienia nigdy jednak nie zniechę-
ciły prof. Pawłowskiej do wchodzenia 
w coraz to nowe obszary nauki. Swo-
je doświadczenia w formie uogólnio-
nej zawarła w artykule „Zagadnienia 
interdyscyplinarne w architekturze 
— wyzwanie teoretyczne, terminolo-
giczne i metodologiczne”, ogłoszonym 
w monografi i konferencyjnej „BIWA 1: 
Badania interdyscyplinarne w architek-
turze” (pod red. Beaty Komar, Joanny 
Biedrońskiej, Anny Szewczenko, Gliwi-
ce, 2015). 

Wokół sztuki na szkle 
malowanej

Niezależnym od pracy na uczelni nurtem 
zainteresowań i twórczości prof. Krysty-
ny Pawłowskiej jest sztuka witrażowa — 
zarówno badania nad jej dziedzictwem, 
jak i projektowanie nowych witraży. 
Z tą dziedziną wiąże się praca „Witraże 
w kamienicach krakowskich z przełomu 
wieków XIX i XX” (Kraków, 1994). Była to 
pierwsza publikacja książkowa na ten te-
mat. Interesujący temat zachęcił telewizję 

krakowską do nakręcenia fi lmu „Witraże 
krakowskie” (1994 r.) według scenariu-
sza Krystyny Pawłowskiej. Film ten był 
wyświetlany kilkakrotnie w Telewizji 
Polskiej. Jego francuskojęzyczną wersję 
można obejrzeć w Internecie, na jednym 
z francuskich portali edukacyjnych. 

W 1998 r. prof. Pawłowska wraz 
z gronem przyjaciół założyła Stowarzy-
szenie Miłośników Witraży „Ars Vitrea 
Polona”. Stowarzyszenie to działa na-
dal, a jego dorobek badawczy i edytor-
ski sprawia, że jest najpoważniejszym 
w Polsce ośrodkiem gromadzenia wie-
dzy na temat polskich witraży. Jeśli zaś 
idzie o twórczość witrażową, najwięk-
szym osiągnięciem Krystyny Pawłow-
skiej jest zespół dziesięciu witraży w ko-
ściele św. Rocha w Osieku, w Borach 
Tucholskich. 

*

Kilka lat przed przejściem na emeryturę 
prof. Pawłowska podjęła trud przygo-
towania, a potem realizacji programu 
dydaktycznego „partycypacja społecz-
na w gospodarce przestrzennej” w for-
mule e-learningu. Program ten był re-
alizowany na kierunku architektura 
krajobrazu na Politechnice Krakowskiej 
i na kierunku gospodarka przestrzenna 
na Wydziale Geografi i i Geodezji Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Program ten 

i materiały cyfrowe są nadal wykorzy-
stywane na obu uczelniach przez na-
stępców pani profesor.

Obecnie prof. Krystyna Pawłowska 
zajmuje się kontynuacją niektórych wąt-
ków rozpoczętych w minionych latach, 
a także oddaje się ulubionym zajęciom, 
na które dotychczas brak jej było czasu. 
Pisze recenzje, projektuje witraże, zaj-
muje się własnym ogrodem, pisze tak-
że wspomnienia i teksty literackie. Na 
20-lecie działalności pracy Stowarzysze-
nia Miłośników Witraży przygotowała 
wznowienie poszerzonej i poprawionej 
książki o krakowskich witrażach „Kra-
kowskie witraże w kamienicach miesz-
kalnych i obiektach użyteczności pu-
blicznej z przełomu wieków XIX i XX” 
(Kraków — Legnica, 2018). 

W ciągu prawie pięćdziesięciu lat 
pracy Krystyna Pawłowska była wy-
soko ceniona jako wykładowca, docie-
kliwy badacz, kreatywny projektant, 
oddany dydaktyk. Pracowała wyłącznie 
nad tematami, które ją pasjonowały. 
Zawsze pozostawała wierna zasadom 
przyzwoitości.

Dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK 
jest dyrektorem Instytutu Architektury Krajo-
brazu PK.
Dr inż. arch. Anna Staniewska pracuje w Insty-
tucie Architektury Krajobrazu PK.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji. 

Na tarasie z panoramą Tokio w tle. Od prawej: Agata Zachariasz, Hiroshi Yahagi, Krystyna 
Pawłowska, Anna Staniewska, Jacek Konopacki, Mateusz Walaszczyk. 
Fot.: Ze zbiorów Krystyny Pawłowskiej
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WŚrÓd ludzi nauki, 
mających duże za-
sługi w wybranych 
dziedzinach wie-
dzy, są i tacy, którzy 

poza godzinami spędzonymi w labora-
torium czy sali wykładowej oddają się 
różnym pasjom na poziomie godnym 
profesjonalisty. Są naukowcami, ale 
można odnieść wrażenie, że gdyby ich 
losy potoczyły się nieco inaczej, równie 
dobrze odnosiliby sukcesy w innych 
zawodach. To ludzie różnych talentów. 
Jednym z nich jest profesor Krzysztof 
Kluszczyński — dyrektor Instytutu 
Automatyki i Trakcji Elektrycznej na 
Politechnice Krakowskiej. 

Głęboki podział

Wysoką pozycję w świecie nauki osiąg-
nął jako specjalista w dziedzinie mecha-
troniki i maszyn elektrycznych. Czasem 
też zasiada przy fortepianie i zaczyna 
wydobywać dźwięki z tego szlachetne-
go instrumentu. Można wtedy odnieść 
wrażenie, że gdyby czas poświęcony na 
działalność badawczą spędzał przy kla-
wiaturze, jego nazwisko widywalibyśmy 
na afi szach znanych sal koncertowych. 
Słuchając zaś, z jaką swadą i werwą po-
trafi  dyskutować, łatwo nabrać przeko-
nania, że mógłby zostać telewizyjnym 
prezenterem, estradowym showmanem. 

Swoje powołanie znalazł jednak 
w pracy naukowej, a jego dorobek wska-
zuje, że był to właściwy wybór. Cechy 
osobowości, którymi został obdarzony, 
sprawiają, że na to, czym się zajmuje za-
wodowo, potrafi  spojrzeć z dystansu, 
okiem humanisty. Niedawno prof. Mar-
cin Chrzanowski, były rektor PK, mówił 
podczas inauguracji roku akademickiego 
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Poli-
techniki Krakowskiej o głębokim podzia-
le, do jakiego doszło między humanisty-
ką a naukami ścisłymi. Prof. Krzysztof 
Kluszczyński próbuje przerzucać mosty 
między tymi dwoma światami.

A jednak politechnika

Urodził się 11 lipca 1950 r. w Brzesz-
czach, górniczym miasteczku w okoli-
cach Oświęcimia. Matka była nauczy-
cielką, ojciec inżynierem górniczym 
po Akademii Górniczej, którą ukończył 
w 1931 r., a więc jako jeden z wczesnych 
jej absolwentów (numer dyplomu ma-
gistra: 219). Nabyte w Krakowie umie-
jętności sprawiły, że po wojnie jako 
ceniony fachowiec uczestniczył w uru-
chamianiu przemysłu górniczego na 
Śląsku. Powierzano mu odpowiedzial-
ne funkcje. Gdy urodził się Krzysztof, 
był dyrektorem kopalni „Brzeszcze-
-Jawiszowice”. 

