nr 1 (161) styczeń 2017

SPIS TREŚCI

1

13
14

Słowo rektora

TEMAT NUMERU

2

Nauka i przedsiębiorczość —
partnerstwo na rzecz innowacji —
wykład dr. Piotra Dardzińskiego,
podsekretarza stanu w MNiSW

Szeroki program wymiany studenckiej
Pasjonaci GIS
na Wydziale Inżynierii Środowiska PK

15

Rozpoczęła się olimpiada
języka angielskiego

16

„Gaudeamus” dla Wydawnictwa PK

20 LAT „NASZEJ POLITECHNIKI”

4
5
6

Społeczność akademicka potrzebowała takiego
pisma — Barbara Zin
Do dyspozycji mieliśmy osiem kolorów kapeluszy
— Władysława Maria Francuz
Musiałem się tłumaczyć, dlaczego przyniosłem
dwadzieścia zdjęć, a nie pięć — Jan Zych

INFORMACJE

ARTYKUŁY

17

50 lat chemii na Politechnice Krakowskiej —
Lesław Peters

20

Dorobek, który zasługuje na zachowanie —
Lesław Peters

ROZMOWA

24

Chiński łamany angielskim — rozmowa z Mateuszem
Myszką studentem PK i stypendystą
Tianjin Polytechnic University

7

Kronika
Rektor i Senat PK

8
9

200-lecie Politechniki Lwowskiej

KALEJDOSKOP

Pracownicy:
Doktor habilitowany
Elżbieta Wyraz ponownie w Zarządzie KRD

26

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
świętował 50-lecie

27

Przynieśli radość
ponad 300 dzieciom
Podwójne srebro dla „Cantaty”!

28
29
30
31
32

Na budowie Brenner Base Tunnel

10

11

Zrównoważony rozwój terenów górniczych
i ich rewitalizacja

12

Bezpieczniejsze budynki na terenach sejsmicznych
PK na Polsko-Amerykańskim Moście Innowacji

NASZA POLITECHNIKA
(ISSN 1428-295 X)
Miesięcznik
Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki.
Ukazuje się od 1997 roku.

Na okładce:
Strona I: Mikołaj z Politechniki Krakowskiej zawędrował do dzieci
w Żmiącej (więcej o akcji studentów na s. 27).
Fotografował: Jan Zych
Strona IV: Prace Jana Zycha uhonorowane nagrodami na konkursach
fotograficznych (szczegóły na s. 26).

Jan Zych laureatem głównej nagrody
w konkursie fotograficznym
Trafiliśmy do... muzeum!

Piąty taki dzień przy ul. Podchorążych
Warto się uczyć języków
Politechnika Krakowska w mediach
Galeria „Gil”
To co lubię... — fotografie Jana Kurka
Galeria „Kotłownia”
Kobieta, mężczyzna i świat — malarstwo Marii Sidor

Adres redakcji:
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31–155 Kraków
tel.: (12) 628 25 08

Opracowanie graficzne:
Projekt winiety tytułowej
Magdalena Orczyk
Layout
Ewa Deskur-Kalinowska

e-mail: naszapol@pk.edu.pl
www.nasza.pk.edu.pl

Skład: Adam Bania,
Wydawnictwo PK
Druk: PPU „Multigraf” SC
Nakład: 800 egz.

Kolegium redakcyjne:
REDAKTOR NACZELNY
Lesław Peters
SEKRETARZ REDAKCJI
Katarzyna Tyńska
REDAKTORZY:
Ewa Deskur-Kalinowska
Renata Dudek, Danuta Zajda,
Jan Zych

Za treść nadesłanych materiałów odpowiadają autorzy.
Redakcja zastrzega sobie
prawo dokonywania skrótów
i zmian redakcyjnych.
Nie zwraca materiałów niezamówionych.

SŁOWO REKTORA
Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Koniec roku kalendarzowego i początek nowego — to czas podsumowań i formułowania planów na przyszłość. Rok 2016 był wypełniony
wytężoną pracą i przyniósł nam wiele sukcesów. W imieniu poprzednich i nowo wybranych władz uczelni chcę podziękować wszystkim
za wysiłek i trud włożony w rozwój naszej uczelni w minionym roku.
Na progu nowego roku proszę o dalsze zaangażowanie w pracę na
rzecz Politechniki Krakowskiej, zwłaszcza w obliczu stojących przed
nami wyzwań.
Ostatni miesiąc roku obfitował w ważne wydarzenia. Miałem możliwość uczestniczenia w uroczystościach jubileuszowych 200-lecia
Politechniki Lwowskiej, najstarszej uczelni technicznej na Ukrainie.
Politechnika Lwowska może poszczycić się długą historią i znamienitymi absolwentami, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój nauki
i szkolnictwa wyższego nie tylko na Ukrainie, ale także w Europie,
w tym i na Politechnice Krakowskiej. Gdy w pierwszych miesiącach
1945 r. na ówczesnej Akademii Górniczej powołano Wydziały Politechniczne, na ich czele — w roli prorektora — stanął absolwent
Politechniki Lwowskiej (z 1904 r.) prof. Izydor Stella-Sawicki,
uważany za pierwszego rektora Politechniki Krakowskiej. Później
rektorami PK byli także inni absolwenci lwowskiej uczelni: Bronisław
Kopyciński (absolwent PL z 1932 r.), rektor PK w latach 1956–1965;
Kazimierz Sokalski (absolwent PL z 1934 r.), rektor PK w latach
1965–1968; Jan Karol Wątorski (absolwent PL z 1938 r.), rektor PK
w latach 1968–1972. Wychowankowie Politechniki Lwowskiej byli
także prorektorami, dziekanami i prodziekanami Politechniki Krakowskiej, a także pracownikami naukowymi. W najbliższym czasie
pojawi się publikacja poświęcona lwowskim profesorom na naszej
uczelni, przygotowywana przez Muzeum PK. Wizyta we Lwowie
służyła odświeżeniu przyjaznych więzi i wyznaczeniu nowych pól
współpracy z ukraińską uczelnią.
W grudniu na Politechnice Krakowskiej odbyło się pierwsze posiedzenie drugiej kadencji Rady Związku Uczelni InnoTechKrak.
W bieżącym roku akademickim Radzie przewodniczy rektor PK.
Warto przypomnieć, że InnoTechKrak — to pierwszy w Polsce formalny Związek Uczelni. Tworzą go AGH, PK i UR. Dzięki Związkowi Uczelni możliwe jest m.in. prowadzenie wspólnych badań
i inwestycji, współdziałanie kadry naukowo-dydaktycznej w pozyskiwaniu środków na projekty badawcze i w ich realizacji, wprowadzanie wspólnych standardów zarządzania. W ramach związku
łatwiejsze jest prowadzenie działań badawczo-rozwojowych dzięki
tworzeniu konsorcjów, a także powoływaniu wspólnych centrów
i laboratoriów. Sukces InnoTechKrak będzie zależał od pozytywnych przykładów, jakie damy, działając wspólnie, a te działania
zależą od aktywności wszystkich członków społeczności naszych
uczelni.
Na ostatnim posiedzeniu Senatu PK w 2016 r. podjęto uchwałę w sprawie zmian w niektórych zasadach oceny pracowników.
Zmieniono m.in. skalę oceny aktywności pracowników naukowo-dydaktycznych. Ocenę pozytywną (A, B, C, D) w zakresie działalności naukowej profesorowie i doktorzy habilitowani otrzymają po
uzyskaniu rocznie minimum 18 pkt, doktorzy — po uzyskaniu minimum 12 pkt, natomiast magistrowie — 8 pkt (czyli za 3-letni okres
oceny są to odpowiednio: 54 pkt, 36 pkt i 24 pkt). Progi punktowe
ocen A, B i C mogą się różnić na poszczególnych wydziałach. Wnioski dziekanów w sprawie progów punktowych, zaopiniowane przez
odpowiednie rady wydziałów, oraz wnioski kierowników jednostek
pozawydziałowych, zaopiniowane przez właściwych prorektorów,
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zatwierdzi ostatecznie Senat. Progi będą podane
do wiadomości pracowników nie później niż
do końca I kwartału okresu oceny. Pierwsza
ocena na „nowych zasadach” odbędzie się
w 2020 r. i obejmie lata 2017–2019. Najbliższa ocena, o którą w 2016 r. wnioskowali do
rektora dziekani wszystkich wydziałów PK,
będzie miała miejsce w I kwartale 2017 r.
i obejmie lata 2015–2016, a oparta będzie na
dotąd obowiązującej uchwale Senatu z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wzorów ankiet okresowej oceny
nauczycieli akademickich.
Na progu nowego roku z wielką satysfakcją myślę o tym, co już
udało nam się osiągnąć, ale też dostrzegam, że przed nami wciąż wiele jeszcze do zrobienia. W 2017 r. wkroczyliśmy z nową propozycją
w postaci elektronicznego Biuletynu Politechniki Krakowskiej, przesyłanego do wszystkich pracowników mających konto e-mailowe na
PK. Będą w nim Państwo mogli znaleźć aktualności z życia naszej
uczelni, przydatne informacje pracownicze oraz opisy sukcesów naszych pracowników i studentów. Mamy nadzieję, że ten nowy kanał
komunikacji spotka się z zainteresowaniem i uznaniem. Biuletyn jest
częścią działań usprawniających komunikację społeczności naszej
uczelni. Pragnę zachęcić do współpracy z zespołem redakcyjnym i do
przesyłania informacji, którymi chcecie Państwo podzielić się z innymi pracownikami. Czekamy także na opinie i propozycje tematów,
o których chcielibyście Państwo przeczytać w kolejnych wydaniach
biuletynu. Jestem przekonany, że biuletyn będzie szybkim źródłem
informacji i forum wymiany poglądów na tematy interesujące dla naszej społeczności akademickiej.
Z pewnością w najbliższym roku czeka nas wiele zmian związanych z nowym algorytmem podziału dotacji podstawowej, zmodyfikowaną oceną parametryczną podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni oraz nowymi zasadami funkcjonowania systemu
szkolnictwa wyższego, wynikającymi z przygotowywanej ustawy
o szkolnictwie wyższym. Obecnie trwają konsultacje do założeń ustawy, opracowanych przez trzy zespoły wyłonione w drodze konkursu
MNiSW. Planowane są daleko idące zmiany w finansowaniu szkół
wyższych i zarządzaniu nimi — ich skutkiem może być konieczność
podejmowania trudnych decyzji dotyczących zarówno studentów, jak
i pracowników.
Warto przypomnieć, że minister nauki i szkolnictwa wyższego
powołał Radę Narodowego Kongresu Nauki, ważne gremium doradcze, opiniujące projekt ustawy oraz współorganizujące Narodowy
Kongres Nauki, planowany na wrzesień 2017 r. w Krakowie. Kolejnymi etapami przygotowań do Kongresu są konferencje, poświęcone
najważniejszym problemom szkolnictwa wyższego. Najbliższa odbędzie się 26–27 stycznia w Katowicach i będzie poświęcona sprawom rozwoju kadry. Będziemy w niej uczestniczyć, a o rezultatach
z pewnością będą mogli Państwo przeczytać w kolejnych numerach
Biuletynu PK.
Na łamach „Naszej Politechniki” spotykamy się po raz pierwszy
w 2017 r. Życzę, by nowy rok obfitował w sukcesy, spełnił nadzieje
i oczekiwania w życiu osobistym i zawodowym; by dał wiele satysfakcji z pracy na rzecz naszej uczelni. Oby rok 2017 zachował się w Państwa wspomnieniach jako czas radości, spokoju i spełnienia marzeń.

Jan Kazior
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Nauka i przedsiębiorczość —
partnerstwo na rzecz innowacji
Wykład dr. Piotra Dardzińskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, wygłoszony 3 października 2016 r. podczas inauguracji
roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej
To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę wygłosić wykład rozpoczynający rok akademicki. Czuję swego rodzaju wspólnotę
ze studentami pierwszego roku, tymi, którzy przed chwilą
złożyli ślubowanie, bowiem ja również pierwszy raz wygłaszam wykład inauguracyjny.
Gdy zapytałem Pana Rektora, ile czasu ma trwać ten wykład, usłyszałem: 10, 15 minut. Wtedy zrozumiałem, że świat
przyspieszył — 10–15 minut na wykład, to nowa tradycja
uniwersytecka. I dobrze, bo brakuje nam dzisiaj czasu. Musimy się rozwijać bardzo szybko. Dlatego mój wykład będzie
„superekspresem” wykładowym. Część rzeczy, o których powiem, będzie zasygnalizowana skrótowo, hasłowo.
Hasło promocyjne Politechniki Krakowskiej brzmi: „Prosta droga do kariery”. To znaczy, że ta droga jest szybka, ale
to nie znaczy, że jest łatwa. Droga do kariery wymaga podejmowania wyzwań. Żeby podejmować wyzwania, musimy
posiadać kompetencje i mieć odwagę. Dzisiaj coraz częściej
mówi się, że uczelnie stają przed kolejnym w swej historii wyzwaniem — wyzwaniem dotyczącym rozszerzenia swojej misji. Do dwóch podstawowych misji uczelni, jakimi są badania
i nauczanie, dołącza się teraz trzecią misję: branie odpowiedzialności za to, co należy do otoczenia uczelni, w tym także
za kontakty z gospodarką.
Wydawałoby się, że modne stało się mówienie o współpracy między gospodarką a nauką. Lecz przecież każda politechnika, od momentu założenia, powinna służyć gospodarce. Już
ksiądz profesor Jan Brożek — matematyk, medyk i historyk
nauki — który w XVII wieku wykładał na Akademii Krakowskiej — mówił, że największym problemem jest współpraca
naukowców z gospodarką. Nie mówimy zatem o czymś, co
jest kwestią mody, o jakimś novum, o rewolucji na uczelniach.
Mówimy o tym, co zawsze ich dotyczyło, a teraz powinno być
w większym stopniu brane pod uwagę.
Co musimy zrobić, aby współpraca między nauką a przedsiębiorcami rozwijała się szybciej? Po pierwsze zmienić środowisko prawne, po drugie zmienić filozofię działania, czy też
kreowania aktywności z perspektywy państwa, po trzecie nauczyć się dzielić ryzykiem. Tym ryzykiem, które w przypadku
największych wyzwań jest szczególnie wysokie i którego nie
chcą podejmować sami przedsiębiorcy, sami naukowcy ani
samo państwo. Potrzebna jest nam w tej dziedzinie kooperacja.
Co należy zrobić w dziedzinie prawa? Pod tym względem
wiele się już zmienia. Przygotowywana jest nowa ustawa
o szkolnictwie wyższym. Najprawdopodobniej będzie ona
uwzględniała konieczność otwarcia uczelni na gospodarkę, a także weźmie pod uwagę kwestię odpowiedzialności
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społecznej. Projekt ustawy nie jest pisany w ministerstwie,
przygotowują go zespoły akademickie. W dyskusjach, które
toczą się w środowisku, można zauważyć oczekiwanie, że
zmieni się ustrój polskich uczelni, aby mogły one elastycznie
reagować na wydarzenia dziejące się w ich otoczeniu.
Jest też przygotowana w Sejmie pierwsza ustawa dotycząca innowacji, a druga ma zostać przygotowana. Podzielenie
zagadnienia innowacyjności na dwa etapy wynika stąd, że
zależy nam na czasie, aby szybko weszły w życie te rozwiązania, które można wprowadzić od 1 stycznia. Pozostałe zostawiamy na później. Już w pierwszej z ustaw chcemy silnie
wzmocnić centra transferu technologii. Centrum Transferu
Technologii Politechniki Krakowskiej jest jednym z lepszych
centrów. A spółka celowa INTECH Politechniki Krakowskiej
należy do awangardy tego typu jednostek w zmieniających
się uczelniach. Korzysta z doświadczeń nie tylko polskich, ale
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TEMAT NUMERU
także zagranicznych i odnosi sukcesy. Choć chcielibyśmy, aby
było ich więcej.
Przewidziane są specjalne środki na komercjalizację badań, zamierzamy uelastycznić proces zakładania spółek celowych, zwiększone zostaną uprawnienia do czerpania przez
naukowców korzyści materialnych z patentów. Zarówno
w przypadku uczelni, jak i w przypadku badaczy zniesiony
zostanie pięcioletni okres, w którym można uzyskiwać środki
finansowe ze swych wynalazków. Teraz termin ten zostanie
przesunięty ad calendas graecas, czyli dotąd, póki zyski będą
się pojawiały.
Chcielibyśmy też wzmocnić aspekt praktyczności w nauczaniu — coś, co nazywamy kształceniem dualnym, czyli
kształcenie z aktywnym udziałem pracodawcy, zarówno na
etapie przygotowania programu, jak również w fazie prowadzenia zajęć. Wydaje się to konieczne z punktu widzenia nawiązywania efektywnej współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Dlatego już teraz w konsultacjach międzyresortowych
znajduje się projekt ustawy o tzw. doktoratach wdrożeniowych. Chodzi o doktoraty, które będzie można przygotowywać pod opieką uczelni, ale poza jej murami. Agendę takiego
doktoratu przedsiębiorca będzie mógł kształtować wspólnie
z promotorem doktoranta. W projekcie ustawy znajduje się też
propozycja — co może się już wydawać małą rewolucją — habilitacji wdrożeniowej. Ten pomysł zapewne wzbudzi więcej
dyskusji.
Planujemy, konsultujemy i przygotowujemy zmiany ustawowe, ponieważ zarówno przedsiębiorcy, jak i naukowcy
zwracają nam uwagę, że bez tych zmian nie da się rozwijać
współpracy między biznesem a nauką.
Drugi element naszych działań dotyczy programów i konkursów. Do tej pory środowisko akademickie i środowisko
przedsiębiorców sygnalizowały nam, że trudno jest prowadzić konsekwentną politykę badawczą i komercjalizacyjną,
gdy nie wiadomo, jakie są strategiczne cele państwa w tym
zakresie. Dzisiaj te cele zostały zdefiniowane w ramach planu
wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz uszczegółowione w strategii przygotowanej przez wicepremiera, ministra
nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.
Kolejny krok, który musimy zrobić, to takie dostosowanie
naszych programów grantowych, szczególnie tych realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, aby stanowiły odpowiedź na strategię i na wyzwania, stawiane przez
władze państwa, definiujące cywilizacyjny rozwój Polski. Będziemy chcieli więc zmienić formułę pracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w tym zmienić zasadę, według której
do tej pory więcej uwagi poświęcano kwestiom formalnym,
a dużo mniej kwestiom merytorycznym. Nie jest bowiem dobra sytuacja, kiedy na 50 zgłoszonych wniosków do konkursu,
kwalifikowanych jest formalnie 9, a grant dostaje jeden. A na
pytanie, czy wśród tych, które zostały formalnie odrzucone,
były wnioski merytorycznie dobre, eksperci nie potrafią udzielić odpowiedzi. To oznacza, że być może tracimy ogromny potencjał materialny, koncentrując się na kwestiach formalnych.
W tej kwestii potrzebujemy sprawniejszego współdziałania
przedsiębiorców i naukowców, ale nie możemy ich obciążać dodatkowymi zadaniami, które nie wiążą się z meritum projektów. Tym powinny zajmować się agencje rządowe, żeby wnioski mogły być szybko, bez zbędnej biurokracji realizowane.
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I trzeci element, który związany jest z ryzykiem finansowym. Badania kosztują. Badania innowacyjne kosztują bardzo dużo. Nie zawsze, a nawet można powiedzieć, że rzadko
kończą się sukcesem komercyjnym. Musimy być przygotowani na takie porażki. Musimy umieć z góry zakładać, że nie
wszystkie badania skończą się komercjalizacją. Chodzi o to,
aby zachęcić tych, którzy podejmują wyzwanie realizowania
ryzykownych projektów. Dlatego musimy podzielić się ryzykiem finansowym.
W nowej odsłonie finansowania badań nie chcielibyśmy
prowadzić dyskusji na temat tego, czy należy finansować
przede wszystkim naukowców, potem przedsiębiorców, czy
też najpierw przedsiębiorców, a potem naukowców. W ostatnich negocjacjach z Unią Europejską przyjęta została formuła,
która w przypadku korzystania ze środków europejskich wymaga, aby inicjatorem był przedsiębiorca. Przy jego współpracy możemy współfinansować projekty.
Jednym z głównych celów polityki naukowej rządu polskiego jest zwiększenie nakładów na badania i rozwój do poziomu 1,7 proc. polskiego PKB. To bardzo ambitny cel, choć
ciągle poniżej poziomu wydatków innych państw w Unii
Europejskiej. To równocześnie cel bardzo trudny do osiągnięcia. Dlaczego? Gdy porównamy środki przeznaczane przez
państwo polskie na badania i rozwój, to dysproporcja w porównaniu z innymi państwami europejskimi nie jest wielka.
W Polsce środków na badania i rozwój nie wykładają przedsiębiorcy. To nie oni inwestują w badania i rozwój. Trudno
nam będzie przedsiębiorców do tego przekonać, choć coraz
częściej są świadomi, że jeśli zamierzają rozwijać swoje przedsiębiorstwa, budować stabilną pozycję i podnosić swoją konkurencyjność, nie tylko w regionie, w Polsce, ale także w skali
globalnej, muszą sięgać po współpracę z naukowcami, muszą
poszukiwać nowoczesnych rozwiązań. Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego pracuje nad określeniem nowych zasad współpracy między sferą gospodarki a środowiskiem naukowym; zasad, które minimalizowałyby ryzyko finansowe
inwestorów związane z tą współpracą.
Wszyscy wiemy, że zarówno we wspólnocie akademickiej, jak i w procesie badawczym — a także we współpracy
przedsiębiorców i naukowców — najważniejsi są ludzie. Jeśli
nie będziemy mieli ambitnych, gotowych podejmować ryzyko studentów, pracowników naukowych, profesorów, władz
uczelni, władz samorządowych, władz państwowych, to
przedsięwzięcie się nie uda. Nawet, jeśli napiszemy najlepsze
ustawy i zainwestujemy największe środki.
Jestem pewien, że w trakcie tego roku akademickiego
wychowanych zostanie w murach Politechniki Krakowskiej
wielu przywódców, którzy będą chcieli szybką drogą podążać do kariery. Życzę Państwu dużych sukcesów w rozwoju
osobistym, indywidualnych karier zarówno po stronie naukowej, jak i po stronie biznesowej, bo tylko dzięki Państwa
sukcesom, tylko dzięki Państwa karierom będziemy mogli
mówić także o karierze Politechniki Krakowskiej, o karierze
Krakowa, o karierze regionu i w końcu o karierze, na której
chyba najbardziej nam zależy — o karierze Rzeczypospolitej
Polskiej.

Tekst opracowany na podstawie zapisu dźwiękowego, nieautoryzowany.
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20 lat „Naszej Politechniki”
Mija 20 lat od chwili, gdy do rąk Czytelników trafił pierwszy numer „Naszej Politechniki”. Od 1997 r.
pismo Politechniki Krakowskiej informuje o najważniejszych wydarzeniach z życia uczelni, o dokonaniach jej pracowników, a także stara się przypominać niektóre postaci i zdarzenia z historii szkoły.
Korzystając z okazji, jaką jest nasz skromny jubileusz, zamieszczamy garść wspomnień osób, które
współtworzyły pierwsze numery „Naszej Politechniki”.

Redakcja

Społeczność akademicka potrzebowała takiego pisma
BARBARA ZIN
Verba volant, scripta manent — słowa ulatują, pisma zostają
Zaproszenie do napisania tego artykułu było dla mnie okazją,
by sięgnąć pamięcią do wspomnień — nie tak odległych, bo
minęło tylko, a może aż 20 lat. A wspomnienia są wciąż żywe
i świeże. Jubileusz 20 lat trwania wydawnictwa „Nasza Politechnika”, to nie czas na podsumowanie działalności, to czas
na refleksje o ludziach, którzy wprowadzili w życie ambitny
plan ówczesnego rektora PK profesora Kazimierza Flagi.
Byliśmy zapewne „pionierami” czasopisma, a brak kompetencji dziennikarskich zastąpiliśmy energią, poświęceniem i zaangażowaniem. Pierwszy zespół redakcyjny, powołany przez profesora Kazimierza Flagę, był dla nas samych
pewnym zaskoczeniem. Przyszliśmy z różnych wydziałów,
z różnymi doświadczeniami, ale z pewnością nie były to
kompetencje dziennikarskie. Mieliśmy za to dużą wiedzę
o naszych lokalnych — wydziałowych sprawach, o społeczności — o braci studenckiej i jej nauczycielach. Znaliśmy
ich możliwości dydaktyczne, naukowe i twórcze, i byliśmy
na bieżąco w toku wydarzeń. A determinacja rektora Flagi
mobilizowała nas do pracy. Dla mnie było to kolejne redaktorskie doświadczenie, bo w tym samym roku 1996, parę
miesięcy wcześniej, z inicjatywy ówczesnego dziekana Wydziału Architektury profesora Andrzeja Kadłuczki rozpoczęłam pracę jako sekretarz redakcji czasopisma „Rocznik
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej” — zapisu
wydarzeń, osiągnięć studenckich, pracy naukowej i twórczej
pracowników wydziału.
W pierwszym zespole redakcyjnym „Naszej Politechniki”
zasiedli: Ryszard Moszumański — przewodniczący Kolegium
Redakcyjnego, Elżbieta Barowa — sekretarz redakcji, Władysława Maria Francuz i pisząca te słowa Barbara Zin — członkinie Kolegium Redakcyjnego, Teresa Marszalik i Wacław
Włodarski — współpracownicy, Ewa Zaczyk — redaktor techniczny i Jan Zych — fotograf. W naszej działalności dawało
się wyczuć ducha entuzjazmu, który wszczepił w nas profesor Kazimierz Flaga. Jego ogromne zainteresowanie pismem,
pomimo wielu obowiązków jako rektora, mobilizowało nas
do pracy. Nie ukrywam, że pączki, które powitały nas w gabinecie rektora, kiedy pierwszy raz omawialiśmy powstanie
pisma, stały się — za sprawą redaktora Ryszarda Moszumańskiego — nieodzownym elementem naszych wielogodzinnych spotkań przy pracy. Czasami zastępowały nam kilka
innych — zdrowszych posiłków.
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W intensywnej pracy redakcyjnej był też czas na anegdoty, historie, wspomnienia o tych, którzy tworzyli społeczność
akademicką, bo przecież rok 1995 był dla naszej uczelni szczególną, okrągłą rocznicą 50-lecia Politechniki Krakowskiej.
Przywoływaliśmy ludzi związanych z uczelnią, osobowości
wyjątkowe, wpisane „wielkimi literami” w historię uczelni;
osoby, które wpłynęły na jej rozwój i sukces. Z tych rozmów
rodziły się pomysły na artykuły w „Naszej Politechnice”
o wyjątkowych postaciach — absolwentach i pracownikach
PK. Ponieważ były to pierwsze kroki naszego zespołu, dlatego
spontaniczność w podejmowaniu decyzji o wyborze artykułów towarzyszyła nam, dopóki nie ustabilizował się pewien
schemat tematyczny, modyfikowany z czasem.
Społeczność akademicka potrzebowała takiego pisma.
Do redakcji wpływały materiały bardzo ciekawe i różne, opowiadające o wydarzeniach naukowych, dydaktycznych, kulturalnych, ale też wspomnienia o tych, którzy odeszli. Przez
kilka pierwszych lat naszej współpracy dopracowywaliśmy
strukturę pisma, chcąc w tak ciasnych ramach zapisać to, co najważniejsze: osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, wspomnienia
i bieżące wydarzenia. W zespole mieliśmy przydzielone zadania, każdy odpowiadał za pewien zakres obowiązków. W pracy towarzyszyła nam determinacja podyktowana przez rektora
Flagę, ale panowała dyscyplina narzucana przez przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego Ryszarda Moszumańskiego,
mobilizowała nas poprawność dziennikarska Elżbiety Barowej
— sekretarza redakcji, perfekcja wiedzy o uczelni Teresy Marszalik, entuzjazm pedagogiczny Władysławy (Marysi) Francuz,
nowatorstwo strony graficznej Ewy Zaczyk i ciekawość, co też
uwieczniał na fotografii Jasiu Zych. Wszystko to w sposób naturalny w konsekwencji doprowadziło do wydania numerów:
1/97, 2/97, 3/97… itd. I nasza radość, że się udało.
Świadectwo działalności pierwszego zespołu i później
kolejnych członków redakcji w minionych 20 latach jest imponujące. Na bieżąco podawane informacje „z pierwszej ręki”
są nieocenione, a po tylu latach można już pokusić się o nazwanie zgromadzonej na łamach wiedzy — zasobem archiwalnym naszej wspólnoty politechnicznej.
Dziś, Drodzy Czytelnicy, cieszymy się, że pismo zachowało ciągłość i kiedy sięgniecie po pokryte dwudziestoletnim
kurzem, pierwsze archiwalne numery, wybaczcie niedoskonałości — uczyliśmy się — jak przystało na akademików.

www.nasza.pk.edu.pl

20 LAT „NP”

Do dyspozycji mieliśmy osiem kolorów kapeluszy
WŁADYSŁAWA MARIA FRANCUZ
Była jesień 1996 r. i mijały 2 lata mojego przewodzenia
jednostce pozawydziałowej, jaką było Studium Pedagogiki i Psychologii, mieszczące się wtedy w pięknym pałacu
w Łobzowie przy ul. Podchorążych 1, w przestronnych
pomieszczeniach po Studium Wojskowym. Studium Pedagogiki i Psychologii kontynuowało zadania powołanego w 1970 r. na Politechnice Krakowskiej Zakładu Nowych
Technik Nauczania. Najważniejszym z nich było przygotowywanie pedagogiczne kadry naukowo-dydaktycznej
uczelni do zadań dydaktycznych.
Ówczesny rektor PK profesor Kazimierz Flaga skierował
wtedy apel do całej społeczności Politechniki Krakowskiej
w sprawie utworzenia czasopisma, które miało integrować
społeczność uczelni. Pomysł wydał mi się wyjątkowo trafny.
Z radością przekazałam swoje zgłoszenie rektorowi i uwierzyć nie mogłam, że byłam… jedyną osobą, która odpowiedziała na ten apel.
Teraz po 20 latach wspominam swoje społeczne zaangażowanie w pierwszym okresie funkcjonowania zespołu
redakcyjnego „Naszej Politechniki” jako bardzo udane doświadczenie. Grono 7 osób z różnych jednostek uczelni, legitymujących się odmiennymi profesjami, przygotowywało
fundament dla wyjątkowej budowli, jaką stało się czasopismo Politechniki Krakowskiej — nieustannie modernizowane
i doskonalone. Gdy dziś, kiedy ukazuje się już 161. numer,
pomyślę, że należę do szczęśliwców, którzy mieli wpływ na
wybór informacji z życia uczelni w pierwszych numerach
pisma — czuję wzruszenie.
Wtedy po raz pierwszy zapoznałam się z bazą Wydziału Architektury przy ul. Kanoniczej. Byłam pod wrażeniem
i pełna uznania dla procesu dydaktyczno-wychowawczego
realizowanego przez Barbarę Zin w kamienicy Starego Miasta. Kolejnym poznanym miejscem był kampus w Czyżynach,
gdzie znajduje się Wydział Mechaniczny PK. Dzięki zaangażowaniu w prace nad „Naszą Politechniką” wciąż odkrywałam moją uczelnię na nowo.
Chcę podkreślić, że przypadkowo skompletowana grupa
osób wykazywała umiejętności współpracy w zespole, co teraz uznawane jest za kluczową umiejętność każdego specjalisty. Wydaje mi się, jakbym odbyła ciekawą trzyletnią praktykę
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Przyjęta forma
organizacyjna spotkań zespołu — co tydzień w każdy czwartek, przy smacznych pączkach — owocowała twórczymi dyskusjami i poszukiwaniem ciekawych tematów oraz różnorodnością sposobów przedstawiania nieznanych obszarów
działania naszej uczelni.
Poza spotkaniami w redakcji utrzymywałam częste kontakty z Barbarą Zin z Wydziału Architektury, Elżbietą Barową — rzecznikiem prasowym i Teresą Marszalik — sekretarzem Senatu. Myślę, że łączyła nas przyjaźń, wspierałyśmy
się wzajemnie w poszukiwaniu tematów i dopilnowywaniu terminów oddawania tekstów przez autorów itp.