Początkowe lata edukacji Krzysztofa 
Kluszczyńskiego nie zapowiadały, że 
skieruje się ku naukom technicznym. 
Wprost przeciwnie. W Katowicach 
ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia 
im. Stanisława Moniuszki. W Szkole 
Muzycznej II stopnia im. Mieczysława 
Karłowicza kształcił się w klasie forte-
pianu u prof. Wandy Uszok, aspirantki 
Henryka Neuhausa, czołowego przed-
stawiciela rosyjskiej szkoły pianistycz-
nej. Mógł pójść dalej tą drogą. Mógł wy-
brać też jeszcze inną. 

Na maturze, którą zdawał w III Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Adama 

Mickiewicza w Katowicach, podczas 
egzaminu z języka polskiego napisał 
tak zadziwiającą pracę, że informacja 
o tym fakcie trafi ła… na pierwszą stronę 
„Sztandaru Młodych”. Gazeta cytowała 
słowa dyrektora szkoły: „Już dawno nie 
mieliśmy w liceum tak oryginalnego 
wypracowania”. Jako najlepszy uczeń 
swojej szkoły Krzysztof Kluszczyński 
uzyskał prawo noszenia Srebrnej Od-
znaki Mickiewiczowskiej. 

Sprawność w wyrażaniu myśli 
za pomocą pióra musiał posiąść dość 
wcześ nie, skoro bodaj już w klasie piątej 
lub szóstej jego teksty, pisane w odpo-
wiedzi na różne akcje redakcji, zaczął 
drukować „Świat Młodych” (cieszący 
się wtedy dużą popularnością m.in. ze 
względu na ukazujące się tam komiksy 
Henryka Chmielewskiego „Tytus, Ro-
mek i A’Tomek”). Młody Kluszczyński 
znalazł się nawet w gronie laureatów 
konkursu literackiego na opowiadanie.

Jednak nie muzyka i nie pisarstwo 
okazały się jego wyborem życiowym. 
Zwyciężyło zamiłowanie do fi zy-
ki, w której szczególnie interesowały 
go zjawiska elekromagnetyczne. Pod 
wpływem lektur z tego zakresu zaczął 
marzyć o zawodzie inżyniera, co za-
owocowało podjęciem studiów na Poli-
technice Śląskiej w Gliwicach. W 1973 r. 
ukończył ją jako najlepszy student Wy-
działu Elektrycznego, uhonorowany 
Srebrną Odznaką Kopernikowską „Pri-
mus Inter Pares”. 

Teoria wykorzystana

Mija właśnie czterdzieści pięć lat od 
chwili, gdy wkroczył w naukowe szran-
ki. Magister Krzysztof Kluszczyński 
podjął pracę naukowo-dydaktyczną na 
Politechnice Śląskiej 1 grudnia 1973 r. 
W 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk 
technicznych z wyróżnieniem. Podsta-
wą była rozprawa „Uogólnienie trans-
formacji dwuosiowej i jej zastosowanie 
do analizy niesymetrycznych maszyn 

Życie wśród maszyn i fortepianów 
Czterdzieści pięć lat pracy naukowej prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego to 
niezliczone wzory matematyczne, wykłady, konferencje. Także koncerty
LESŁAW PETERS

Krzysztof Kluszczyński. Fot.: Jan Zych
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indukcyjnych, a w szczególności jed-
nofazowego silnika z kondensatorem 
pracy o uzwojeniach stojana typu T”. 
W pracy tej opisał zjawiska powodujące 
pogarszanie efektywności przekształca-
nia energii elektrycznej w mechaniczną 
w silnikach elektrycznych. 

W roku 1983 przedstawił nowy mo-
del matematyczny wielofazowej maszy-
ny asynchronicznej — niezwykle uży-
teczną koncepcję, pozwalającą orzekać 
o właściwościach rozwiązania układu 
równań różniczkowych maszyny bez 
ich rozwiązywania. Poświęcone temu 
zagadnieniu badania teoretyczne po-
służyły do opublikowania monografi i 
„Momenty pasożytnicze w maszynach 
asynchronicznych”. Książka stała się 
podstawą uzyskania w 1988 r. przez 
Kluszczyńskiego stopnia doktora habili-
towanego i została wyróżniona nagrodą 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 

Do tego samego kręgu zaintere-
sowań naukowych Krzysztofa Klusz-
czyńskiego należały dwie następne 
monografi e, opublikowane wspólnie 
z dr. inż. Romanem Miksiewiczem — 
„Momenty pasożytnicze w indukcyj-
nych silnikach klatkowych” (wyróżnio-
na w 1993 r. nagrodą ministra edukacji 
narodowej) oraz „Modelowanie maszyn 
indukcyjnych przy uwzględnieniu wyż-
szych harmonicznych przestrzennych 
przepływu”. Zwieńczeniem tego etapu 
działalności naukowej było uzyskanie 
przez Kluszczyńskiego w 1996 r., w wie-
ku czterdziestu sześciu lat, tytułu na-
ukowego profesora. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
matematyczne prace prof. Kluszczyń-
skiego z zakresu teorii maszyn elek-
trycznych spotkały się z akceptacją pro-
jektantów i konstruktorów w przemyśle 
elektromaszynowym. Uogólniona me-
toda obliczeń silników jednofazowych 
znalazła zastosowanie w Fabryce Silni-
ków Małej Mocy SILMA w Sosnowcu. 
Nowatorskie poliharmoniczne modele 
silników indukcyjnych, ukierunko-
wane na wyznaczanie tz w. momen-
tów pasożytniczych, zostały wyko-
rzystane w Instytucie Elektrotechniki 
w Warszawie-Międzylesiu przy pro-
jektowaniu nowej serii silników in-
dukcyjnych. Z kolei metoda doboru 
dodatkowych pierścieni zwierających 
w środku pakietu blach wirnika do-
czekała się eksperymentalnej weryfi -
kacji w OBRME Komel w Katowicach 

oraz w Fabryce Silników Elektrycznych 
INDUKTA w Bielsku-Białej. 

Ta ostatnia metoda była prezen-
towana w Massachusett s Institute of 
Technology w USA podczas konferen-
cji ICEM 1990. W 1994 r. konferencja 
ICEM odbyła się w Paryżu. W jej trakcie 
z dużym zainteresowaniem spotkała się 
nieharmoniczna analiza maszyn elek-
trycznych, bazująca na funkcjach piece-
-wise constant functions oraz impulsach 
Diraca. Koncepcję tę Krzysztof Klusz-
czyński opublikował w 2002 r. wspólnie 
ze swoim pierwszym doktorantem (dziś 
profesorem tytularnym) Dariuszem 
Spałkiem.

W stronę mechatroniki

Elektromechanice prof. Kluszczyński 
poświęcił dwadzieścia pięć pierwszych 
lat pracy naukowej. Po tym okresie przy-
szedł czas na zagłębienie się w nowy 
krąg zainteresowań naukowych. Badacz 
zajął się dziedziną wiedzy łączącą roz-
wiązania elektroniczne z układami me-
chanicznymi — mechatroniką. Na Poli-
technice Śląskiej w Gliwicach powołał 
do życia grupę badawczo-dydaktyczną, 
która stała się zalążkiem przyszłej Ka-
tedry Mechatroniki — pierwszej tego 
typu jednostki na wydziałach elektrycz-
nych w Polsce. 