www.nasza.pk.edu.pl

Elżbieta Barowa, sekretarz redakcji, razem z redaktorem naczelnym
Ryszardem Moszumańskim przygotowują jeden z pierwszych numerów „Naszej Politechniki” (marzec 1997 r.). Fot.: Jan Zych

Poznawaliśmy środowisko, które mogło wzbogacać działania
zespołu redakcyjnego. O wizualizację tematów z ogromnym
zaangażowaniem i trafnym doborem obrazów dbali — Jadwiga Mączka — grafik i Jan Zych — fotografik, z którym
współpracuję do dziś w ramach wykładów i imprez organizowanych dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nad zespołem
czuwał z pełną odpowiedzialnością i różnymi stylami zarządzania dr inż. Ryszard Moszumański z Wydziału Mechanicznego. Podziwiałam go za wyjątkową umiejętność „zdobywania” funduszy na wydanie pierwszych numerów od „złotych
wychowanków” Politechniki.
Cały zespół redakcyjny wyróżniało kreatywne myślenie.
Licząc się z potrzebami czytelników, pokonywaliśmy trudności, rozwiązywaliśmy problemy, podejmowaliśmy wspólne decyzje. Wykorzystywaliśmy do tego wszystkie możliwe
narzędzia myślowe, umownie nazywane kapeluszami. Wspomnę, że w sumie do dyspozycji mieliśmy osiem kolorów kapeluszy myślowych (czerwony — emocje, czarny — pesymizm,
biały — fakty, zielony — możliwości, niebieski — równowaga,
żółty — optymizm, srebrny — doświadczenie, złoty — władza), jednak najczęściej korzystaliśmy z kapeluszy, w których
mogliśmy potwierdzać pozytywne myślenie. Poszukiwanie
tematów dotyczące trzech środowisk uczelni — pracowników, studentów i wychowanków — było odpowiedzią na
oczekiwanie rektora prof. Kazimierza Flagi.
Choć aktualnie czasopismo „Nasza Politechnika” ma już
inną strukturę, ja nadal w zadaniach realizowanych w Centrum Pedagogiki i Psychologii opieram się na tamtym fundamencie i w pełni potwierdzam trafność tych wyjątkowych dla
mnie haseł.
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Musiałem się tłumaczyć, dlaczego przyniosłem
dwadzieścia zdjęć, a nie pięć
JAN ZYCH
Uczelnię zacząłem fotografować na początku lat 70., jeszcze
jako student Wydziału Mechanicznego PK. Zostałem wtedy
członkiem Studenckiej Agencji Fotograficznej Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich, a po jakimś czasie także
szefem owej agencji. Było nas nieco ponad dwudziestu fotografujących studentów. Władze uczelni chętnie godziły się na
nasz udział w różnych uroczystościach akademickich i innych
wydarzeniach, przydzielając nawet trochę materiałów fotograficznych. Stopniowo jednak ludzie odchodzili z agencji,
zajmując się innymi sprawami, a ja nadal fotografowałem.
W połowie lat 70. zgodnie z wykształceniem zacząłem pracę
na etacie technicznym w Instytucie Pojazdów Szynowych na
Wydziale Mechanicznym, wtedy jeszcze mieszczącym się przy
ul. Warszawskiej, w budynku zajmowanym dziś przez Wydział
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Gdy zbliżała się jakaś
uroczystość centralna, ktoś z rektoratu dzwonił do instytutu z pytaniem, czy Zych mógłby przyjść i zrobić zdjęcia. Moi
ówcześni szefowie — kolejno: prof. Jan Broś, prof. Zbigniew Lisowski i doc. Zdzisław Romaniszyn — dość łaskawie zgadzali
się, bym w ten sposób mógł służyć społeczności uczelni.
Gdy na jesieni 1996 r. prof. Kazimierz Flaga został rektorem Politechniki Krakowskiej, zaczął wprowadzać zmiany.
Jednym z zadań, które sobie postawił, było jednoczenie społeczności uczelni. W tym celu postanowił założyć czasopismo
uczelniane. Kierownictwo zespołu redakcyjnego powierzył
dr. Ryszardowi Moszumańskiemu, który był osobą bardzo
aktywną na uczelni i jeszcze w okresie studiów, jako prezes
organizacji studenckiej na uczelni, spotykał się z wieloma osobami. Dobrze znał Politechnikę.
Rektor Flaga powołał pismo, ale ze względu na sytuację
ekonomiczną Politechniki nie mógł przydzielić odpowiednich
funduszy. Aby pismo mogło się ukazywać, trzeba było w początkowym okresie poszukiwać sponsorów. Dlatego na stronach okładkowych pierwszych numerów pojawiły się reklamy różnych firm. Głównie zdobywał je, dzięki swoim licznym
kontaktom, Ryszard Moszumański.
Moszumański znał mnie jeszcze z czasów wspólnej pracy w Radzie Uczelnianej. Również prof. Flaga poznał mnie
wcześniej, gdy kierował uczelnianą organizacją Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Dlatego zostałem zaproszony do
pierwszego składu redakcji. W swoim zakresie kompetencji
fotograficznych byłem jedynym członkiem zespołu redakcyjnego, posiadającym doświadczenie pracy redakcyjnej, gdyż
wcześniej współpracowałem z takimi tytułami prasy studenckiej, jak: „Politechnik”, „Nowy Medyk”, „Magazyn Studencki”, a od 1975 r. byłem zatrudniony w redakcji „Przekroju”.
Redaktorami zostały osoby dobrze znające uczelnię. Aby
pismo reprezentowało dobry poziom graficzny, zatrudniono
zawodowego plastyka spoza uczelni, czyli Jadwigę Mączkę.
Zaprojektowała ona sposób łamania „Naszej Politechniki”
i jej winietę tytułową. Stronę techniczną, skład komputerowy
pisma powierzono Ewie Zaczyk z Wydziału Mechanicznego.
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To był początkowy okres korzystania z komputerów do celów
redakcyjnych, więc wszystko było bardziej skomplikowane
niż dzisiaj.
Gdy zaczęła się ukazywać „Nasza Politechnika”, fotografia była jeszcze analogowa. Zdjęcia wykonywałem na negatywach, na przezroczach. Do redakcji dostarczałem odbitki,
które skanowano, aby otrzymać cyfrową postać obrazu. A ponieważ materiały fotograficzne były drogie, koszty pozyskiwania zdjęć były o wiele wyższe niż teraz. Właśnie z przyczyn
ekonomicznych, zanim nacisnęło się spust migawki, trzeba
było chwilę pomyśleć, aby za pierwszym razem uchwycić to,
co istotne, jak za Cartiera-Bressona (jeden z najwybitniejszych
fotoreporterów XX wieku, uważany za ojca fotoreportażu —
przyp. red.).
Wiele razy musiałem się tłumaczyć, dlaczego z danej imprezy przyniosłem na przykład dwadzieścia zdjęć, a nie pięć.
Problem polegał na tym, że dopóki nie zrobiło się odbitki,
trudno było na podstawie samego kolorowego negatywu
zorientować się, czy kadr nadaje się do reprodukcji. Zdjęcia
już wtedy były wykonywane na ogół na negatywach kolorowych. Jednak pismo, ze względów oszczędnościowych jeszcze długo pozostawało czarno-białe, poza barwnymi stronami okładki.
Początkowo aparaty cyfrowe były bardzo niedoskonałe.
Nie dało się nimi wykonywać zdjęć reporterskich. Zrobiłem
wtedy test dwóch popularnych aparatów cyfrowych i okazało
się, że od naciśnięcia spustu migawki do powstania obrazu
mijały dwie, trzy sekundy. Tyle to trwało! Dopiero w pewnym
czasie powstały aparaty nadające się do celów zawodowych.
Dlatego ostatnie filmy wywoływałem jeszcze w 2004 r.
Nawiasem mówiąc, rewolucji technologicznych w fotografii wydarzyło się w moim życiu kilka. Skutek był taki, że
ilekroć udało mi się opanować jakąś technikę i dojść w niej do
mistrzostwa, przychodziła nagle zmiana i musiałem uczyć się
wszystkiego od początku. Takie to były czasy.

Autorzy wspomnień:
Dr inż. arch. Barbara Zin jest adiunktem w Instytucie Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury PK.
Dr inż. Władysława Maria Francuz, prof. oświaty, przez wiele lat była dyrektorem Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, obecnie jest koordynatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK.
Mgr inż. Jan Zych jest pracownikiem Działu Promocji PK, jako jedyny należy do redakcji „Naszej Politechniki” od pierwszego numeru po dzień
dzisiejszy.

20 lat „Naszej Politechniki” —
także na III stronie okładki!
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INFORMACJE

KRONIKA
Grudzień 2016 r.
1 XII Przedświąteczne posiedzenie Konwentu Seniorów PK.
Prelekcję pt. „Geografia pielgrzymek na świecie” wygłosił
prof. dr hab. Antoni Jackowski, wybitny geograf, profesor
honorowy UJ, twórca kierunku geografia religii.

Spotkanie przedświąteczne pracowników Biblioteki PK.

5 XII

15 XII — 13 I 2017 r.

Wieczór wigilijny w Radiu „Nowinki”.

Spotkanie wigilijne Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK
w Klubie „Kwadrat”.

Otwarcie pośmiertnej wystawy plakatu artystycznego
prof. Mieczysława Górowskiego (ASP w Krakowie) w Galerii Wydziału Mechanicznego PK „WM”.

6–8 XII

Akcja rejestracji dawców szpiku i komórek macierzystych, zorganizowana przez studentów wolontariuszy PK
w ramach projektu Fundacji DKMS Polska „Helpers’ Generation”.

6–8 i 20 XII

15 XII

Posiedzenie Rady Muzeum PK.

Spotkanie opłatkowe Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PK.
Wystawa malarstwa Iwy
Kruczkowskiej-Król „W przestrzeni ogrodu” w Galerii PK „Kotłownia”.

16 XII

Uroczystość wręczenia Nagród Rektora PK.

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków PK.

16 XII — 10 I 2017 r.

Wystawa pasteli Bożeny
Topór-Karpińskiej „Kościelniki i okolice” w Galerii PK „Gil”.

Finał 29. Akcji Charytatywnej „Studenci
dzieciom — Mikołajki 2016” — uroczyste wręczenie prezentów
dzieciom z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

17 XII Spotkanie towarzyskie pracowników i studentów Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej „Elektryk”.

7 XII Udział rektora PK w uroczystości z okazji jubileuszu
200-lecia Politechniki Lwowskiej.

19 XII Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów
absolwentom Wydziału Inżynierii Środowiska PK.

7–10 XII

Spotkanie opłatkowe u sportowców zorganizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji PK oraz Klub Uczelniany AZS PK, turniej
bowlingu rektorów.

Warsztaty „Ripari Urbo — Hala Targowa 2.0” zorganizowane przez Zakład Systemów Komunikacyjnych i Koło Naukowe
Systemów Komunikacyjnych PK oraz Wydział Inżynierii Lądowej
PK. Spotkania odbywały się w Krakowie i Miechowie.

8 XII

20 XII Spotkanie opłatkowe studentów niepełnosprawnych
zorganizowane przez Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz
Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych krakowskich uczelni.

9 XII IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i Przemysł” zorganizowana przez Samorząd Doktorantów PK.

Spotkanie opłatkowe Parlamentu Samorządu Studenckiego PK.

Wręczenie nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego, m.in.
nagrody za osiągnięcia dydaktyczne dla zespołu z Instytutu Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK.

Opłatek środowiska akademickiego w auli Collegium Novum UJ.

Uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Politechniki Śląskiej prof. Tadeuszowi Burczyńskiemu.

12 XII

21 XII Uroczyste przedświąteczne spotkanie władz uczelni,
członków Senatu i przedstawicieli pracowników PK.

Posiedzenie Rady Związku Uczelni „InnoTechKrak” na PK.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK
21 grudnia 2016 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
• zatrudnienia dr hab. sztuki inż. arch.
Iwony Zuziak, prof. PK na stanowisku
profesora nadzwyczajnego;
• zmiany uchwały Senatu PK z 22 maja
2015 r. nr 54/d/05/2015 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, przewidzianych do uruchomienia
w roku akademickim 2016/2017;
• zmiany uchwały Senatu PK z 20 maja
2016 r. nr 45/d/05/2016 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, przewidzianych do uruchomienia
w roku akademickim 2017/2018;
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• zmian w regulaminie dotyczącym zasad
pobierania opłat za świadczone usługi
edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów
I i II stopnia na PK oraz zasad pobierania
opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na PK;
• zmian w „Regulaminie pobierania opłat
za świadczone usługi edukacyjne na
studiach doktoranckich na PK”;
• zmian we wzorach umów w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem
studiów;
• zmiany wzorów dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego;
• uchylenia uchwały nr 85/n/12/2010;

• wzorów ankiet okresowej oceny nauczycieli akademickich;
• zmian w wieloletnim planie inwestycji
PK w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na rok 2016;
• zmian w wieloletnim planie inwestycji
PK w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na rok 2017;
• zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2016;
• projektu planu rzeczowo-finansowego
na rok 2017;
• wysokości dodatkowych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
przeznaczonych w roku 2017 na zwiększenie wynagrodzeń wynikających ze
stosunku pracy;
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W obchodach jubileuszowych uczestniczył rektor PK prof. Jan Kazior

200-lecie Politechniki Lwowskiej
W minionym roku swoje 200-lecie obchodziła Politechnika Lwowska — uczelnia, która odegrała ogromną rolę w kreowaniu wyższego szkolnictwa technicznego w wolnej
Polsce. Uroczystości jubileuszowe odbyły się
7 grudnia 2016 r. Wziął w nich udział rektor
Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior.
Narodowy Uniwersytet „Politechnika
Lwowska” — bo tak dziś brzmi pełna nazwa
uczelni — przygotował w dniu obchodów
swego święta serię wydarzeń z udziałem
zaproszonych osób z kraju i zagranicy. Podczas spotkania rektora Politechniki Lwowskiej prof. Yuriya Bobalo z licznie przybyłymi
na jubileusz gośćmi prof. Jan Kazior przekazał list gratulacyjny. W piśmie podkreślony

został fakt wspólnej tradycji łączącej nasze
uczelnie. Prof. Yuriy Bobalo ciepło przywitał
rektora PK, mając świeżo w pamięci niedawną jego wizytę na lwowskiej uczelni, gdzie
prof. Kazior gościł wraz z prof. Kazimierzem Furtakiem i prof. Januszem Magierą
w związku z otwarciem laboratorium fotowoltaicznego.
Rektor PK miał okazję zwiedzić główny gmach Politechniki Lwowskiej, w tym
odnowioną salę senacką i zabytkową bibliotekę. Wziął też udział w odsłonięciu
tablicy upamiętniającej założenie w 1816 r.
Szkoły Realnej, instytucji, która dała początek Politechnice Lwowskiej. W godzinach
popołudniowych w gmachu Narodowego

Fot.: Jan Kazior

Lwowskiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej odbyła się uroczystość,
podczas której rektor Yuriy Bobalo wygłosił
przemówienie. W imieniu grupy przedstawicieli uczelni polskich wystąpił prof. Tadeusz
Więckowski, były przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
Uroczystość zakończyła część artystyczna
z udziałem zespołu folklorystycznego.
Obchody miały szczególny charakter,
ponieważ jeszcze do niedawna powstanie lwowskiej uczelni wiązano z 1844 r.
Dopiero szczegółowe zbadanie zachowanych dokumentów pozwoliło stwierdzić,
że początki tej uczelni należy przesunąć
o 28 lat wstecz, kiedy to cesarz Austrii Franciszek I wydał dekret powołujący do życia
poprzedniczkę obecnej politechniki —
Cesarsko-Królewską Szkołę Realną.
Uczelnia zdobyła z czasem europejską
renomę. A po 1918 r. wielu naukowców
wywodzących się z Politechniki Lwowskiej
zasiliło szkoły wyższe niepodległej Polski. Liczne grono absolwentów lwowskiej
uczelni współtworzyło też podwaliny Politechniki Krakowskiej. Dość powiedzieć,
że z grona sześciu pierwszych rektorów
Politechniki Krakowskiej czterech było
wychowankami Politechniki Lwowskiej,
w tym główny pomysłodawca powołania
PK prof. Izydor Stella-Sawicki.

(ps)

• zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki nr 21/244, położonej w Krakowie-Czyżynach, będącej własnością PK;
• zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek nr 21/169 i 21/257, położonych w Krakowie-Czyżynach, będących
własnością PK;
• zgody na obciążenie służebnością
przesyłu działki nr 21/244, położonej
w Krakowie-Czyżynach, będącej własnością Politechniki Krakowskiej;
• zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek nr 21/169 i 21/257, położonych w Krakowie-Czyżynach, będących
własnością Politechniki Krakowskiej;
• wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek nr 21/63, 21/254
i 21/257, położonych w Krakowie-Czyżynach, będących własnością PK;
• zwiększenia wynagrodzenia rektora PK.
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Zarządzenia rektora PK

Komunikaty rektora PK

Zarządzenie nr 60 z 21 listopada 2016 r.
w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia,
przewidziane do uruchomienia w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.

Komunikat nr 14 z 23 listopada 2016 r.
w sprawie dni wolnych od pracy w 2017 r.
oraz dodatkowych dni wolnych od pracy
w grudniu 2016 r.

Zarządzenie nr 61 z 21 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w „Zasadach przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz innych źródeł międzynarodowych w ramach perspektywy finansowej 2007–2013”.
Zarządzenie nr 62 z 21 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w Rektorskiej Komisji
ds. Inwestycji i Remontów.
Zarządzenie nr 63 z 6 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Mechanicznym.

Komunikat nr 15 z 25 listopada 2016 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na
posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 r.

Polecenie służbowe rektora PK
Polecenie służbowe nr 3 z 25 października 2016 r. w sprawie zmian w pracach
bilansowych za 2016 r.

Komunikat kanclerza PK
Komunikat nr 9 Kanclerza PK z 25 listopada 2016 r. w sprawie realizacji usług
medycyny pracy w 2017 i 2018 r.
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PRACOWNICY
Doktor habilitowany

Paweł Ocłoń
Urodził się 17 grudnia 1984 r. w Krakowie.
Tutaj ukończył XII Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida. W latach
2003–2008 studiował mechanikę i budowę
maszyn (specjalność: aparatura i instalacje
przemysłowe) na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Pracę magisterską pt. „Detailed analysis of a new
μPIV measurement method for film flow
investigation” napisał i zaprezentował na
Uniwersytecie Technicznym w Berlinie,
a obronił z wyróżnieniem na Wydziale Mechanicznym PK. Promotorem ze strony PK
był prof. dr hab. inż. Michał Dyląg, a ze strony Uniwersytetu Technicznego w Berlinie
— prof. dr hab. inż. Günter Wozny.
Stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka uzyskał
w 2013 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Pracę doktorską pt.
„Analiza przepływowo-cieplna i wytrzymałościowa warunków pracy wymiennika
ciepła z ożebrowanymi rurami eliptycznymi” obronił z wyróżnieniem. Przyznano mu za nią również Nagrodę im. prof.
Michała Życzkowskiego dla najmłodszego
doktoranta, który obronił pracę doktorską
w 2013 r. na Wydziale Mechanicznym PK.
Promotorem doktoratu był dr hab. inż. Stanisław Łopata, prof. PK.
Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych,
w dyscyplinie: mechanika i budowa maszyn, otrzymał 16 listopada 2016 r. na
podstawie decyzji Rady Wydziału Mechanicznego PK. Praca habilitacyjna pt. „Modelowanie numeryczne zagadnień trans-
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portu ciepła i masy w zastosowaniach dla
energetyki cieplnej” została wyróżniona.
Od 2011 r. jest zatrudniony w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Politechniki Krakowskiej. Początkowo pracował na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, od 2014 r. jest adiunktem.
W pracy naukowej dr hab. inż. Paweł
Ocłoń koncentruje się na zagadnieniach
energetyki cieplnej, przede wszystkim na
modelowaniu numerycznym transportu ciepła i masy. Jego ostatnie badania dotyczyły:
modelowania numerycznego procesów
przewodzenia ciepła w podziemnych liniach
kablowych; modelowania numerycznego
i badań eksperymentalnych wymienników
ciepła z ożebrowanymi rurami eliptycznymi;
modelowania procesów wrzenia oraz nagrzewania czynnika w rurach wznoszących
kotłów na parametry nadkrytyczne.
Wyniki swych badań przedstawił w wielu publikacjach. Jest autorem lub współautorem 56 prac naukowo-badawczych:
14 z listy filadelfijskiej (w tym 7 wysoko
punktowanych przez MNiSW), 1 monografii, 7 rozdziałów w monografiach zagranicznych wydawnictw (m.in. 5 rozdziałów w „Encyclopedia of Thermal Stresses”,
Springer 2014); 2 rozdziałów w książkach
wydawnictwa INTECH.
Jego dotychczasową działalność publikacyjną charakteryzują wysokie wskaźniki
bibliometryczne, a sumaryczny Impact Factor jego publikacji wynosi ponad 32.
W latach 2015–2016 był recenzentem
ponad 40 artykułów przeznaczonych
do czasopism z listy filadelfijskiej, w tym
25 artykułów dla „Applied Thermal Engineering” (czasopismo o najwyższym
wskaźniku Impact Factor w dyscyplinie:
inżynieria cieplna; lista A MNiSW). Uzyskał
również certyfikat „Outstanding Reviewer”
tego czasopisma, przyznawany 10 proc. recenzentów, którzy mieli największy wkład
w jego rozwój w 2015 r.
Bierze udział w pracach badawczych,
stanowiących statutową formę działalności
Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych PK oraz w pracach zlecanych przez firmy reprezentujące przemysł energetyczny.
Był m.in. wykonawcą w projekcie NCBiR „System do oceny materiałów konstrukcyjnych
urządzeń pracujących w warunkach zmiennych obciążeń i wysokich temperaturach”

(2009–2012), jak i w realizowanym na zamówienie np. szwedzkiej firmy Forsmark
(„Wykonanie wstawek pomiarowych oraz
oprogramowania do wyznaczenia wartości
gęstości strumienia ciepła q na powierzchniach zewnętrznych badanych wstawek”)
czy ENERGOPROJEKT KRAKÓW SA („Analiza
warunków cieplnych funkcjonowania linii
kablowej 400kV dla wyprowadzenia mocy
z Elektrowni Gazowo-Parowej”). Obecnie
kieruje realizacją projektu pt. „Modelowanie matematyczne zjawisk przepływowo-cieplnych oraz analizy wytrzymałościowe
wymienników ciepła z rurami ożebrowanymi”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 6.
Swoje prace prezentował podczas
konferencji naukowych za granicą (6) oraz
w kraju (10). Był sekretarzem naukowym
prestiżowego wydarzenia — IX International Conference on Computational Heat and
Mass Transfer (ICCHMT 2016), zorganizowanej w maju 2016 r. w Krakowie przez Politechnikę Krakowską i Uniwersytet Calgary.
Koordynuje współpracę międzynarodową Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych PK, m.in. z takimi znaczącymi
ośrodkami, jak: Uniwersytet Calgary (Kanada), Uniwersytet Rzymski („La Sapienza”)
i Uniwersytet Boloński (Włochy), Narodowy Instytut Technologiczny im. Sardara
Vallabhbhaia Patela w Surat (Indie) czy uniwersytet w Shizuoce (Japonia).
Jest członkiem stowarzyszonym Sekcji
Termodynamiki Komitetu Termodynamiki
i Spalania PAN w kadencji 2015–2018. Za
osiągnięcia naukowe otrzymał Nagrodę
Rektora PK — zespołową w 2011 r. oraz indywidualną w 2015 r.
Prywatnie: jest żonaty, ma syna. Interesuje się sportem (piłka nożna, koszykówka), muzyką i motoryzacją.
Podczas XVII Krajowego Zjazdu Doktorantów
i XIII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów, odbywających się od 2 do 4 grudnia w Warszawie,
wybrane zostały nowe władze statutowe Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Przewodniczącym KRD po raz trzeci został mgr inż.
Michał Gajda z Politechniki Warszawskiej. Po
raz drugi do Zarządu KRD weszła mgr inż. Elżbieta Wyraz — przewodnicząca Uczelnianej
Rady Samorządu Doktorantów Politechniki
Krakowskiej, asystent w Pracowni Systemów
Logistycznych na Wydziale Mechanicznym PK.
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Jubileuszowe posiedzenie Rady Wydziału

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
świętował 50-lecie
tetu Nauk Stosowanych
konywano za pomocą suZ okazji 50. rocznicy powstania Wydziału Inw Münster, honorowy profewaka logarytmicznego. Był
żynierii i Technologii Chemicznej 19 listopasor PK. Przypomniał on histoto też czas, gdy Kazimierz
da 2016 r. na uroczystym posiedzeniu zebrarię współpracy między WyDejmek w Teatrze Narodoła się Rada Wydziału. Licznie przybyli goście
działem Inżynierii Chemicznej
wym w Warszawie wystawił
z kraju i zagranicy oraz pracownicy wydziauczelni w Münster a krakow„Dziady” Adama Mickiewiłu wypełnili aulę budynku Międzywydziaskim Wydziałem Inżynierii
cza — spektakl zawieszołowego Centrum Edukacyjno-Badawczego
i Technologii Chemicznej, dany przez ówczesne władze
„Działownia”. Wystąpienia przedstawicieli
towaną od 1989 r. Roku — jak
partyjne za „antyradziecwładz uczelni i wydziału oraz gości złożyły
zaznaczył prof. Korff — ważkość”, co wywołało protesty
się na różnorodny obraz półwiecza chemii
Richard Korff
nego dla Niemiec, dla Polski
twórców kultury i studenna Politechnice Krakowskiej.
i dla Europy. Dzięki tej współpracy wielu
tów w całym kraju. Studenci chemii na PK,
Witając przybyłych, dziekan WIiTCh
studentów, doktorantów i pracowników
wyrażając swój sprzeciw, zajęli wówczas
prof. Dariusz Bogdał przypomniał, że juPK miało okazję podnosić swoje kwalifikaw ramach strajku okupacyjnego akademibileusz wydziału zbiega się z innymi niecje w Münster, a część z nich znalazła też
ki na ul. Bydgoskiej. — W pamięci utkwiła
dawno obchodzonymi na PK ważnymi
w Niemczech pracę. Prof. Korff dziękował
mi fantastyczna atmosfera tamtych lat —
rocznicami — 70-leciem powstania PK
wielu osobom na PK zaangażowanym w tę
powiedział Piotr Wróblewi 40-leciem nadania uczelni
współpracę, a szczególnie prof. Janowi Pieski. Wspomniał on też, że
imienia Tadeusza Kościuszlichowskiemu, dziekanowi WIiTCh w latach
studenci chemii w tamtych
ki. W imieniu rektora PK głos
1990–1993, oraz dr hab. inż. Barbarze Tallatach równie dużo czasu
zabrał prorektor dr hab. inż.
-Figiel, prof. PK.
co na wykładach, spędzali
Marek Stanuszek. Stwierdził
Gratulacje władzom, pracownikom i abw tramwajach, podróżując
on, że dojrzałość wydziału
solwentom WIiTCh przekazał w imieniu Stomiędzy obiektami Politechnależy mierzyć liczebnością
warzyszenia Wychowanków PK jego prezes
niki przy ul. Podchorążych
jego wychowanków, a tych
Wojciech Rieger (absolwent Wydziału Mea ul. św. Filipa oraz budynjest około 6 tys. Prorektor
chanicznego). Wystąpiła także przewodkami przy ul. Warszawskiej,
podkreślił, że nikt tak dobrze
nicząca Wydziałowej Rady Samorządów
gdzie odbywały się zajęcia.
jak pracownicy WIiTCh nie
Henryk Górecki
Studentów inż. Kamila Załuska. JubileuszoNiejako w nawiązaniu
potrafi wykorzystać istniejąwe posiedzenie Rady Wydziału zakończyła
do prezentacji dziekana Dariusza Bogdała,
cych dziś możliwości i przypomniał wielką
miła uroczystość odnowienia
prof. Henryk Górecki, doctor
liczbę powstających na wydziale wynalazindeksów pierwszych absolhonoris causa PK, przedstaków i uzyskanych patentów. Marek Stanuwentów WIiTCh.
wił splot wydarzeń, które
szek odczytał też list gratulacyjny od rekW uroczystości wziędoprowadziły do powstatora PK prof. Jana Kaziora.
li udział m.in. byli rektorzy
nia na PK Wydziału InżynieHistorię i dzień dzisiejszy wydziaPK — prof. Kazimierz Flarii i Technologii Chemiczłu przedstawił dziekan Dariusz Bogdał.
ga, prof. Marcin Chrzanownej. Dodał, że wzniesienie
W liczbach wydział obecnie przedstawia
ski i prof. Kazimierz Furtak
budynku dla chemików
się następująco: około 1200 studentów,
oraz byli dziekani WIiTCh —
na PK otworzyło drogę do
111 nauczycieli akademickich, 35 doktoranprof. Jan Pielichowski, prof. Rewybudowania podobnego
tów, 5 kierunków studiów, 57 laboratoriów
gina Kijkowska, prof. Andrzej
obiektu dla Wydziału Chebadawczych, w tym jedno akredytowane,
Kamila Załuska
Stokłosa, prof. Zbigniew Żurek
micznego na
30 projektów badawczych,
Piotr Wróblewski
i prof. Zygmunt Kowalski. Obecni też byli
Politechnice Wrocławskiej.
będących w trakcie realizacji.
goście z innych uczelni współpracujących
Prof. Górecki pogratulował
Wspomnieniami ze stuz WIiTCh z kraju i z zagranicy oraz przedstadużego postępu, jaki dodiów w początkowych lawiciele przedsiębiorstw branży chemicznej.
konała w ostatnich latach
tach działalności wydziału
Szerzej o historii Wydziału InżyniePolitechnika Krakowska, do
podzielił się Piotr Wróblewrii i Technologii Chemicznej piszemy na
czego ogromnie przyczynił
ski — przedstawiciel pierws. 17–19.
się Wydział Inżynierii i Techszego rocznika absolwennologii Chemicznej PK.
tów. Przypomniał, że były
Głos zabrał też prof. Rito siermiężne lata Polski Lu(ps)
chard Korff z Uniwersydowej, gdy obliczenia wyZdjęcia: Jan Zych
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Konferencja Naukowa z cyklu „Budownictwo — Infrastruktura — Górnictwo”

Zrównoważony rozwój terenów górniczych
i ich rewitalizacja
JUSTYNA MORMAN, JANUSZ KOGUT

Problematyki wpływu eksploatacji górniczej na budynki i infrastrukturę dotyczyła
konferencja naukowa zorganizowana na
Politechnice Krakowskiej 21 i 22 listopada
ubiegłego roku. W trakcie obrad zaprezentowane zostały wyniki badań, które
prowadzone są w Polsce na terenach
wydobycia różnych złóż naturalnych.
Wystąpienia poświęcone były oddziaływaniu przemysłu wydobywczego na środowisko, przede wszystkim deformacjom
terenu oraz wpływowi wstrząsów górniczych na obiekty budowlane. Szeroko
omówiono nowoczesne metody monitoringu terenów górniczych i pogórniczych
oraz wzmacniania podłoża gruntowego
na tych obszarach. Podjęte zostały problemy sposobów likwidacji szkód górniczych i obniżenia kosztów ich usuwania.
W aspekcie ochrony środowiska mówiono
o możliwości wykorzystania odpadów pogórniczych w budownictwie.
Konferencję zainaugurował rektor PK
prof. Jan Kazior. Witając zgromadzonych
przedstawicieli przemysłu, biznesu i nauki, podkreślił wagę i konieczność współpracy tych środowisk. Uczestników i gości
konferencji przywitali w imieniu organizatorów — dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej PK dr hab. inż. Andrzej Szarata,
prof. PK oraz dyrektor Instytutu Mechaniki Budowli prof. Krzysztof Stypuła. Słowo wprowadzające w historię konferencji
z cyklu „Budownictwo — Infrastruktu-

ra — Górnictwo” wygłosił prorektor ds.
nauki PK i jednocześnie przewodniczący
komitetu naukowego konferencji prof. Tadeusz Tatara.
Sesję referatową rozpoczął Piotr Kujawski, dyrektor Departamentu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Złożem w Wyższym Urzędzie Górniczym, wykładem
„Zrównoważony rozwój terenów górniczych i pogórniczych”. W czasie konferencji wygłoszono 34 referaty i odbyła
się sesja posterowa. Dodatkowym wydarzeniem, towarzyszącym konferencji,
była gala wręczenia nagród laureatom
Śląskiego Międzyszkolnego Konkursu
„Górnictwo — Infrastruktura — Budownictwo”. Zadanie, które postawiono przed
jego uczestnikami, dotyczyło zagospodarowania odpadów poeksploatacyjnych
i rewitalizacji terenów górniczych na Górnym Śląsku.
W konferencji uczestniczyło 95 osób,
m.in. naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Warszawskiej,
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Obecni byli eksperci z: Głównego Instytutu
Górnictwa w Katowicach, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Państwowego
Instytutu Geologicznego — PIB, Instytutu
Geofizyki PAN, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz
Wyższego Urzędu Górniczego; również

z firm — DSI SCHAUM CHEMIE, GSZ Pracownia Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego, Geopartner Sp. z o.o., INORA Sp.
z o.o., Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o.
z Bytomia, MPL Katowice Sp. z o.o., NeoStrain Sp. z o.o., SIKA Poland Sp. z o.o.,
WorldSensing SL Barcelona. Branżę górniczą reprezentowali: Jastrzębska Spółka
Węglowa, Kopalnia Soli Kłodawa, PGE GiEK
SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów.
III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Zrównoważony rozwój terenów
górniczych i pogórniczych” honorowym
patronatem objęli: prezes Wyższego
Urzędu Górniczego, rektor Politechniki
Krakowskiej, dziekan Wydziału Inżynierii
Lądowej PK oraz przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Nad sprawnym przebiegiem
konferencji czuwał komitet organizacyjny
pod przewodnictwem dr hab. inż. Elżbiety Pileckiej, prof. PK z Instytutu Mechaniki
Budowli PK.