Zespół utworzony przez prof. Klusz-
czyńskiego zajął się niekonwencjonal-
nymi systemami mechatronicznymi, 
co stanowiło duże wyzwanie, zarówno 
pod względem teoretycznym, jak i kon-
strukcyjnym. Pod lupą naukowców zna-
lazły się m.in.: wyrzutnie elektromagne-
tyczne wspomagane pneumatycznie, 
systemy napędowe o dwóch stopniach 
swobody (o trajektorii spiralnej) oraz 
hamulce obrotowo-liniowe (wykorzy-
stujące ciecze magnetoreologiczne RM), 
aktuatory liniowe ze stopami z pamię-
cią kształtu SMA, serwonapędy stero-
wane przez Internet. Na potrzeby fi rmy 
Fuji Film Manufacturing Europe B.V. 
w Holandii wykonano zautomatyzowa-
ne systemy skanujące do badania jakości 
ostrzy.

Efektem prowadzonych przez 
prof. Kluszczyńskiego badań teoretycz-
nych, symulacyjnych i doświadczalnych 
w zakresie mechatroniki są publikacje. 
W 2013 r. ukazała się monografi a „Me-
chatronika — analiza, projektowanie 
i badania wybranych elementów i syste-
mów mechatronicznych”. Rok wcześniej 
ten sam autor ogłosił „Od elektrome-
chaniki do mechatroniki”, pracę, w któ-
rej pokazał, jak zdobyte doświadczenia 
projektowo-konstrukcyjne zostały prze-
kute w nowoczesne i atrakcyjne progra-
my kształcenia inżynierów. 

W towarzystwie uczestników konferencji pod żaglami na „Darze Młodzieży”. 
Fot.: Grzegorz Kłapyta
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Dydaktyk ceniony w świecie

Dydaktyka to dla prof. Kluszczyńskie-
go coś więcej niż ważny obowiązek. To 
prawdziwa pasja. Również w tym nurcie 
swej działalności dał się poznać poza gra-
nicami naszego kraju. Stał się znany jako 
twórca bądź współtwórca interdyscypli-
narnych programów nauczania z zakre-
su m echatroniki nie tylko na Politechnice 
Śląskiej i w Wyższej Szkole Mechatroniki 
w Katowicach, ale także w Egipcie, Jor-
danii i we Francji. Powierzano mu rolę 
wykonawcy i koordynatora programów 
międzynarodowych Unii Europejskiej 
TEMPUS-MEDIA („Development of an 
Industry-Linked Mechatronics Program 
with Training of Trainers”, DIMTToT, 
2001–2010 oraz „Development of Joint In-
ternational Master Degree and Lifelong 
Learning Framework in Mechatronics”, 
JIM2L, 2011–2014). 

Profesor był ekspertem i członkiem 
Komisji Oceniającej w programie Cen-
tral European Exchange Program for 
University Studies (CEEPUS), członkiem 
UNESCO International Centre for Engi-
neering Education (UICEE), członkiem 
Rady Programowej i honorowym prze-
wodniczącym międzynarodowej sieci 
„Research and Education in Mechatro-
nics” (REM). Na Politechnice Śląskiej 
w Gliwicach powierzono mu funkcję dy-
rektora Centrum Edukacji w Mechatroni-
ce, stowarzyszonego z UICEE w Australii. 
Studenci w Niemczech, Wielkiej Brytanii, 
Egipcie i Jordanii korzystają z dwu pod-
ręczników („Introductory Course in 

Mechatronics”, 2010 oraz „Mechatronics 
Engineering Workshop”, 2014), których 
Krzysztof Kluszczyński jest współauto-
rem. Szczególną radość sprawiło mu Nie-
mieckie Stowarzyszenie Mechatroniczne, 
które z okazji 60. rocznicy jego urodzin 
przygotowało okolicznościową edycję 
podręcznika „Introductory Course in Me-
chatronics” z wydrukowaną na stronie 
tytułowej dedykacją.

Dużą wagę badacz przywiązuje 
do kształcenia doktorantów i młodych 
pracowników nauki. Jest promotorem 
czternastu doktorów, z których trzech 
uzyskało stopień doktora habilitowa-
nego, a jeden tytuł naukowy profeso-
ra. Zjawiskiem wyjątkowym w skali 
ogólnopolskiej było skompletowanie 
przez prof. Kluszczyńskiego zespołu 
Katedry Mechatroniki wyłącznie z… 
własnych wychowanków. Jako recen-
zent prac doktorskich, habilitacyjnych 
i wniosków profesorskich dotyczących 
elektrotechniki, automatyki, elektroniki 
i mechatroniki jest znany nie tylko na 
wszystkich polskich uczelniach kształ-
cących w tym zakresie, ale także w Pilź-
nie, Ostrawie i Tuluzie. 

Nowy rozdział 

Za swoje największe osiągnięcie 
w zakresie kształcenia młodych kadr 
profesor uważa stworzenie Międzyna-
rodowych Warsztatów Doktoranckich 
(OWD). W ramach tego przedsięwzię-
cia w latach 1999–2014 miał do czynie-
nia z koncepcjami rozpraw doktorskich 

ponad 1500 doktorantów z 24 krajów 
Europy i Ameryki Południowej. Ponad-
to przygotował i prowadził 14 szkół let-
nich dla doktorantów z Europy Środko-
wej i Wschodniej w ramach programu 
CEEPUS. Doświadczenia wyniesione z tej 
działalności opisał w przewodniku meto-
dycznym „Warsztaty doktoranckie jako 
forma kształcenia i doskonalenia umiejęt-
ności młodych naukowców” (2016). 

Związawszy się w 2017 r. z Politech-
niką Krakowską prof. Krzysztof Klusz-
czyński otworzył nowy rozdział w swojej 
dydaktycznej biografi i. Stworzył bowiem 
na naszej uczelni podwaliny pod unika-
towy kierunek studiów II stopnia ― in-
fotronikę. Jego uruchomienie zostało za-
planowane na rok akademicki 2019/2020. 
W Polsce dotąd jeszcze nikt nie prowadzi 
tego typu studiów. W Europie też jest to 
jeszcze rzadkość.

Prof. Kluszczyński podkreśla, że 
dzięki przychylności, zrozumieniu 
i zaufaniu ze strony władz rektorskich 
i dziekańskich oraz wielkiemu zaanga-
żowaniu pracowników Wydziału In-
żynierii Elektrycznej i Komputerowej 
możliwe stało się opracowanie w ciągu 
zaledwie kilku miesięcy programu in-
fotroniki. Trzeba bowiem mieć na uwa-
dze, że powołanie tego kierunku wy-
magało przygotowania wielu nowych 
przedmiotów, laboratoriów i pracowni.

Integrowanie środowiska

Pracę naukową i dydaktyczną Krzysztof 
Kluszczyński od wielu lat łączy z działal-
nością w różnych gremiach naukowych. 
Od 1999 r. pełni nieprzerwanie funkcję 
przewodniczącego Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Elektrotechni-
ki Teoretycznej i Stosowanej (PTETIS). 
Powodem do szczególnej satysfakcji jest 
dla niego fakt, że w tym czasie liczba 
członków uległa podwojeniu, a liczba 
oddziałów z dziesięciu  wzrosła do pięt-
nastu. Od 2002 r. jest członkiem Komite-
tu Elektro techniki PAN oraz Polskiego 
Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów 
PAN. Ponadto udziela się w wielu krajo-
wych i międzynarodowych instytucjach 
i towarzystwach naukowych, zasiada 
w radach naukowych oraz radach prog-
ramowych czasopism. 

Na dorobek prof. Kluszczyńskie-
go składa się zorganizowanie ponad 
osiemdziesięciu konferencji ogólno-
polskich i międzynarodowych, a także 

Ze studentami PK podczas spaceru po Katowicach. Fot.: Jan Zych
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inicjowanie nowych przedsięwzięć słu-
żących integrowaniu wspólnoty aka-
demickiej. Nie brak w tych działaniach 
przedsięwzięć bardzo oryginalnych, 
nietypowych. W 2005 r. we współpracy 
z prof. Henrykiem Śniegockim z Akade-
mii Morskiej w Gdyni (kapitanem żeglu-
gi wielkiej) zaczął prowadzić seminaria 
naukowe na pokładzie żaglowca „Dar 
Młodzieży”. Pod hasłem Kampania 
Patrona Roku odbywają się spotkania 
poświęcone zmarłym profesorom, or-
ganizowane w setną rocznicę urodzin. 
Przedstawicieli różnych środowisk na-
ukowych gromadzą ogólnopolskie Wi-
gilie Naukowców. Od 1991 r. odbywają 
się zjazdy dziekanów wydziałów elek-
trycznych, elektroniki, automatyki, tele-
komunikacji i informatyki z całej Polski. 
Ich współinicjatorem i dobrym duchem 
jest prof. Kluszczyński. Formą promocji 
interdyscyplinarności i humanistycznej 
wizji inżynierii jest Nagroda Srebrnych 
Skrzypiec im. Bogdana Skalmierskiego. 

Tu trzeba wspomnieć o wydarzeniu, 
które dopiero nastąpi. Międzynarodowe 
środowisko mechatroników — w uzna-
niu zasług prof. Kluszczyńskiego ― 
powierzyło mu zorganizowanie na 
Politechnice Krakowskiej i pełnienie 
funkcji generalnego przewodniczącego 
kongresu, na który złożą się trzy kon-
ferencje: 21st International Conference 
„Research and Education in Mechatro-
nics”, 12th France – Japan Congress oraz 
10th Europe – Asia Congress. Spotkanie 
odbędzie się w 2020 r. 

Na PK dobrze znany

Co prawda, formalnie z Politechniką 
Krakowską prof. Kluszczyński związał 
się stosunkowo niedawno, 1 paździer-
nika 2017 r., ale z kadrą Wydziału In-
żynierii Elektrycznej i Komputerowej 
PK współpracuje od kilku dekad. Przy-
pomina, że był recenzentem ważnej 
dla środowiska naukowego w Polsce 
monografi i prof. Tadeusza Sobczyka 
„Metodyczne aspekty modelowania ma-
tematycznego maszyn indukcyjnych”. 
Wspólnie z prof. Maciejem Siwczyń-
skim tworzył programy naukowe Bes-
kidzkich Seminariów Naukowych. Od 
wielu lat profesorowie Krzysztof Klusz-
czyński i Adam Jagiełło, obecny dziekan 
WIEiK, spotykają się na płaszczyźnie 
działalności stowarzyszeniowej PTETIS. 
Przykłady można mnożyć. 

Warto też przypomnieć, że gdy 
w 2015 r. Politechnika Świętokrzyska 
w Kielcach nadała prof. Kluszczyńskie-
mu tytuł doctora honoris causa, wniosek 
w tej sprawie poparł Senat Politechniki 
Krakowskiej. W tym samym roku — pa-
miętnym dla PK roku obchodów 70-lecia 
uczelni — prof. Kluszczyński wygłosił 
podczas inauguracji roku akademic-
kiego wykład „Modelowanie ― umie-
jętność czy sztuka?”. Wystąpienie sala 
nagrodziła gromkimi brawami. Tekst 
wykładu drukowaliśmy na łamach „Na-
szej Politechniki”. Prof. Kluszczyński 
otrzymał wówczas od rektora prof. Ka-
zimierza Furtaka egzemplarz numeru 
z tym tekstem, wraz z dopiskiem: „Gra-
tuluję entuzjastycznego odbioru”. 

Profesor chętnie przywołuje swoje 
rodzinne związki z Krakowem. Z dumą 
podkreśla, że jego ojciec był jednym 
z wczesnych absolwentów Akademii 
Górniczej. Mówi też, że matka urodziła 
się w podkrakowskim Sieprawiu, tym 
samym Sieprawiu, z którego pochodzi 
błogosławiona Aniela Salawa.

Interdyscyplinarność szeroko 
pojęta

O dorobku naukowym, dydaktycznym 
i organizatorskim profesora Kluszczyń-
skiego można byłoby opowiadać jeszcze 
długo. Nie tylko dlatego, że znaczących 
wydarzeń w jego bogatym życiu było 
bardzo dużo, ale także ze względu na 
niepowtarzalny charakter wielu tych 
zdarzeń. Rutynowym spotkaniom na-
ukowym czy zajęciom ze studentami 
Kluszczyński potrafi  bowiem nadawać 
wyjątkowy koloryt. 

Wbrew zakorzenionemu mocno ste-
reotypowi przedstawiciele nauk technicz-
nych często miewają rozliczne zaintereso-
wania o charakterze humanistycznym. 
Wiele przykładów można spotkać na 
Politechnice Krakowskiej. Rzadko jednak 
zdarza się, by specjalista w dziedzinie 
mechaniki, automatyki, budownictwa, 
środowiska czy chemii świadomie wpla-
tał wątki humanistyczne w swoją działal-
ność naukową. Tymczasem prof. Klusz-
czyński podejmuje takie próby. 

Jest człowiekiem o szerokich hory-
zontach. Interesuje się sztukami piękny-
mi, architekturą, historią nauki, a także 
fi lozofi ą przyrody i inżynierii. Czyni to 
nie tylko w zaciszu domowym, ale tak-
że w trakcie wykładów wygłaszanych 

przy różnych okazjach często mówi 
o bliskich związkach techniki ze sztuką. 
Znany jest jako propagator interdyscy-
plinarności. Bardzo szeroko pojętej in-
terdyscyplinarności. 

Zdobyte w młodości wykształcenie 
muzyczne pozwala mu łączyć wygłasza-
ne na konferencjach wykłady z recitala-
mi fortepianowymi. Koledzy z zagra-
nicznych ośrodków naukowych mawiają 
o nim: „profesor Chopin”. Do legendy 
przeszło zdarzenie, które miało miejsce 
podczas bankietu kończącego między-
narodowy kongres w Australii. W trak-
cie przemówienia ministra pracy niespo-
dziewanie zgasło światło. W ogólnym 
zamieszaniu nagle rozległy się dźwięki 
poloneza Fryderyka Chopina. Gdy oczy 
zebranych przyzwyczaiły się do ciemno-
ści, wszyscy ujrzeli sylwetkę profesora 
Kluszczyńskiego przy klawiaturze stoją-
cego w sali białego fortepianu.

Wiele razy koncertował z prof. Bogda-
nem Skalmierskim. Ten wybitny mecha-
nik i matematyk, a przy tym skrzypek 
samouk, opracował teorię wyjaśniającą 
tajemnicę budowy instrumentów Stra-
divariusa. I sam zaczął budować własne 
skrzypce, zwane „skalmieriusami”. Obu 
panów połączyło zamiłowanie do mu-
zyki i matematyki, a także podziw dla 
budowy ludzkiej dłoni, która pozwala 
skrzypkom i pianistom wspiąć się na 
szczyty wirtuozerii. 