Mgr inż. Justyna Morman — wykładowca
w Katedrze Współdziałania Budowli z Podłożem PK i dr inż. Janusz Kogut — adiunkt w Katedrze Współdziałania Budowli z Podłożem PK,
byli członkami komitetu organizacyjnego III
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zrównoważony rozwój terenów górniczych i pogórniczych”.

Uczestnicy konferencji. Fot.: Jan Zych
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Umowa licencyjna PK ze spółką FlexAndRobust Systems

Bezpieczniejsze budynki na terenach sejsmicznych
Od czerwca 2016 r. istnieje nowa spółka
technologiczna, powołana z udziałem Politechniki Krakowskiej — FlexAndRobust
Systems Sp. z o.o. Do zawarcia umowy licencyjnej między uczelnią a spółką doszło
11 października. Ze strony uczelni dokument podpisał prorektor ds. nauki prof. Tadeusz Tatara, a ze strony spółki — prezes
zarządu Arkadiusz Kwiecień.
Utworzenie nowej spółki wiąże się
z opracowaniem przez naukowców z Wydziału Inżynierii Lądowej dr. hab. inż. ArArkadiusz Kwiecień (z lewej) i rektor Jan
Kazior po podpisaniu umowy Fot.: Jan Zych

kadiusza Kwietnia, prof. PK i dr. inż. Bogusława Zająca technologii polimerowych
złączy podatnych. Technologia ta jest
bardzo przydatna w remontowaniu budynków, które uległy naruszeniu w wyniku trzęsienia ziemi (lub innych wydarzeń
o podobnym charakterze). Od dawna bowiem poszukiwano skutecznego sposobu
wzmacniania remontowanych obiektów,
aby stawały się bardziej odporne na działanie niszczycielskich sił. Przyjmowane rozwiązania przynosiły jednak ograniczone
efekty.
Technologia opracowana przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej wykorzystuje grupę specjalnych materiałów
poliuretanowych, opracowanych wspólnie
z partnerem przemysłowym. Materiały te
posiadają zdolność do przenoszenia obciążeń przy dużych deformacjach. Iniekcje
naprawcze, wykonane z polimerowych
złączy podatnych, dzięki wprowadzeniu
dodatkowej ciągliwości skutecznie zespalają konstrukcję, która uległa osłabieniu
z powodu pęknięć. Nowa technologia
znacząco zwiększa nośność naprawianych
konstrukcji, bez zwiększania ich globalnej
sztywności, co jest bardzo ważne w przy-

padku budowli znajdujących się na terenach sejsmicznych. Właściwości złączy
podatnych mogą też znacząco podnosić
efektywność wykorzystania wzmocnień
kompozytowych.
Zalety stosowania polimerowych
złączy podatnych zostały potwierdzone
w ciągu wieloletnich prób laboratoryjnych. Nowa technologia została również
przetestowana w badaniach terenowych
na obiektach rzeczywistych. Badania były
prowadzone m.in. we współpracy z uznanymi ośrodkami w Portugalii, Słowenii i we
Włoszech.
Warunki licencji udzielonej przez Politechnikę Krakowską zostały wypracowane
przez spółkę celową INTECH PK (udziałowca
w spółce FlexAndRobust Systems) oraz Centrum Transferu Technologii PK, przy wsparciu władz Wydziału Inżynierii Lądowej. Z tym
wydziałem FlexAndRobust Systems będzie
teraz ściśle współpracować. Podpisanie
umowy licencyjnej odbyło się w Sali Senackiej z udziałem rektora PK prof. Jana Kaziora
oraz prezes INTECH PK Izabeli Paluch i dyrektora CTT Jakuba Kruszelnickiego.

(R.)

Politechnika Krakowska na Polsko-Amerykańskim Moście Innowacji

Komercjalizacja made in USA
PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI

Po raz kolejny spółka INTECH PK współorganizowała Polsko-Amerykański Most Innowacji
— prestiżowe wydarzenie, służące wymianie
doświadczeń oraz upowszechnianiu efektywnych praktyk zacieśniania współpracy
między nauką a biznesem. W dniach 18–19 listopada ubiegłego roku w Krakowie przebywały takie osobistości, jak Laura Schoppe,
założycielka i prezes Fuentek, jednej z czołowych, międzynarodowych firm konsultingowych w dziedzinie transferu technologii czy
John Spence, uznawany za jednego ze stu
najlepszych biznesowych doradców w USA.
Rzadko zdarza się możliwość osobistego spotkania z tak uznanymi postaciami
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Ningbo City College of Vocational Technology partnerem PK

Szeroki program wymiany studenckiej
Współpraca z ośrodkami akademickimi
potęg gospodarczych Azji należy do najbardziej perspektywicznych kierunków
rozwoju polskich szkół wyższych. W ten
nurt wpisuje się Politechnika Krakowska,
która zawarła już porozumienia z pięcioma
uczelniami chińskimi. 3 listopada bowiem
doszło na PK do podpisania ramowej umowy o współpracy z Ningbo City College of
Vocational Technology. Dokument sygnowali rektor Jan Kazior i prorektor Pan Jusu.
W wyniku zawartej umowy ma powstać Centrum Szkolenia Umiejętności
Zawodowych, w ramach którego obie
uczelnie będą współdziałać w zakresie dydaktyki, nauczania języka, szkoleń zawodowych i wymiany kulturalnej. Dzięki szkoleniom prowadzonym przez pracowników
Politechniki Krakowskiej chińscy studenci i młodzi dydaktycy będą się kształcić
przede wszystkim w zakresie takich dziedzin, jak: budowa i eksploatacja pojazdów
samochodowych, projektowanie architektoniczne, inżynieria wzornictwa przemysłowego, inżynieria lądowa, ochrona środowiska, technologie energooszczędne,
informatyka oraz inżynieria elektryczna
i komputerowa.

Interesująco zapowiada się program
wymiany studenckiej. W jej ramach prowadzone będą zajęcia dydaktyczne, staże,
kursy branżowe, a także wycieczki kulturalne. Przewiduje się także podjęcie działań
w celu uruchomienia Międzynarodowego
Centrum Wymiany Kulturalnej.
Ningbo — to duże miasto portowe,
położone w prowincji Zhejiang nad Morzem Wschodniochińskim. Do nawiązania
współpracy z Ningbo City College of Vocational Technology doszło w rezultacie
wizyty, którą prorektor PK prof. Tadeusz
Tatara złożył w ramach pobytu w Chinach
delegacji województwa małopolskiego
w czerwcu bieżącego roku. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele władz
samorządowych, krakowskich szkół wyższych oraz organizacji wspierających
przedsiębiorczość.
Wymiana naukowa i dydaktyczna Politechniki Krakowskiej z uczelniami chińskimi datuje się od 2008 r., kiedy rozpoczęła
się współpraca z Guandong University of
Technology. Ostanie lata przyniosły podpisanie porozumień z Tianjin Polytechnic
University, Tianjin Chengijan University
oraz Pekińskim Instytutem Technologii.

Obecnie na PK kształci się 11 studentów
z Chin. Jednocześnie na studiach częściowych w Tianjinie przebywa 10 studentów
PK z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Wydziału Inżynierii Środowiska PK.

i rozmowy z nimi o tym, jak wzorcowo komercjalizować naukowe pomysły, zarządzać transferem wiedzy, realizować projekty i rozwijać kompetencje biznesowe
i personalne.
To właśnie bezpośredniość i otwartość
na dzielenie się wiedzą są największymi
zaletami PAMI. — Przekonać się o tym mogli uczestnicy spotkania „Innovate, Evaluate,
Communicate”; spotkania z Laurą Schoppe,
zorganizowanego na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki. Przybrało ono formę
swobodnej rozmowy i wzajemnej wymiany
zdań, w czym wielka zasługa prowadzącej.
Cały program PAMI wypełniony był wydarzeniami nastawionymi na podobne interakcje między ekspertami a uczestnikami
— opowiada Krzysztof Oleksy, wiceprezes
INTECH PK.
Świetnym tego przykładem był blok
warsztatów zorganizowany drugiego dnia
wydarzenia. O swoich metodach osiąg-

nięcia sukcesu w zarządzaniu innowacją
opowiadał m.in. prof. Andrzej Blikle oraz
Spencer Penhart, konsultant i trener największych firm z listy Fortune 100. Warsztaty CaseLab z design thinking poprowadziła prezes INTECH PK Izabela Paluch.
Wspólnie z uczestnikami zajęć poszukiwała nowatorskich rozwiązań postawionych
problemów.
— Współuczestnictwo w takich wydarzeniach jak PAMI — to realizacja statutowych
obowiązków INTECH PK — wyjaśnia Izabela
Paluch. — Na wiele różnych sposobów przybliżamy proces komercjalizacji, zachęcając
środowisko politechniczne do współpracy
we wprowadzaniu swoich rozwiązań na rynek. Oferujemy pełne wsparcie. Dla zespołu
INTECH PK interesujące było porównanie

metod działania z naszymi amerykańskimi
kolegami. Byli oni pod wrażeniem naszego
know-how oraz dotychczasowych sukcesów
dotyczących wspierania naukowców.
Wydarzenie objął honorowym patronatem rektor PK. PAMI jest cyklicznym
wydarzeniem międzynarodowym, realizowanym dzięki zaangażowaniu takich
podmiotów, jak: Fundacja Laboratorium
Innowacyjności i Kreatywności, Konsulat
Generalny USA w Krakowie, Stowarzyszenie Top 500 Innovators oraz Województwo
Małopolskie.

www.nasza.pk.edu.pl

(R.)

Warto kształcić
cudzoziemców
Od 1 stycznia 2017 r. w algorytmie podziału dotacji podstawowej dla uczelni
dotychczasowy składnik wymiany został zastąpiony składnikiem umiędzynarodowienia. Teraz na kształcenie cudzoziemca podejmującego w Polsce studia
w pełnym cyklu — np. studia inżynierskie — szkoła wyższa otrzyma trzykrotnie wyższą dotację niż w przypadku
studenta polskiego. Na kształcenie cudzoziemca przyjeżdżającego w ramach
wymiany trwającej powyżej 3 miesięcy
(np. w ramach umowy dwustronnej) dotacja jest dwukrotnie wyższa.

Przemysław Zieliński jest specjalistą ds. promocji INTECH PK Sp. z o.o.
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W kręgu rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej

Pasjonaci systemów informacji geograficznej
na Wydziale Inżynierii Środowiska PK

GIS Day — to święto użytkowników systemów informacji geograficznej (ang. Geographic Information Systems), organizowane na
całym świecie od końca lat 80. ubiegłego
wieku, a w Krakowie od roku 2009. W ubiegłym roku GIS Day obchodzony był pod hasłem: „Wirtualna rzeczywistość”. Kilkuset
pasjonatów GIS spotkało się 16 listopada na
Wydziale Inżynierii Środowiska PK podczas
wydarzenia zorganizowanego przez Koło
Naukowe „Szuwarek”.
Otwarcia GIS Day dokonał dziekan
Wydziału Inżynierii Środowiska dr hab.
inż. Stanisław Rybicki. W wydarzeniu
wzięli udział m.in.: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak — przewodniczący Komisji
Geoinformatyki PAU, Wojciech Przybylski
— prezes Zarządu Krakowskiego Parku
Technologicznego, prof. Zbigniew Ustrnul
— dyrektor krakowskiego oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
— Państwowego Instytutu Badawczego,
dr inż. Kazimierz Bujakowski — były główny geodeta kraju.
Do udziału zaproszono również firmy,
które zajmują się wdrażaniem praktycznych rozwiązań związanych z rzeczywistością wirtualną (Virtual Reality) oraz
rzeczywistością rozszerzoną (Augmented
Reality). Agnieszka Zychowicz i Jakub Zychowicz (Na Niby Studio) opowiedzieli
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o możliwości wykorzystania technologii
z branży gier komputerowych na rynku
nieruchomości. Karol Kwiatek przybliżył
technologiczne podstawy wykorzystania kamer 360, obrazujących przestrzeń
wokół operatora. Adrian Łapczyński oraz
Ewa Wójcikowska (EpicVR) zaprezentowali sprzęt do filmów 360 oraz możliwości filmów, kręconych z perspektywy widza. Michał Żugajewicz (EnviroSolutions)
przedstawił wykorzystanie rzeczywistości
rozszerzonej w promocji i informacji turystycznej. Dzięki Łukaszowi Lesickiemu
(NanoGames) można było zobaczyć, jak
technologie z gier komputerowych mogą
być wykorzystane przy tworzeniu realistycznego i interaktywnego symulatora
małego miasta. Piotr Dronszczyk (Apply
Capnor) zaprezentował wykorzystanie
rzeczywistości rozszerzonej do tworzenia
dokumentacji technicznej zaawansowanych projektów inżynierskich.