*

Czterdzieści pięć lat pracy naukowej 
prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego nie 
daje się zamknąć w życiorysie sprowa-
dzonym do wyliczenia kolejnych szcze-
bli kariery naukowej, tematyki prac ba-
dawczych, pełnionych funkcji, tytułów 
najważniejszych publikacji itd. Integral-
ną częścią dorobku profesora są jego po-
szukiwania, wzbogacające wiedzę tech-
niczną o to, czego nie może wyjaśnić 
żaden wzór matematyczny. 

Fot.: Jan Zych
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ByŁa matematyczką, zaj-
mowała się teorią równań 
różniczkowych i historią 
matematyki. Poza tym dużo 
malowała. Choć pracę arty-

styczną traktowała jako hobby, doczekała 
się kilku wystaw. Na Politechnice Kra-
kowskiej ceniono ją za niezwykłą osobo-
wość. Właśnie minęła setna rocznica uro-
dzin Aliny Dawidowiczowej. Przyszła na 
świat w burzliwych dniach odzyskiwania 
przez Polskę niepodległości.

Córka Chwistka, siostrzenica 
Steinhausa

Alina Maria Dawidowiczowa urodziła 
się w Krakowie 31 października 1918 r. 
w rodzinie Leona i Olgi Chwistków. 
Matka Aliny, z domu Steinhaus, była 
siostrą wybitnego matematyka lwow-
skiego Hugona Steinhausa, który głów-
nie ze Stefanem Banachem współtwo-
rzył w okresie międzywojennym słynną 
lwowską szkołę matematyczną. Ojciec 
Aliny, Leon Chwistek, był wybitnym 
fi lozofem i logikiem oraz znanym ma-
larzem i matematykiem. Przed II wojną 
światową wykładał fi lozofi ę na Uni-
wersytecie Jana Kazimierza we Lwo-
wie. Chciał, żeby prawda była piękna, 
a piękno prawdziwe. Niestety, w życiu 
codziennym na ogół tak nie jest.

Dzieciństwo i okres pierwszej edu-
kacji Alina spędziła w Krakowie. Po-
czątkowe nauczanie odebrała w ramach 
prywatnych kompletów. Po wygraniu 
przez Leona Chwistka konkursu na 
katedrę fi lozofi i na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie Alina wraz 
z rodzicami zamieszkała we Lwowie. 
Tu ukończyła gimnazjum, uzyskując 
w 1937 r. maturę. Już jako kilkunastolat-
ka przejawiała niezwykłą błyskotliwość 
i poczucie humoru.

Wiele lat temu od ks. prof. Andrzeja 
Turowicza, który przed wojną w towa-
rzystwie jeszcze kilku osób był z wizytą 
u rodziców Aliny, słyszałem taką opo-
wieść. Alina w tym towarzystwie bardzo 
dużo i podobno niezbyt mądrze mówiła. 

Jej ojciec, chcąc opanować niezręczną sy-
tuację, zwrócił się do niej w ten sposób: 
— Alinko, nie mów tak dużo i głupio, bo będę 
musiał zmienić nazwisko na Głuptakiewicz. 
Alina odpowiedziała wówczas rezolut-
nie: — Tatusiu, to nic nie szkodzi. Ja wkrótce 
wyjdę za mąż i zmienię nazwisko, a tatuś na-
dal będzie Głuptakiewiczem.

Przez Borysław do Krakowa

Po maturze Alina Chwistkówna rozpo-
częła studia matematyczne na Uniwer-
sytecie Jana Kazimierza. Przerwał je 
wybuch II wojny światowej. We Lwowie 
poznała Stanisława Dawidowicza (póź-
niejszego profesora na Wydziale Nafty 
AGH) i wyszła za niego za mąż. Wraz 
z mężem w 1940 r. przeniosła się do Bo-
rysławia. Tu Dawidowiczom urodziła 
się córka Agnieszka, która potem w Kra-
kowie została architektem. 

W Borysławiu Alina początkowo 
pracowała jako nauczycielka w szkole 
(dziesięciolatce). Następnie, do czasu 
wkroczenia wojsk sowieckich do Bory-
sławia w 1944 r., pracowała jako maszy-
nistka w niemieckiej fi rmie Karphaten 
Öl Aktiengesellschaft. Później została 
zatrudniona jako nauczycielka w Liceum 
Ogólnokształcącym w Borysławiu. 

W kwietniu 1945 r. Alina i Stanisław 
Dawidowiczowie przyjechali do Kra-
kowa. Na Uniwersytecie Jagiellońskim 
Alina w przyspieszonym trybie konty-
nuowała matematyczne studia, które 
ukończyła w 1946 r. Po studiach praco-
wała do 1948 r. jako nauczycielka w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Królowej 
Wandy w Krakowie.

Na Politechnice

W 1948 r. została zatrudniona na stano-
wisku asystenta w Katedrze Matematyki 
kierowanej przez Mirosława Krzyżań-
skiego, na Wydziałach Politechnicznych 
Akademii Górniczej (od 1949 r. AGH). 
Wydziały te posiadały pełną autonomię, 
wyrażającą się oddzielnym zarządzaniem 
i administracją. Dysponowały osobnym 
budżetem i miały własny Senat, którego 
przewodniczącym był oddzielny prorek-
tor AG. Z tych wydziałów w 1954 r. for-
malnie utworzono Politechnikę Krakow-
ską z datą założenia od 1 lipca 1945 r. 

W czerwcu 1952 r. Alina Dawi-
dowiczowa otrzymała etat adiunkta 
naukowo-dydaktycznego. Po przejściu 
Mirosława Krzyżańskiego na UJ Alina 
Dawidowiczowa nadal utrzymywała 
z nim kontakty naukowe. W czerwcu 

Równania różniczkowe i akwarele
Sto lat temu urodziła się Alina Dawidowiczowa
JAN KOROŃSKI

Alina Dawidowiczowa

Z mężem Stanisławem i córką Agnieszką
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1965 r. pod jego kierunkiem obroniła na 
UJ swoją pracę doktorską pt. „O asymp-
totycznym zachowaniu się potencjałów 
cieplnych po krzywych nieograniczo-
nych”. Już będąc formalnie na emerytu-
rze (od 1979 r.), pracowała jeszcze dwa-
naście lat w Instytucie Matematyki 
PK na pół etatu, aż do września 1991 r.

W ostatnich dekadach swojego życia 
Alina Dawidowiczowa zajęła się histo-
rią matematyki. Była członkiem Komi-
sji Historii Matematyki przy Zarządzie 
Głównym Polskiego Towarzystwa Ma-
tematycznego oraz Komisji Historii Ma-
tematyki Oddziału Krakowskiego PTM. 
W ramach działalności w tej komisji 
wygłosiła szereg referatów i opubliko-
wała około 10 artykułów naukowych 
i naukowo-wspomnieniowych. Ich tema-
tyka dotyczyła wspomnień o Mirosławie 

Krzyżańskim, o Leonie Chwistku, Hu-
gonie Steinhausie i Włodzimierzu Stoż-
ku. Przedstawiała także pewne pamiątki 
rodzinne związane z Chwistkiem, Stein-
hausem i innymi. Referowała także za 
Feliksem Kleinem wybrane tematy doty-
czące różnych zagadnień z historii mate-
matyki XIX w. Prezentowała wczesne pra-
ce z astronomii Carla Friedricha Gaussa, 
widzianego oczami Feliksa Kleina.

Syn poszedł w ślady matki

Dorobek naukowy Aliny Dawidowi-
czowej obejmuje kilka prac z teorii 
równań różniczkowych cząstkowych, 
opublikowanych w „Czasopiśmie Tech-
nicznym” (nr 2 z 1959 r. i nr 4 z 1965 r.) oraz 
w „Pracach Matematycznych” (nr XII.1 
z 1968 r.). W 1956 r. została wydana przez 

PWN, w tłumaczeniu Aliny Dawidowi-
czowej (z języka niemieckiego) „Geometria 
poglądowa”, książka, której autorami są 
Dawid Hilbert i Stefan Cohn-Vossen. W jej 
tłumaczeniu ukazała się też w 1987 r. praca 
zbiorowa (zbiór esejów) „Mozaika mate-
matyczna”, ogłoszona przez wydawnic-
two „Wiedza Powszechna”. 

Była osobą uzdolnioną plastycznie. 
Od dzieciństwa amatorsko zajmowała się 
malarstwem. W ciągu ostatnich trzydzie-
stu lat życia namalowała lub narysowała 
kilka tysięcy miniaturowych prac. Po-
sługiwała się głównie techniką akwareli. 
Tworzyła około dwudziestu prac tygo-
dniowo. Rysunki i obrazki Dawidowiczo-
wej przedstawiają pejzaże, architekturę, 
ludzi, zwierzęta i motywy sakralne. Jej 
prace kilkakrotnie pokazywano na wy-
stawach (np. w Galerii Beta „Nikifory”, od 
13 lutego do 12 kwietnia 2015 r.).

We wrześniu 1952 r. Dawidowi-
czom urodził się syn Antoni Leon Da-
widowicz — wybitny matematyk, uczeń 
prof. Zdzis ława Opiala i prof. Andrzeja 
Lasoty, późniejszy profesor UJ i przez 
dwie kadencje (2011–2016) prezes Oddzia-
łu Krakowskiego Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego. Jest człowiekiem o nie-
zwykle oryginalnej osobowości.

*
Alina Dawidowiczowa kilkakrotnie 
otrzymała Nagrodę Rektora PK. Zos-
tała odznaczona Honorową Odzna-
ką Politechniki Krakowskiej, Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
a także Tarczą Herbową Miasta Nowe-
go Sącza, gdzie w fi lii PK przez wiele 
lat prowadziła wykłady z matematyki 
dla zaocznych studentów Politechniki 
Krakowskiej na ówczesnym Wydziale 
Transportu PK.

Zmarła w Krakowie 22 listopa-
da 2007 r. i została pochowana na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie, 
w grobowcu rodzinnym Majewskich 
i Chwistków. Współpracownicy zapa-
miętali ją jako osobę o niezwykłej oso-
bowości i kulturze osobistej — jakby 
była kimś z innego świata. 

Zdjęcia: Ze zbiorów 
Antoniego Leona Dawidowicza 

Dr hab. Jan Koroński jest adiunktem Wydziału 
Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.

Osobie Aliny Dawidowiczowej, matematyka 
i wykładowcy Politechniki Krakowskiej, po-
święcona była naukowo-wspomnieniowa 
sesja, która odbyła się 8  listopada 2018  r. 
w Krakowie. Spotkanie, które zorganizo-
wano z okazji setnej rocznicy jej urodzin, 
odbyło się w sali dydaktycznej Instytutu Ma-
tematyki PK  w budynku Galerii „Gil” i zgro-
madziło prawie 20  osób z różnych uczelni 
(UJ, UP, UE, UR, URz i PK). W czasie sesji krótkie 
przemówienie do zgromadzonych skierowa-
ła dr  hab.  Leo kadia Białas-Cież, prezes Od-
działu Krakowskiego Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego. Przewodniczący komitetu 
naukowego i komitetu organizacyjnego se-
sji dr  hab.  Jan  Koroński przedstawił sylwet-
kę Aliny Dawidowiczowej i jej działalność 
naukowo-dydaktyczną, a referat omawiający 

współpracę Aliny Dawidowiczowej z Komisją 
Historii Matematyki PTM wygłosił dr hab. Sta-
nisław Domoradzki, prof. URz, przewodniczą-
cy Komisji Historii Matematyki OK PTM. 

Część wspomnieniową w interesują-
cy sposób poprowadził dr Adam Winiarz, 
prezentując wiele ciekawych fotografii 
i informacji sprzed lat. Na spotkanie przy-
byli córka i zięć Aliny Dawidowiczowej 
— Agnieszka i Wiesław Mancewiczowie, 
znani krakowscy architekci. Syn Antoni 
Leon Dawidowicz nie mógł wziąć udziału 
w uroczystości z przyczyn zdrowotnych. 
Współorganizatorem spotkania, obok 
IM PK, była Komisja Historii Matematyki 
OK PTM.

(R.)

Sesja pamięci Aliny Dawidowiczowej

Z Feliksem Barańskim (z lewej) i Marcinem Jonakiem
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W listopadzie Koło Seniorów Stowarzysze-
nia Wychowanków PK, słuchacze Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku  oraz Samorząd 
Studencki zaprosili politechniczną wspól-
notę na Zaduszki. Tegoroczne wydarzenie 
wpisało się w obchody Akademickiego 
Dnia Pamięci, organizowanego przez Uni-
wersytet Jagielloński w 79. rocznicę Son-
deraktion Krakau — akcji, podczas której 
aresztowany i wywieziony do obozu został 
również pierwszy rektor PK prof. Izydor 
Stella-Sawicki.

Mszę św. w intencji zmarłych pracow-
ników, absolwentów i studentów PK od-
prawił 3 listopada w kaplicy pw.  Zmar-
twychwstania Pańskiego na cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie ks. dr Andrzej 
Scąber, kierownik Referatu ds. Kano-
nizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej 
i wikariusz w parafii św. Floriana. Na 
znak pamięci o nieżyjących pracowni-
kach wszystkich wydziałów PK zapalo-
no siedem zniczy, a na ołtarzu złożono 
księgę z ich imionami. W krótkiej homilii 
ks. Scąber mówił o powołaniu do święto-
ści każdego chrześcijanina i przypomniał 
postać szczególną w środowisku poli-
techniki — docenta Jerzego Ciesielskie-
go, w którego sprawie toczy się proces 
beatyfikacyjny. 

Po nabożeństwie zapalono znicze 
na grobach zasłużonych pracowników 
PK. W 60. roku istnienia Stowarzyszenia 
Wychowanków PK w szczególny sposób 
wspominano pomysłodawcę i współ-
założyciela SWPK prof. Władysława Mu-
szyńskiego. O dokonaniach tego rektora 
PK dwóch kadencji mówił jego doktorant, 
późniejszy rektor PK prof. Kazimierz Fla-
ga, a o działalności w stowarzyszeniu — 
były członek Zarządu SWPK Roman Kahul. 
Wspominano i innych członków SWPK — 
inż. Mieczysława Kamieńskiego, laureata 
Złotej Księgi Wychowanków PK oraz Wik-
torię Miechowską-Tabor. Znicz zapalono 
także na grobie prof. Zdzisława Pałasiń-
skiego, architekta, jednego z prezesów 
Zarządu SWPK. 