Kolejna grupa prezentacji dotyczyła
zagadnienia Smart City. Robert Jędrzejczak
(ESRI) pokazał, jak wiele można zyskać, integrując dane przestrzenne w jednolitym
i wielodostępnym systemie przestrzennym. Przykładów było kilka, ale chyba
najbardziej spektakularny — to organizacja Przystanku Woodstock. Piotr Łukasik,
Adam Piórkowski oraz Michał Lupa (Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej AGH) zaprezentowali mapy czasu dojazdu dla służb ratownictwa medycznego.
Wojciech Przybylski (Krakowski Park Technologiczny) opowiedział, czym jest Smart
City i na ile może wspomóc zarządzanie
miastami. Magdalena Grzybek i Martyna
Waloska (KN Systemów Komunikacji PK)
zaprezentowały nowoczesne narzędzia
przestrzenne, wspomagające zarządzanie
miastem.
W konferencji udział wzięło około
400 osób, w tym młodzież nie tylko szkół

GIS — trochę historii
Szybki rozwój technologiczny — zwłaszcza w dziedzinie informatyki — w latach
50. ubiegłego stulecia umożliwił powstanie
systemów informacji geograficznej (ang.
Geographic Information Systems), definiowanych jako złożony system zarządzania
informacjami o przestrzeni. Pod koniec
lat 50. podjęto próbę wykorzystania komputerów do opracowania tematycznych
map, które znalazły zastosowanie m.in.
w meteorologii i geologii. Na przełomie
lat 50. i 60. w Wielkiej Brytanii wynaleziono
urządzenie do przetwarzania map i rysunków tradycyjnych i nadawania im postaci
cyfrowej, co doprowadziło do zwiększenia tempa rozwoju geograficznych systemów informacyjnych. Pierwotnie korzystał
z nich przemysł wydobywczy i energetyka.
Kolejne lata — to prace m.in. nad usprawnieniem grafiki komputerowej, jak również
języków zapytań, służących do pozyskiwania informacji z baz danych.
Pod koniec lat 70. powstały pierwsze
programy GIS, a także zaczęto stosować
GIS w praktyce komercyjnej. Wówczas
powstały też pierwsze firmy produkujące
oprogramowanie dla GIS. Kolejne lata to

połączenie baz zawierających graficzny
opis danych przestrzennych z bazami zawierającymi ich opis tekstowy i numeryczny. Prorocza okazała się definicja, według
której: „GIS — to przede wszystkim biznes
przynoszący miliardowe zyski oraz rynkowy fenomen, który w krótkim czasie tak silnie zaistnieje w naszym życiu codziennym,
iż nie do pomyślenia będzie, jak mogliśmy
wcześniej bez niego funkcjonować” (Clarke, 2002).
GIS Day powstał z inicjatywy National
Geographic Society oraz firmy Environmental System Research Institute i jest częścią Tygodnia Świadomości Geograficznej.
Głównym celem Dnia Systemów Informacji
Geograficznej jest popularyzacja wiedzy
na temat możliwości, które niesie wykorzystanie systemów GIS w różnych dziedzinach życia człowieka. W Krakowie GIS Day
obchodzony jest od 2009 roku. Pierwszy
odbył się na Uniwersytecie Jagiellońskim,
a kolejne na: Akademii Górniczo Hutniczej
(2010), Politechnice Krakowskiej (2011),
Uniwersytecie Rolniczym (2012), Uniwersytecie Jagiellońskim (2013), Uniwersytecie
Pedagogicznym (2014) i w AGH (2015).
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wyższych, ale również średnich, m.in.
z Miechowa oraz z Gorlic. Poza wysłuchaniem ciekawych referatów, przybliżających
różnorodne obszary zastosowania GIS,
uczestnicy mogli również poznać efekty
pracy studenckich kół naukowych. Na stoisku przygotowanym przez Koło Naukowe Geodetów z Uniwersytetu Rolniczego
dumnie prezentował się dron. Ponieważ
latanie w budynku byłoby trudne, każdy
mógł spróbować swoich sił na specjalnym
symulatorze. Poza tym można było wziąć
udział w konkursie geograficznym oraz
sprawdzić, czy widzi się stereoskopowo.
Stoiska zaproszonych firm (EpicVR, Geoline
oraz EnviroSolutions) przyciągnęły rzesze
zainteresowanych. Można było nie tylko porozmawiać o prezentowanym sprzęcie, ale
również samemu zanurzyć się w wirtualną
rzeczywistość.
Głównym organizatorem GIS Day na PK
było Studenckie Koło Naukowe „Szuwarek”
(http://szuwarek.iigw.pl/). Jego opiekunami

są dr iż. Robert Szczepanek oraz dr inż. Marta Cebulska. W przygotowaniu imprezy
udział wzięły również inne studenckie koła
naukowe krakowskich uczelni. Listę wszystkich przedstawionych prezentacji oraz

same prezentacje można znaleźć na stronie:
http://gisday.pk.edu.pl/2016/program.html.

(R.)
Zdjęcia: Monika Piaskowska

Rozpoczęła się olimpiada języka angielskiego dla studentów uczelni technicznych

Zdążaj we właściwym kierunku
JOANNA WRANA, MARTA OZIEMBAŁA

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK zaprosiło studentów kształcących
się na naszej uczelni do udziału w osiemnastej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady
Języka Angielskiego Wyższych Uczelni
Technicznych. W wewnątrzuczelnianych
eliminacjach, które zostały przeprowadzone 2 grudnia ubiegłego roku w siedzibie Studium, wzięło udział osiemnaście
osób.
Byli to głównie studenci wydziałów:
Mechanicznego, Inżynierii Lądowej oraz
Fizyki, Matematyki i Informatyki. Sprawdzian umiejętności miał charakter pisemny
i polegał na zrozumieniu tekstu słuchanego, pisanego oraz licznych zadaniach
sprawdzających znajomość słownictwa
technicznego, jak również zagadnień
związanych ze znajomością kultury krajów
anglojęzycznych. Osoby, które osiągnęły
najlepsze wyniki i zostały zakwalifikowane
do dalszego etapu, to: Julia Skocz (WM),
Przemysław Pędziwiatr (WM), Michał Rudzki (WM), Konrad Nosal (WM), Barbara Marcińczyk (WIL) i Michał Zając (WIL).
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Do drugiej części olimpiady przystąpią one 21 i 22 kwietnia. Czeka je pisemny,
dwugodzinny sprawdzian ze znajomości
języka, a następnie egzamin ustny. Jeśli
po obydwu uzyskają odpowiednią liczbę
punktów, mogą awansować do finału. Do
ostatecznej rozgrywki zakwalifikuje się
jednak zaledwie dziesięcioro najlepszych.
To oni 22 kwietnia wystąpią z prezentacjami, których temat stanowią słowa wybitego amerykańskiego myśliciela, poety
i eseisty Ralpha Waldo Emersona: „Do not
go where the path may lead, go instead
where there is no path and leave a trail”
(„Podążaj nie tam, gdzie prowadzi ścieżka,
ale tam gdzie jej nie ma i pozostaw ślad”).
Druga część konkursu odbędzie się
na Politechnice Poznańskiej. Olimpiadę organizuje co roku Centrum Języków
i Komunikacji PP. Patronat honorowy nad
wydarzeniem sprawują: rektor Politechniki Poznańskiej prof. Tomasz Łodygowski,
konsul honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
w Poznaniu — Włodzimierz Walkowiak

oraz konsul Irlandii w Poznaniu — Mateusz
Morawiecki.
O tym, że warto próbować swych sił,
może zaświadczyć sukces studenta Wydziału Inżynierii Lądowej PK — Sebastiana Brzuzka, który w 2016 r. został laureatem siedemnastej edycji olimpiady, zajmując najlepsze,
pierwsze miejsce. Wygrana przysporzyła mu
nie tylko satysfakcji, ale i cennych nagród.
Politechnika Poznańska opłaciła mu egzamin BULATS i ufundowała m.in. tablet, ekspres do kawy, powerbank oraz książki. Z kolei dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK
prof. Tadeusza Tatara przyznał nagrodę pieniężną w wysokości tysiąca złotych. Obecnie
Sebastian Brzuzek studiuje na IV roku budownictwa (studia I stopnia) i przygotowuje
inżynierską pracę dyplomową.

Mgr Joanna Wrana i mgr Marta Oziembała
pracują jako wykładowcy języka angielskiego
w SPNJO PK; dodatkowo czuwają nad merytorycznymi kwestiami związanymi z anglojęzyczną olimpiadą.
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Kompendium o planowaniu przestrzeni najlepszym
podręcznikiem akademickim w kraju

„Gaudeamus”
dla Wydawnictwa PK
Duży sukces zanotowało Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej na 20. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Opublikowaną w tym roku książkę
prof. Aleksandra Böhma „O czynniku

kompozycji w planowaniu przestrzeni”
Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych uznało za najlepszy podręcznik
akademicki, przyznając edytorowi nagrodę „Gaudeamus”.

Barbara Korta-Wyrzycka i Aleksander Böhm

Sztuka komponowania swego otoczenia
Człowiek planuje swoje postępowanie, aby zapobiegać niebezpieczeństwom i poprawiać warunki egzystencji. Do planowania potrzebna jest — obok doświadczenia — wyobraźnia, która rodzi magię, religię i towarzyszącą im sztukę. W ten sposób Aleksander Böhm
wyjaśnia źródła pojawienia się sztuki planowania przestrzeni.
Autor pracy „O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni”
przedstawia dzieje tytułowego planowania od czasów najdawniejszych po nam współczesne. Wyraża podziw dla budowniczych kręgu
w Stonehenge, gdyż przez trzysta lat transportowali dochodzące do
20 ton bloki kamienne z odległego o 250 km kamieniołomu, by ustawić
je w regularny krąg według konsekwentnie realizowanego planu. Zwraca uwagę, że pozornie chaotyczny układ budynków na ateńskim Akropolu jest — z perspektywy
obserwatora przekraczającego bramę propylejów — zharmonizowanym dziełem przestrzennym. Pisze, jak papież Sykstus V z mieszaniny antycznych ruin oraz wątków średniowiecznych
i renesansowych Rzymu stworzył metropolię wypełnioną siecią osi widokowych. Wspomina o eksperymentalnym programie rewitalizacji nowojorskiej dzielnicy Brooklyn Bedford–Stuyvesant poprzez jej kulturyzację. Dużą część książki wypełnia opis rozwoju planowania na
ziemiach polskich od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy.
Nawiązując do myśli wyrażonej na początku pracy, autor zamyka książkę stwierdzeniem, że planowanie, służące niegdyś człowiekowi mierzącemu się z siłami natury, obecnie bardziej jest nam potrzebne w konfrontacji z zagrożeniami, które sami tworzymy.

(ps)
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Osiągnięcie jest tym cenniejsze, że konkurencja była wyjątkowo silna. W latach minionych do nagrody pretendowało zwykle
30–40 tytułów, a w tym roku zgłoszonych
zostało 57 książek. Przyznano osiem nominacji. Jury miało duży problem z wyłonieniem dwóch zwycięskich tytułów, bowiem
publikacje reprezentowały bardzo wysoki
poziom. Mówił o tym przewodniczący sądu
konkursowego Piotr Dobrołęcki podczas
uroczystości ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród. Ceremonia odbyła się 27 października, podczas pierwszego dnia 20. Międzynarodowych Targów Książki, w sali
„Budapeszt”.
Ostatecznie Nagroda Główna Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych
„Gaudeamus” trafiła do rąk kierującej Wydawnictwem PK Barbary Korty-Wyrzyckiej.
W uroczystości uczestniczył autor wyróżnionego dzieła. Nagrodę Główną Targów
w Krakowie przyznano Wydawnictwu Uniwersytetu Szczecińskiego za publikację „Na
początku Kunstmann wymyślił sobie Kulmową… Heinrich Kunstmann — Joanna Kulmowa. Listy 1966–2009”.
Praca prof. Aleksandra Böhma „O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni”
ujęła jurorów swoją uniwersalnością. Jest to
podręcznik akademicki przydatny nie tylko
dla studentów, ale także dla pracowników
naukowych, jak i czynnych architektów krajobrazu. Ma charakter kompendium wiedzy
z zakresu planowania przestrzeni, jakiego
do tej pory nie było w piśmiennictwie polskim. W dodatku — co podkreśla Barbara
Korta-Wyrzycka — książka została napisana
piękną polszczyzną i bogato zilustrowana.
Do sukcesu edytorskiego książki przyczynili
się pracownicy wydawnictwa — Agnieszka
Filosek, która dokonała opracowania redakcyjnego oraz Adam Bania, który wykonał
skład i łamanie.
Jeszcze przed przyznaniem nagrody
„Gaudeamus” książka spotkała się z dużym
zainteresowaniem i trafiła do wielu księgarń
akademickich w kraju. Wydawnictwo PK podjęło rozmowy z Wydawnictwem Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie wspólnego opublikowania nowego wydania, które
prawdopodobnie ukaże się w wersji dwujęzycznej, angielsko-polskiej.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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50 lat chemii na Politechnice Krakowskiej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej jest dziś pokoleniowo najmłodszym
wydziałem na Politechnice Krakowskiej — i to właśnie młodzi pracownicy naukowi
odnoszą liczne sukcesy na międzynarodowych spotkaniach wynalazców
LESŁAW PETERS

W

ydziaŁ

Inżynierii
i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ma
50 lat. Patrząc na dorobek owego półwiecza, trzeba stwierdzić, że czas ten został przez chemików
Politechniki dobrze wykorzystany.
Dzieje wydziału — to historia kilku pokoleń akademickich badaczy i nauczycieli, którzy zbudowali ośrodek naukowy, mający na koncie wiele osiągnięć,
będący kuźnią wykwalifikowanych
kadr dla branży chemicznej, szczególnie w Polsce południowej.

Wobec zapotrzebowania
na specjalistów
Powstanie przemysłu chemicznego
w naszym kraju przypada na czasy
zaborów. Najbardziej dynamicznie
w początkowym okresie przemysł ten
rozwijał się na ziemiach pod dominacją rosyjską, a także na obszarze panowania pruskiego. Natomiast w zaborze
austriackim nawet zapoczątkowanie
wydobycia ropy naftowej przez Ignacego Łukasiewicza nie przyniosło przełomu. Dopiero w wolnej Polsce zaczęły
na tych terenach wyrastać ośrodki przemysłu chemicznego o dużym potencjale
Tak to się zaczęło…
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i znaczeniu gospodarczym, na czele
z zakładami w Mościcach, Chorzowie,
Oświęcimiu i Dębicy.
Zdobycze wiedzy w dziedzinie chemii po II wojnie światowej i rosnące zapotrzebowanie polskiej gospodarki na
produkty chemiczne sprawiły, że ta gałąź przemysłu rozwijała się szczególnie
szybko. W latach 60. XX wieku w Polsce
południowej znacznie wzrosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów. Udział zakładów przemysłowych
na południu Polski w globalnej produkcji sektora chemicznego w kraju stanowił
około 20 procent.
W tej sytuacji pilnym zadaniem stało
się powołanie na Politechnice Krakowskiej Wydziału Chemicznego. Decyzję
podjęto w czerwcu 1966 r. dzięki inicjatywie ówczesnego ministra przemysłu
chemicznego Antoniego Radlińskiego.
Nowy wydział rozpoczął działalność już
w październiku tegoż roku. PK stała się
wówczas uczelnią pięciowydziałową.

Własna siedziba
Początki wydziału, z dzisiejszej perspektywy, mogą wydawać się skromne: na
pierwszy rok studiów przyjęto 90 osób.
Trzeba jednak pamiętać, że chemicy
musieli w tamtym okresie zadowolić

Fundamenty zostały położone

się pomieszczeniami w trzech różnych
punktach miasta, do tego w mało komfortowych warunkach. Część wydziałowych
pomieszczeń znajdowała się w budynku
na rogu ulic św. Filipa i Warszawskiej. Jest
to, co prawda, zabytkowy pałac Zdzisława Włodka, zaprojektowany przez wybitnego architekta Jana Sas-Zubrzyckiego,
ale obiekt pochodzący z ostatnich lat
XIX wieku nie stwarzał odpowiednich
warunków do pracy dydaktycznej,
jak i do prowadzenia prac naukowo-badawczych. Podobnie było z dwoma
pozostałymi lokalizacjami — budynkiem
przy ul. Podchorążych oraz odrestaurowanym żłobkiem na terenie PK.
Konieczność zapewnienia Wydziałowi Chemicznemu siedziby z prawdziwego zdarzenia była oczywista. Dlatego już
w 1966 r. rektor prof. Kazimierz Sokalski
wspólnie z dyrektorem Zjednoczenia
Przemysłu Azotowego Jerzym Olszewskim i dyrektorem Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty Tadeuszem Kapcią
wystąpili z inicjatywą, w której efekcie
Ministerstwo Przemysłu Chemicznego, w porozumieniu z Ministerstwem
Szkolnictwa Wyższego, zobowiązało się
sfinansować w ciągu pięciu lat budowę
i wyposażenie budynku dla chemików
z Politechniki. Pod nowy obiekt przeznaczono miejsce na terenie kampusu przy

Wmurowanie aktu erekcyjnego
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Gmach wydziału już prawie gotowy!

ul. Warszawskiej, miejsce, na którym
stał XIX-wieczny budynek poaustriacki,
przylegający do ul. Szlak. Wznoszenie
gmachu rozpoczęto w 1968 r., by zakończyć budowę w 1972 r.