W alei zasłużonych rakowieckiej ne-
kropolii, przy grobie znanego artysty 
i Złotego Wychowanka PK Marka Gre-
chuty refleksją podzielił się prorektor 
PK  prof. Andrzej Białkiewicz. Przypo-
mniał, że ten znany polski piosenkarz 
i kompozytor ukończył architekturę nie-
mal przymuszony przez prof. Wiktora 
Zina oraz że oprócz talentu muzyczne-
go miał zdolności malarskie. Zapalonym 
zniczem uczczono pamięć zmarłego 

Zaduszki na Politechnice

Zasługują na naszą pamięć
MICHAŁ NOWAK

w 1946  r. specjalisty w dziedzinie foto-
grametrii, prof. Edmunda Wilczkiewicza, 
który przysłużył się Wydziałom Politech-
nicznym Akademii Górniczej, przez krótki 
czas będąc dziekanem Wydziału Inżynie-
rii. Jako student, żołnierz c.k. armii, a póź-
niej żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik 
wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r. wzra-
stał w czasie przywracania niepodległo-
ści naszej Ojczyźnie. Dosłużył się Krzyża 
Srebrnego Orderu Virtuti Militari. 

O wszystkich, którzy z Politechnicznej 
wspólnoty już odeszli, także tych z imienia 
niewymienionych; tych, których  grobów 
nie udało się nam odwiedzić czy odnaleźć, 
wciąż pamiętamy. Czujemy się bowiem 
spadkobiercami wysiłku tych pokoleń, któ-
re tworzyły ponadsiedemdziesięcioletnią 
historię naszej uczelni.

Zdjęcia: Jan Zych

Mgr inż. Michał Nowak jest absolwentem Wy-
działu Budownictwa Lądowego PK, słuchaczem 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK oraz wicepre-
zesem Stowarzyszenia Wychowanków PK.
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Serwis Nauka w Polsce

14 listopada 2018. 
Politechnika Krakowska 
i Salumanus otworzyły 
laboratorium dydaktyczne
Politechnika Krakowska (PK) i dystrybutor 
rozwiązań teleinformatycznych fi rma Salu-
manus otworzyły laboratorium dydaktycz-
ne. Dzięki temu studenci będą praktycznie 
poznawać nowoczesne technologie przesy-
łania danych. Salumanus, w ramach pierw-
szej transzy wsparcia udostępnił studentom 
Politechniki sprzęt o wartości 35 tys. zł. 
W skład nowych stanowisk laboratoryjnych 
na PK wchodzi 10 nowoczesnych przełącz-
ników sieciowych DCN klasy L3 Enterprise 
wraz z okablowaniem. Tego typu urządze-
nia są stosowane w profesjonalnych insta-
lacjach, tworzących infrastrukturę sieciową, 
zarówno miedzianą, jak i światłowodową. 
Dr inż. Paweł Brandys z Instytutu Informa-
tyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego 
PK podkreślił, że dzięki nowo otwartemu 
laboratorium studenci poznają nie tylko 
podstawy działania sieci komputerowych, 
ale także dowiedzą się, jak zaprojektować 
sieć, aby w pewnym zakresie sama potrafi ła 
przeciwdziałać zagrożeniom, a w przypad-
ku awarii była gotowa do minimalizowania 
jej skutków. Jak zaznaczył w środę pod-
czas ofi cjalnego przekazania sprzętu pre-
zes spółki Salumanus Krzysztof Podgórski, 
technologie komunikacyjne stają się nie-
odłącznym elementem kolejnych dziedzin 
życia. Zdaniem rektora Politechniki Krakow-
skiej prof. Jana Kaziora: „Nie ma dobrego 
kształcenia bez współpracy uczelni z part-
nerami z otoczenia gospodarczego”. „Dzię-
ki wsparciu fi rmy Salumanus nasi studenci 
już podczas studiów poznają nowoczesne 
technologie i sprzęt, którymi będą się po-
sługiwać w pracy zawodowej. To praktycz-
ne doświadczenie znacząco podniesie ich 
kompetencje i wzmocni pozycję na rynku 
pracy”. Specjaliści podkreślają, że umiejęt-
ność projektowania sieci komputerowych 
i właściwego zarządzania nimi to poszuki-
wane przez pracodawców kompetencje, 
zwłaszcza w erze Internetu Rzeczy (IoT). 
Laboratorium dydaktyczne jest elementem 
szerszej kooperacji spółki i uczelni. Dzięki 
podpisanemu w maju 2018 r. porozumie-
niu fi rma współpracuje z Politechniką przy 
organizacji praktyk i staży dla studentów, 
realizacji prac dyplomowych oraz prowa-
dzeniu certyfi kowanych szkoleń i kursów 
dla studentów. W ramach kolejnych transz 
wsparcia przekaże uczelni sprzęt do budo-
wy infrastruktury światłowodowej.

„Forum Akademickie”

Październik 2018 r.
Srebrny medal dla krakowskich 
inżynierów
Zespół naukowy kierowany przez dr hab. 
inż. Agnieszkę Sobczak-Kupiec z Wydziału 
Inżynierii i Technologii Chemicznej Politech-
niki Krakowskiej został nagrodzony srebrnym 
medalem 5th International Young Inventors 
Award (IYIA 2018) w indonezyjskim Sanur. Za-
prezentowany wynalazek — powłoki kompo-
zytowe na stopach tytanu o właściwościach 
antybakteryjnych — będzie mógł znaleźć 
zastosowanie w stomatologii i implantologii, 
zarówno do wytwarzania implantów nie-
poddawanych obciążeniom, takich jak płytki 
do zespalania kości czaszki, jak i implantów 
poddawanych obciążeniom dynamicznym. 
Dodatkowo będzie spełniał również rolę no-
śnika substancji aktywnej, zapobiegającej 
powstawaniu infekcji pooperacyjnych pod-
czas wszczepiania implantu.

„Gazeta Krakowska”

24 października 2018 r.
Na politechnice wielkie targi 
pracy i praktyk
Oferty pracy, staży i praktyk przedstawiło bli-
sko 40 wystawców z kraju i zagranicy. Udział 
w targach wzięli przedstawiciele kilkuna-
stu branż, m.in. budownictwa, automatyki 
i robotyki, elektroniki, energetyki, mechaniki, 
branży konstrukcyjnej i produkcyjnej, samo-
chodowej, outsourcingu, telekomunikacji, IT. 
Przedstawili oferty zatrudnienia, wymagania 
stawiane kandydatom do pracy i aplikującym 
o udział w stażach czy praktykach.

O targach ITP PK także: „Gazeta Wyborcza”, 
TVP Kraków

Dziennik Polski24.pl 
Gazeta Krakowska.pl

29 października 2018 r.
Naukowcy z Politechniki 
Krakowskiej pracują nad 
innowacyjnymi opatrunkami 
dla chorych z łuszczycą
Zespół chemików z Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej Politechniki Kra-
kowskiej pracuje nad nowym rodzajem 

materiałów do przygotowywania opatrun-
ków dla pacjentów z łuszczycą. — Do tej pory 
nie udało się znaleźć skutecznego sposobu le-
czenia choroby, naukowcy i lekarze skupiają 
się jednak na poszukiwaniu jak najlepszych 
sposobów łagodzenia jej objawów, by pod-
nieść komfort życia pacjentów. Mamy nadzie-
ję, że nasze prace także się do tego przyczynią 
— mówi dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs z Wy-
działu Inżynierii i Technologii Chemicznej 
Politechniki Krakowskiej. Pod jej kierunkiem 
na PK są prowadzone badania nad stworze-
niem biohybrydowego materiału hydroże-
lowego, który wykorzystując system nano-
nośnik — lek może stanowić nowatorskie 
podejście do leczenia łuszczycy. Biohybry-
dowa kompozycja hydrożeli z PK będzie się 
składać z polimerów pochodzenia natural-
nego, a dodatkowo zostanie wyposażona 
w system nanonośnik — lek. — Dzięki zasto-
sowaniu takiego połączenia stworzymy nowy 
rodzaj opatrunku z innowacyjnym systemem 
aplikacji preparatów leczniczych, wykorzysty-
wanych w terapii łuszczycy. Taki materiał za-
pewni ochronę przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi i odpowiednie środowisko dla skóry 
objętej łuszczycą, a podwójny system uwal-
niania leku umożliwi stopniowe dostarczanie 
substancji czynnej do chorej skóry. Wydłuży 
się przez to efekt terapeutyczny leku, a zmniej-
szą koszty leczenia, ponieważ tego rodzaju 
opatrunki mogą pozostać na skórze nawet do 
7 dni — mówi badaczka.

O projekcie także: PAP, TVP Kraków, Radio Kra-
ków, Radio Eska

„Gazeta Krakowska”

14 listopada 2018 r.
Wielkie cięcie włosów na rzecz 
chorych dzieci
Na Politechnice Krakowskiej odbyła się trze-
cia edycja akcji „O Włos od Pomocy na PK”. 
Uczelnia zamieniła się w wielki salon fryzjer-
ski. Każdy mógł oddać włosy na peruki dla 
dzieci po chemioterapii i poważnych opera-
cjach. Darczyńcy za darmo przeszli metamor-
fozy, w których pomogli najlepsi krakowscy 
styliści fryzur. Udział w wydarzeniu wzięło 
kilkunastu fryzjerów z najlepszych krakow-
skich salonów. Akcję organizują Samorząd 
Studencki Politechniki Krakowskiej wraz 
z Fundacją Przyjaźni WeGirls.

O akcji także: Dziennik Polski24.pl, TVP Kraków, 
TVP Info, Radio Kraków, Radio Eska, Radio Zet, 
Radio RMF Maxxx, Radio TOK FM, LoveKrakow.pl, 
News.Krakow.pl, serwisy NaszeMiasto.pl

Politechnika Krakowska w mediach
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KALEJDOSKOP

Architektura Betonowa 2018
22 października — 12 listopada 2018 r.

XIX Edycja Ogólnopolskiego Akademicki 
go Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomo-
wą Roku — „Architektura Betonowa 2018”. 
W konkursie wzięły udział uczelnie z Białego-
stoku, Gliwic, Lublina, Łodzi, Poznania, War-
szawy, Wrocławia i Krakowa. 

Jury w składzie: przewodniczący — 
prodziekan WA Politechniki Krakowskiej 
prof.  arch. Kazimierz Kuśnierz, sędzia refe-
rent — dziekan WA Politechniki Warszawskiej 

Praca Anny Kalety

dr  hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW; człon-
kowie — dziekan WA  Politechniki Śląskiej 
dr  hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚl, 
komisarz konkursu — dr  hab. inż. arch. To-
masz Kozłowski, prof.  PK, z WA Politechniki 
Białostockiej dr inż. arch. Wojciech Niebrzy-
dowski, szef marketingu Stowarzyszenia 
Producentów Cementu inż.  Zbig niew Pilch, 
z nadesłanych 32 prac nominowało 15, a na-
stępnie przyznało 3 wyróżnienia i nagrodzi-
ło 3  prace. Laureatami są: arch. Aleksandra 
Kozołub za „Eluwium: Polis nurkowe, Zatoka 
Galway” (promotor: dr inż. arch. Ada Kwiat-
kowska, WA  PWr); arch. Michał Przetaczek 
za pracę „Winnica Wieliczka” (promotor: 

Praca Michała Przetaczka

Niepodległość — 
XIII Dni Jana Pawła II
Fotografi e
7–13 listopada 2018 r.

W VIII edycji konkursu fotografi cznego organizo-
wanego na Dni Jana Pawła II 2018 wzięło udział 
14 autorów, nadesłano 33 prace. Jury w składzie: 
prof. art. mal. Ewa Gołogórska-Kucia — prze-
wodnicząca oraz członkowie — mgr sztuki Ewa 
Deskur-Kalinowska i mgr  inż.  Jan Zych art.  fot. 
ZPAF — przyznało 3 nagrody i wyróżnienie. 

I nagroda — Beata Bołoz za fotografi ę 
„Wileńszczyzna 2018”, II nagroda — Mariola 
Wieczorek „To, co przeżyło jedno pokolenie, 
Drugie przerabia w sercu i pamięci...”, III nagroda — 
Urszula Fecko „Fumus Bellum” oraz wyróżnienie 
— Anna Kowalczyk za fotografi ę „Kimkolwiek 
jesteś” (poniżej). Wręczenie nagród przyznanych 
w konkursach literackim i fotografi cznym XIII edy-
cji Dni Jana Pawła II nastąpiło po mszy św. w sank-
tuarium św. Jana Pawła II. Reprodukcje nagrodzo-
nych prac publikujemy na stronie sąsiedniej.

MOST / HÍD
Magyar-Lengyel képzőmővészeti kiállítás

19 października — 15 listopada 2018 r.

Wystawa polsko-węgierska z udziałem 
polskich artystów zrzeszonych w ZPAP 
Okręg Krakowski i artystów węgierskich 
z Győr, ze stowarzyszenia Art World Hun-
gary Egyesület. Organizatorami wystawy 
są obydwie wymienione organizacje. 
Patronat honorowy nad wystawą objęła 
dr hab. Adrienne Körmendy, konsul gene-
ralny Republiki Węgierskiej. 

Węgierscy artyści, biorący udział w wy-
stawie, to: Rozália Andorfi , Károly Borbély, 
István Csizmadia, Demeter Gui, Ákos 
Hor váth, László Kurcsis, Melinda Kustán, 
János Lipovics, Zsolt Malasits, Ildikó Milu 
Milanovich, László Mózes, Béla Szabó, 
Györg Varga. Uczestnicy polscy: Zbigniew 
Bajek, Zbigniew Cebula, Sławomir Chri-
stow, Małgorzata Jenta-Dmitrow, Agniesz-
ka Kucia, Władysław Podrazik, Magdalena 
Szczęśniak, Stanisław Tabisz, Serge Vasi-
lendiuc, Paweł Warchoł. 

„Mosty” — przewodnie hasło wystaw 
(kolejna odbędzie się w Győr) symbolicznie 
określa połączenie w czasie i przestrzeni 
dwu odmiennych kultur i pokazuje, jak 
bardzo uniwersalnym językiem jest sztuka. 
Na wystawie reprezentowane były: malar-
stwo, grafi ka, tkanina, rzeźba i fotografi a.

Melinda Kustán „Osiem szczęść”, tkanina 
artystyczna

dr inż. arch. Piotr Wróbel, WAiSP KAFM) oraz 
arch. Anna Kaleta za pracę „Biblioteka Po-
litechniki Krakowskiej” (promotor: dr hab. 
inż. arch. Marcin Charciarek, WA PK).

Praca Aleksandry Kozołub



Konkurs fotografi czny
Politechniki Krakowskiej

Światła na choince

Zabłysły światła na choince,
dom pachnie lasem i ciastkami.
Aniołek w słodkiej pelerynce
wdzięcznie porusza skrzydełkami.
Na bańkach iskier są tysiące,
w blasku światełek kolorowych
anielskie włosy spływające
na pokój nasz, baśniowy.
 

             Krzysztof Konstanty Stypuła

II nagroda:
Mariola Wieczorek

I nagroda:
Beata Bołoz

Laureaci konkursów fotograficznego i literackiego Fot.: Jan Zych

III nagroda:
Urszula Fecko