Pierwsze kierownictwo
wydziału
Od początku nowy wydział tworzyli
ludzie z dużym dorobkiem naukowym,
jak i legitymujący się doświadczeniem
wyniesionym z pracy w przemyśle chemicznym. Pierwszym dziekanem został
prof. Maciej Sarnowski (1907–1980).
Ten urodzony w Brzostku (w powiecie jasielskim) absolwent Politechniki
Lwowskiej, pierwszą pracę podjął w Zakładach Spirytusowych we Lwowie. Od
1947 r. był pracownikiem Zakładów
Azotowych w Tarnowie (jako inżynier
chemik w laboratorium), a od 1958 r.
kierował zakładem w nowo utworzonym Instytucie Nawozów Sztucznych
w Tarnowie. Nominowany w 1954 r. na
docenta, 12 lat później — 1 maja 1966 r.
— na wniosek ministra szkolnictwa
wyższego został przeniesiony na Politechnikę Krakowską. Tu 20 grudnia
tegoż roku otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego. Za zorganizowanie na PK Wydziału Chemicznego
otrzymał nagrodę ministra szkolnictwa
wyższego. Funkcję dziekana pełnił do
1971 r. Przedmiotem jego zainteresowań
naukowych były badania w dziedzinie fizykochemii roztworów oraz nad
otrzymywaniem fosforanów paszowych i nawozów kompleksowych.
Pierwszymi prodziekanami, w latach 1967–1969, byli Czesław Jodko i Mieczysław Mrowiec, a następnie, w latach
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1969–1971 — Jerzy Kapko i ponownie Mieczysław Mrowiec.
Kadrę naukową Wydziału Chemicznego zasilili pracownicy wcześniej związani z innymi uczelniami,
jak również specjaliści, którzy wiedzę i umiejętności wynieśli z pracy
w zakładach przemysłu chemicznego. Powstająca jednostka przyciągnęła też grono ludzi młodych,
pełnych zapału i energii, tu rozpoczynających swoje kariery naukowe.
Dziekan Maciej Sarnowski objął kierownictwo Katedry Chemii Nieorganicznej. Pierwszymi kierownikami
katedr zostali ponadto: Władysław
Czuba (Katedra Chemii Organicznej), Czesław Jodko (Katedra Chemii Fizycznej), Zbigniew Kwapniewski (Katedra Chemii Analitycznej), Witold Mazgaj
(Katedra Technologii Nieorganicznej),
Mieczysław Mrowiec (Katedra Inżynierii
Chemicznej) i Stefan Niementowski (Katedra Technologii Organicznej).

Na początku — tylko chemia
Organizując pierwsze zajęcia na Wydziale Chemicznym, oparto się na programie
studiów, który obowiązywał na innych
wydziałach chemii na polskich uczelniach technicznych. Zgodnie z tym programem studenci wybierali specjalizację
dopiero na IV roku i wówczas osoby prowadzące przedmioty mogły nadać swoim dziedzinom pewne szczególne cechy,
wynikające z zasobu własnych doświadczeń, zwłaszcza nabytych w trakcie pracy
w przemyśle. Program był dostosowany

do specyfiki pracy w zakładach przemysłu chemicznego, a także w biurach
projektów i instytucjach naukowych.
Od początku funkcjonowania wydziału
podstawowym typem studiów były jednolite studia magisterskie.
W pierwszym okresie jedynym kierunkiem, na którym prowadzono zajęcia, była chemia. W ramach tego kierunku realizowano cztery specjalności:
technologię związków nieorganicznych,
technologię podstawowej syntezy organicznej, chemiczną technologię ropy
i gazu oraz inżynierię chemiczną. Dopiero w roku akademickim 1987/1988 wprowadzono kształcenie na dwóch kierunkach. Były to — technologia chemiczna
oraz inżynieria chemiczna i procesowa.
Na wydziale rozwijano różne formy
kształcenia. Zajęcia odbywały się na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej, ale
i w nowo utworzonych zamiejscowych
punktach konsultacyjnych przy Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu (studia
inżynierskie) oraz przy Zakładach Azotowych w Tarnowie (studia inżynierskie
i magisterskie). Z czasem jednak zmalała
liczba osób zainteresowanych alternatywnymi formami studiów, w związku
z czym zaniechano ich prowadzenia.
Zrezygnowano także z realizowanych
w Krakowie studiów niestacjonarnych.

Nowe uprawnienia, nowe
kierunki
Rok 1972, w którym ukończona została budowa gmachu Wydziału Chemicznego na terenie kampusu przy

Numer specjalny „Przemysłu Chemicznego”
W wyjątkowy sposób jubileusz Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK uczcił
branżowy miesięcznik „Przemysł Chemiczny”. Październikowy numer pisma niemal w całości został poświęcony publikacjom naukowym pracowników WIiTCh, przy czym spełnione
zostało hasło: „50 publikacji na 50-lecie”. W otwierającym zeszyt wstępie redaktora naczelnego Andrzeja Jana Szyprowskiego znalazło się sporo ciepłych słów pod adresem naszej uczelni. Redaktor naczelny
podkreślił, że Politechnika Krakowska — głównie WIiTCh od
lat znajduje się w czołówce uczelni najwięcej publikujących
na łamach „Przemysłu Chemicznego”. W 2015 r. ukazały się
34 publikacje z PK — najwięcej wśród wszystkich instytucji,
których autorzy drukują na łamach miesięcznika.
Październikowy zeszyt otwiera wywiad z dziekanem
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej prof. Dariuszem Bogdałem. Zamieszczone w numerze artykuły stanowią bogaty przegląd zagadnień, którymi zajmują się
badacze skupieni na WIiTCh.

(ps)
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ul. Warszawskiej, był ważny dla chemików również z innego powodu. W tym
roku wydział uzyskał prawo nadawania
stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych. Spowodowało to dynamiczny
rozwój kadry naukowej (dziś wydział
ma prawo nadawania stopnia doktora
w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach technologia chemiczna i inżynieria chemiczna oraz w dziedzinie
nauk chemicznych w dyscyplinie chemia). W 1990 r. postanowiono przyjąć
dzisiejszą nazwę wydziału. Kolejnym
ważnym wydarzeniem było uzyskanie
w 2011 r. uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych,
w zakresie technologii chemicznej.
Zarówno zmieniające się przepisy,
jak i zmiany zachodzące na rynku pracy, pociągały dość częste korekty procesu kształcenia. W roku akademickim
2007/2008 przeprowadzono ostatnią
rekrutację na 10-semetralne jednolite
studia magisterskie. Zgodnie z wymaganiami ustawowymi zastąpiły je
studia dwustopniowe. Przykładem dostosowania oferty wydziału do potrzeb
rynku było uruchomienie na kierunku
technologia chemiczna dwu specjalności — chemia i technologia kosmetyków
oraz analityka przemysłowa i środowiskowa. Obie spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów.
Ostatnie lata przyniosły kolejne
ważne zmiany. W roku akademickim
2010/2011 otwarty został trzeci kierunek studiów — biotechnologia (ze specjalnością biotechnologia przemysłowa
i w ochronie środowiska). W roku następnym razem z Wydziałem Fizyki, Matematyki i Informatyki podjęto kształcenie na
makrokierunku nanotechnologie i nanomateriały. Rok akademicki 2013/2014 dał

początek kierunkowi chemia budowlana,
prowadzonemu przy wsparciu pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej. Tak
więc obecnie kształcenie na WIiTCh odbywa się na pięciu kierunkach, przy czym
chemia budowlana oraz nanotechnologie
i nanomateriały są to kierunki adresowane głównie do studentów zainteresowanych pracą naukową i stałym rozwijaniem swoich zainteresowań. Ponadto od
semestru letniego roku akademickiego
2012/2013 prowadzone są zajęcia w języku
angielskim na studiach II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa.
Studenci mogą korzystać też z możliwości zdobywania wiedzy na uczelniach zagranicznych. Wydział podpisał
umowy o podwójnym dyplomowaniu
z uczelniami: Münster University of
Applied Sciences, Technische Universität Bergakademie Freiberg (Niemcy)
oraz Polytechnic Institute of Bragança
(Portugalia). W niedalekiej przyszłości
można też oczekiwać zawarcia podobnej umowy z École Nationale Superieure de Chimie Lille we Francji.

Pokoleniowo najmłodszy
W ciągu półwiecza Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej osiągnął wysoką pozycję naukową, czego przejawem
jest m.in. ponad tysiąc publikacji ogłoszonych przez pracowników WIiTCh
w ciągu ostatnich trzech lat. Artykuły te
ukazywały się przeważnie w renomowanych czasopismach zagranicznych, często z listy filadelfijskiej. Grono młodych
badaczy zbiera regularnie laury na krajowych i międzynarodowych wystawach
i targach wynalazków. Pracownicy wydziału mogą się też poszczycić licznymi
zgłoszeniami patentowymi. Rozwija się
współpraca z zagranicznymi ośrodkami

Byli dziekani WIiTCh podczas jubileuszu 50-lecia wydziału, od lewej: Jan Pielichowski, Regina Kijkowska, Andrzej Stokłosa, Zygmunt Kowalski. Fot.: Jan Zych

Dziekani Wydziału Chemicznego
(1966–1990) i Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej
Maciej Sarnowski (1966–1971)
Jerzy Kramarz (1971–1978)
Jerzy Węgiel (1978–1981)
Jan Żądło (1981–1984)
Ludwik Górski (1984–1987)
Jerzy Węgiel (1987–1990)
Jan Pielichowski (1990–1993)
Regina Kijkowska (1993–1999)
Jerzy Stokłosa (1999–2002)
Zbigniew Żurek (2002–2008)
Zygmunt Kowalski (2008–2016)
Dariusz Bogdał (od 2016)

naukowymi. Współpraca z krajowymi
firmami branży chemicznej odgrywa
dużą rolę m.in. w doskonaleniu procesu
dydaktycznego.
Jednocześnie wydział, i jego poszczególni pracownicy, zaangażowani
są w różne cenne inicjatywy o walorze
społecznym, by wymienić chociażby
wkład w walkę o poprawę jakości środowiska Krakowa i Małopolski. Chemicy z PK z powodzeniem promują swoją
uczelnię przy okazji różnych wydarzeń
w Krakowie. Pokazy organizowane
przez WIiTCh podczas Festiwalu Nauki
czy Nocy Naukowców zawsze gromadzą duże grupy widzów. Laboratoria
wydziału goszczą od czasu do czasu
dzieci i młodzież, m.in. w wyniku włączenia się do realizacji unikatowego
projektu pod nazwą Małopolska Chmura Edukacyjna.
Wybrane na kadencję 2016–2020
nowe władze Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej mogą ze spokojem patrzeć w przyszłość. Jak mówił
w wywiadzie dla miesięcznika „Przemysł Chemiczny” (nr 10/2016) dziekan
prof. Dariusz Bogdał, na wydziale nie
występuje zjawisko luki pokoleniowej.
Liczba pracowników samodzielnych
zapewnia utrzymanie minimum kadrowego na wszystkich kierunkach. Dzięki
polityce personalnej jest to pokoleniowo
najmłodszy wydział na uczelni: średnia
wieku pracowników wynosi 44 lata.
Tekst został oparty głównie na książce „Wydział
Inżynierii i Technologii Chemicznej 1966–2016”
opublikowanej przez Wydawnictwo Politechniki
Krakowskiej. Zaczerpnięto z niej również fotografie historyczne. Reprodukcje wykonał Jan Zych.
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Dorobek, który zasługuje na zachowanie
Konferencja „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej II połowy
XX wieku” stała się ważnym głosem w dyskusji o naszej przestrzeni publicznej
LESŁAW PETERS

P

obiektu, który zdaniem części
olska architekPolaków powinien zniknąć
tura i urbanistyz pejzażu stolicy jako symbol
ka
półwiecza,
zniewolenia i relikt niechlubprzypadającenej przeszłości — mówiogo na okres po
no o powodach, dla których
II wojnie światowej, bywa
dziedzictwo architektoniczne
często lekceważona. Nai urbanistyczne czasów Polwet wyróżniające się dzieła
ski Ludowej zasługuje mimo
projektantów
tworzących
wszystko na zachowanie. Nie
w latach Polski Ludowej są
zabrakło rozważań teoretycznieraz wyburzane, aby na
nych, ale przeważały nawiąich miejscu mogły powstać
zania do konkretnych przynowe realizacje. O tym, że
kładów z różnych stron Polski,
dziedzictwo to zasługuje
często z Krakowa i Małopolski.
na zachowanie dla przyCieszy fakt, że plon tej konszłych pokoleń, przekonywaferencji
— dotyczącej zarówno podczas ogólnopolskiej
no
jakże
ważnego problemu
konferencji, która w dniach
kształtu
naszej
przestrzeni ar17 i 18 listopada ubiegłego
chitektonicznej,
ale także spuśroku odbyła się w Warszacizny,
którą
mamy
przekazać
wie. Znaczącą rolę podczas
następnym
pokoleniom
— zospotkania odegrali specjastanie utrwalony, gdyż autoliści z Politechniki Krakowrzy referatów przekazali je do
skiej, będącej współorganipublikacji w „Wiadomościach
zatorem konferencji.
Konserwatorskich”. Z tekstów
Architektura polska okretych wyłaniają się główne kiesu powojennego budzi dziś
runki w myśleniu o ochronie
sprzeczne oceny. Jest naznadorobku architektury polskiej
czona — jak to określił pisarz
czasów PRL.
i publicysta Filip Springer —
Do jednego z najgłośniejpiętnem „złego urodzenia”.
szych sporów o architekturę
Często nad merytorycznymi
polskiego modernizmu w Kraopiniami na jej temat domikowie nawiązuje artykuł Jacka
nują proste skojarzenia z czaGyurkovicha (Wydział Arsami, w których powstała.
W efekcie łatwo pozbywamy Pałac Kultury i Nauki — czy symbol epoki powinien zostać zburzony? chitektury PK), poruszający
kwestię gmachu hotelu „Crasię obiektów, które uległy
covia”. Zarówno hotel, jak i sądegradacji wskutek upływu
bezpowrotnie znikają świadectwa misiadujące z nim kino „Kijów”, wpisały
czasu lub tylko dlatego że chcemy zanionego czasu, często charakteryzujące
się w kontekst otoczenia właściwą skalą
stąpić je nowocześniejszymi budowlasię innowacyjnością w zakresie rozwiąi uformowaniem brył, tworząc dobre
mi. Głośne stało się wyburzenie dworca
zań funkcjonalnych, technologicznych
relacje z monumentalnym budynkiem
PKP w Katowicach, a także likwidacja
i estetycznych.
Muzeum Narodowego i otwierając szeSupersamu przy ul. Puławskiej w WarMówiła o tym prof. Maria Żychowroki widok na Błonia i kopiec Kościuszszawie, zaliczanego do najwybitniejska z Politechniki Krakowskiej w refeki. Oba obiekty stały się rozpoznawalną
szych osiągnięć polskiego modernizmu.
racie „Spojrzenie wstecz”, stanowiąikoną miejsca. Tymczasem są ludzie,
Bez większego rozgłosu niszczone są zecym wprowadzenie do dalszej debaty.
którzy widzieliby zamiast „Cracovii”
społy urbanistyczne, szczególnie z poW toku obrad — toczących się dwa
inny obiekt albo daleko idącą przebudowodu dogęszczania osiedli. Działania te
kilometry od Pałacu Kultury i Nauki,
wę istniejącego gmachu.
coraz częściej budzą sprzeciw, bowiem

20

Nasza Politechnika nr 1 (161) styczeń 2017

www.nasza.pk.edu.pl

ARTYKUŁY

Gość konferencji, dr Magdalena Gawin — wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego,
generalny konserwator zabytków. Andrzej Kadłuczka, pomysłodawca konferencji

Przykład „Cracovii”, a także budynku głównego Akademii Wychowania
Fizycznego w Krakowie i zespołu obiektów na os. Teatralnym w Nowej Hucie
porusza także artykuł „Problematyka
ochrony dziedzictwa architektury polskiej 2. połowy XX wieku na wybranych
przykładach” trojga autorów — Kazimierza Kuśnierza, Dominiki Kuśnierz-Krupy (oboje WA PK) i Michała Krupy
(Politechnika Rzeszowska).
Na warszawskiej konferencji nie
mogło zabraknąć kwestii ochrony
dziedzictwa kulturowego Nowej Huty
— zarówno dziedzictwa epoki socrealizmu, jak i przykładów nowohuckiego modernizmu. Wprawdzie w 2004 r.
inwestycje powodujące dewastację
pejzażu kulturowego dzielnicy zostały
wstrzymane, nadal jednak trwa proces naturalnej destrukcji, będący także
skutkiem zaniedbań, np. w dziedzinie
zieleni.
Zwraca na to uwagę Waldemar Komorowski (Muzeum Narodowe w Krakowie), akcentując fakt, że niezależnie
od oceny estetycznej, a niekiedy także
etycznej, architektura i urbanistyka
Nowej Huty winna być szanowana jako
wartość historyczna. Drogę do systemowej ochrony tego dziedzictwa otworzyła uchwała Rady Miasta Krakowa
z 11 czerwca 2014 r. Dzięki niej dzielnica ma się stać parkiem kulturowym.
Omawiając jego założenia, Zbigniew
Myczkowski (Instytut Architektury
Krajobrazu PK) podkreśla fakt, że plan
ochrony parku kulturowego Nowej
Huty wyznacza nowe standardy ochrony urbanistyki i architektury II połowy
XX wieku.

www.nasza.pk.edu.pl

Szerszego kontekstu dotyczy artykuł
prof. Wacława Serugi (WA PK) „Czas i architektura” na temat problemów związanych z kształtowaniem funkcjonalno-przestrzennym obiektów architektonicznych oraz zespołów architektoniczno-urbanistycznych w strukturach miejskich w II połowie XX wieku w Krakowie. Konkluzją jest stwierdzenie, że
„czas” stanowi naturalny, najbardziej
obiektywny element kryterium dzieł
architektoniczno-urbanistycznych. Dzieła, które powstały w określonym czasie,
stanowią świadectwo poziomu rozwoju
cywilizacyjnego społeczeństw i mogą
stanowić dziedzictwo narodowe.
Część referatów poświęconych jest
sakralnym obiektom, które powstały
w okresie PRL. Autorzy zwracają uwagę, że obiekty te powstawały w specyficznych warunkach. Z jednej strony
władze komunistyczne niechętnym
okiem spoglądały na dążenia do budowy nowych świątyń i ograniczały do
pewnego czasu ich powstawanie. Budowa nowych kościołów gwałtownie
przyspieszyła dopiero od 1975 r. Z drugiej strony twórcy architektury sakralnej poszukiwali nowych form, będących
zarówno odzwierciedleniem aktualnych, modnych kierunków i trendów,
jak i zmian wynikających z nowych
tendencji teologicznych po II soborze
watykańskim, co podkreśla artykuł Andrzeja Białkiewicza (WA PK).
Należy przy tym pamiętać, że kościoły modernistyczne niekoniecznie
wychodziły naprzeciw oczekiwaniom
wiernych. I dlatego powstawać zaczęły
obiekty kiczowate, w rodzaju budowli
w Licheniu, o czym mowa w artykule

Konrada Kuczy-Kuczyńskiego (Politechnika Warszawska). Mamy z tego
okresu wiele świątyń zbyt dużych, źle
zaprojektowanych, wymagających przeprowadzenia istotnych zmian funkcjonalnych i gruntownych prac remontowych — to teza Andrzeja Białkiewicza.
Przykładem kościołów znakomicie
wpisujących się w otoczenie jako czytelna dominanta są świątynie zaprojektowane przez krakowskiego architekta
Antoniego Mazura. Reprezentują one
rozpoznawalny typ świątyni o prostej, surowej bryle z nawiązaniami do
tradycji (Jacek Czechowicz, WA PK).
Nowatorskie, unikalne rozwiązania
na poziomie światowym odnajdujemy
w architekturze sakralnej Kielc II połowy XX wieku. Niezwykle ważne jest
więc opracowanie kompletnej dokumentacji naukowej dla tych obiektów
(Joanna Gil-Mastalerczyk, Politechnika
Świętokrzyska). Na ochronę zasługują również nowatorskie idee zawarte
w przedsoborowej architekturze sakralnej diecezji tarnowskiej (Barbara Zin,
WA PK).
Bezlitośnie nowe czasy obchodzą się z architekturą przemysłową
minionych dziesięcioleci. We współczesnej gospodarce konieczność wymiany zdekapitalizowanych obiektów
spowodowała, że zniszczeniu uległy
w większości wybitne dzieła architektury przemysłowej z lat 60. (Teresa
Bardzińska-Bonenberg, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Nawet obiekty,
które w świadomości społecznej uzyskały status ikon powojennego modernizmu, nie są w pełni bezpieczne.
W wyniku decyzji administracyjnych
pozbawiono ostatnio integralnych elementów składowych znaną w całym
kraju halę widowiskowo-sportową
„Spodek” i 16-kondygnacyjną Skomasowaną Jednostkę Mieszkaniową, tzw.
„Superjednostkę”. Stanowią one główne elementy strefy centralnej śródmieścia Katowic, determinujące jego układ
przestrzenny. To, co się stało, budzi
wielki niepokój środowiska intelektualnego (Ryszard Nakonieczny, Politechnika Śląska w Gliwicach).
W Europie pierwsze rozwiązania w dziedzinie ochrony obiektów
architektonicznych wzniesionych po
1945 r. pojawiły się na przełomie lat
80. i 90. W Polsce punktem zwrotnym była ustawa o planowaniu
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W kuluarach

i zagospodarowaniu przestrzennym
z 27 marca 2003 r. To ona po raz pierwszy wprowadziła pojęcie dobra kultury
współczesnej. Już w roku następnym na
terenie Pomorza Zachodniego powstały
pionierskie opracowania studialne poświęcone tej tematyce. Warto się więc
przyjrzeć zasadom ochrony obiektów
wytypowanych do listy dóbr kultury na
terenie województwa zachodniopomorskiego (Izabela Kozłowska i Agnieszka
Rek-Lipczyńska, Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).
Sposobem ratowania przed unicestwianiem powojennego dziedzictwa
architektury i urbanistyki jest wpisywanie wartościowych obiektów do rejestru

zabytków. Jednak w przypadku obiektów z II połowy
XX wieku wyłaniają się problemy, które nie występują
w odniesieniu do starszych budowli. Przed podjęciem decyzji
trzeba np. wziąć również pod
uwagę, czy uda się dostosować
obiekt do współczesnych wymagań technologicznych (Andrzej Gaczoł, WA PK).
Pojawiają się też dylematy,
powstające w procesie konserwacji obiektów zabytkowych.
Co powinno być przedmiotem ochrony w budowlach
z okresu modernizmu — forma czy substancja? W trakcie
prac konserwatorskich, wobec
procesu degradacji wielu materiałów
budowlanych, dochodzi do wymiany
autentycznych materiałów (wypraw
elewacyjnych). Tym samym pojawia się
zasadnicza sprzeczność pomiędzy tradycją ochrony zabytków i doktryną konserwatorską a praktyką prowadzonych
prac (Małgorzata Korpała, Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie).
Ważnym zjawiskiem schyłkowego
etapu omawianego tu okresu rozwoju
architektury i urbanistyki w Polsce jest
postmodernizm. Na gruncie polskim pojawił się z wyraźnym opóźnieniem w stosunku do Europy Zachodniej i Stanów
Zjednoczonych, bowiem dopiero po XIV
Kongresie Międzynarodowej Unii Architektów; kongresie, który odbył się w 1981 r.

w Warszawie. Nurt charakteryzował
się niezwykle mocną siłą intelektualnego oddziaływania i zmianą klimatu
estetycznego. Różnorodne tendencje
twórcze w naszym kraju nie reprezentowały wszystkich nurtów postmodernistycznych, a jedynie: symboliczny,
geometryczny, sentymentalny i neotradycyjny. Najbardziej wartościowe i charakterystyczne przykłady owych eksperymentów należałoby zachować dla
przyszłości jako dowód awangardowych
działań architektów w naszym kraju (Ewa
Węcławowicz-Gyurkovich, WA PK)
Nie sposób tu odnotować, choćby
pobieżnie, wszystkich problemów poruszonych podczas warszawskiej konferencji. Wspomnieć jednak jeszcze trzeba
o ciekawej próbie spojrzenia na architekturę modernistyczną lat 60. przez
pryzmat obrazu filmowego (Adam
Nadolny, Politechnika Poznańska),
a także o postulacie zainteresowania
problematyką ochrony dziedzictwa architektonicznego nauczycieli szkolnych
i uczniów (Barbara Świt-Jankowska, Politechnika Poznańska).
Swoistym podsumowaniem konferencyjnych rozważań na temat ochrony dziedzictwa polskiej architektury
II połowy XX wieku stał się referat
dr. hab. inż. arch. Marcina Charciarka „Trwanie idei i tożsamość materii
architektonicznej
współczesności”.
Mowa w nim jest o tym, że idee, w tym
również architektoniczne, podlegają procesowi destrukcji. Jedne rzeczy

Narodowe dziedzictwo wymagające systemowej ochrony
(Fragmenty tez na Ogólnopolską Konferencję „Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki
polskiej II połowy XX wieku”)
W Polsce, o ile dziedzictwo architektury
i urbanistyki I połowy XX wieku w powszechnej świadomości przynależy do
zasobu dziedzictwa kulturowego, podlegającego ochronie, to architektura
i urbanistyka II połowy XX wieku, a więc
powstała po 1945 roku, w społecznej percepcji postrzegana jest wciąż jeszcze jako
dziedzictwo PRL — dziedzictwo „niechciane”, będące produktem emanacji
ideologii totalitarnego systemu politycznego i pełnej jego ingerencji w artystyczne procesy twórcze czy sposoby kreacji
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architektonicznej przestrzeni egzystencjonalnej i środowiska człowieka.
Twórcy polskiej architektury i urbanistyki nigdy nie pozostawali w całkowitej izolacji od najnowszych tendencji
i kierunków europejskich i światowych.
Większość awangardowych działań
w polskiej architekturze po 1945 roku
reprezentuje szeroko rozumiany nurt
modernizmu oraz regionalizmu. Dopiero po przełomie polityczno-społecznym
roku 1980 dotarł do naszego kraju postmodernizm, którego rozwój na Zacho-

dzie Europy i w Stanach Zjednoczonych
obserwowaliśmy od końca lat 60. Postmodernizm był w ówczesnej Polsce formą protestu przeciw istniejącemu porządkowi, normom, regułom, odgórnie
sterowanym zasadami kształtowania
środowiska człowieka, a niekiedy nawet
— formą ucieczki w świat idealnych pomysłów, niekoniecznie realizowanych
i pozostawianych jako dziedzictwo w formie rysunku architektonicznego, któremu nadawano znaczenie autonomicznego dzieła sztuki. (…)
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Odznaczenia dla profesorów PK

Konferencję w Warszawie otworzyła miła
uroczystość wręczenia osobom zasłużonym
w dziedzinie ochrony zabytków odznaczeń
państwowych, nadanych przez prezydenta

zachowujemy w pamięci, inne zaś nieświadomie z niej wypieramy. Tymczasem obiekty architektoniczne pozostają
i trwają. Może więc właśnie materia
dzieła jest zwycięska w batalii o trwanie architektury.

*
Uczestnicy konferencji mieli okazję
obejrzeć w trakcie jej trwania film, będący zarejestrowanym wywiadem
z prof. Witoldem Cęckiewiczem. Zorganizowano także wystawę dorobku Aleksandra Franty — absolwenta
Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej (wpisanego w 1999 r. do

Niestety, dynamiczny, ale nie zawsze
kontrolowany rozwój przestrzenny, jaki
dokonuje się w Polsce po roku 1989,
doprowadził do wyburzenia wartościowych dzieł architektury okresu PRL
wskutek presji inwestorskich do bardziej
intensywnego wykorzystania cennych
terenów budowlanych, położonych
w obszarach śródmiejskich, wspomaganych pejoratywną politycznie oceną
tego okresu. Lista strat jest dość długa
i dotkliwa, ponieważ obejmuje wiele
obiektów unikalnych, tak pod względem artystycznym zastosowanych rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych,
jak i technicznym — pod względem zastosowanych nowatorskich rozwiązań
konstrukcyjno-materiałowych.

www.nasza.pk.edu.pl

RP Andrzeja Dudę. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali prof. Jacek
Gyurkovich (zdjęcie z lewej) i prof. Kazimierz Kuśnierz (zdjęcie środkowe). Srebr-

Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej), założyciela — wspólnie z Henrykiem Buszko — pierwszej
w Polsce autorskiej pracowni projektów
budownictwa ogólnego. Obrady toczyły się w auli Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uczelni technicznych z całego kraju.
Organizatorami konferencji były:
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa,
Politechnika Krakowska im. Tadeusza
Kościuszki i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Trzeba jednak podkreślić,
że pomysł i inicjatywa zwołania spotkania wyszły od prof. Andrzeja Kadłuczki,

Architektura i urbanistyka II połowy
XX wieku w Polsce jest naszym narodowym dziedzictwem kulturowym, wymagającym systemowej ochrony, takiej, jaką
objęte zostało dziedzictwo kulturowe,
będące świadectwem rozwoju cywilizacyjnego w innych epokach historycznych. Pomimo trudnych warunków gospodarczych i politycznych powojennej
odbudowy zniszczeń i ideologicznych
ograniczeń, architektura i urbanistyka
po roku 1945 jest wyrazem kontynuacji
najbardziej nowoczesnych nurtów europejskich i międzynarodowych i poszukiwań awangardowych rozwiązań przestrzennych, odpowiadających potrzebom
społecznym, a także uporczywych dążeń
środowiska twórczego do zachowania au-

nym Krzyżem Zasługi uhonorowany został
dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK.
Odznaczenia wręczył minister w kancelarii
prezydenta RP Wojciech Kolarski.

wieloletniego dyrektora Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury PK,
obecnie prezesa Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Duży wkład w przygotowanie
spotkania wniosła też obecna dyrektor
IHAiKZ PK prof. dr hab. inż. arch. Ewa
Węcławowicz-Gyurkovich. Konferencję
patronatem objęła wiceminister kultury
i dziedzictwa narodowego dr Magdalena Gawin, pełniąca także funkcję generalnego konserwatora zabytków.

Zdjęcia: Jan Zych

tonomii w obszarze sztuki kształtowania
przestrzeni poprzez niezależność formalną dzieła i wysoką jakość warsztatu zawodowego. (…)
W imieniu organizatorów konferencji:
Prezes ZG
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
Dyrektor Instytutu
Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. arch.
Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
Prezes ZG
Stowarzyszenia Architektów Polskich
mgr inż. arch. Mariusz Ścisło
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Z Mateuszem Myszką — studentem III roku Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej PK i stypendystą Tianjin Polytechnic University w Chinach
o studiach za granicą, egzotycznych smakach i fajerwerkach...
ROZMAWIA: KINGA ŚNIADEK

Warto było się udać w tak daleką podróż?
Tak. Miałem niezwykłą okazję poznać Chiny, bo nie byłem tylko turystą, ale studiowałem w Państwie Środka przez cały semestr. Mogłem poznać odrobinę lepiej tę
kulturę, posmakować niesamowitej chińskiej kuchni i doświadczyć piękna wspaniałej przyrody tego kraju.
Zacznijmy od początku: jak to się stało, że
wyjechał Pan na studia na chińską uczelnię?
Zaczęło się od tego, że rodzice zaszczepili
mi głęboką chęć podróżowania. Na studiach zaś regularnie przeglądałem internetową stronę z ogłoszeniami Politechniki
Krakowskiej, uczelni, na której studiuję,
i znalazłem informację o nawiązaniu współpracy z politechniką chińską. Nie do końca
wierzyłem, że uda mi się zakwalifikować do
programu, ale pod koniec grudnia 2015 r.
złożyłem podanie i okazało się, że jako najmłodszy, student II roku, zostałem przyjęty.
Kto był organizatorem wyjazdu?
Wszystko zostało zorganizowane dzięki
Europejsko-Azjatyckiej Fundacji Edukacji
Biznesowej i to ona była naszym pośrednikiem. W Chinach mieliśmy dodatkowo specjalnego opiekuna, który przez cały czas
pozostawał do naszej dyspozycji i pomagał nam. Z Polski wyjechało dziesięć osób,
z naszej uczelni było ich sześć.
Taki wyjazd pewnie trochę kosztuje…
We własnym zakresie musiałem kupić bilety lotnicze, a zakwaterowanie i studia
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Gdzie konkretnie Pan studiował?
Tianjin Polytechnic University znajduje się
w przemysłowym mieście Tianjin, położonym 150 kilometrów od Pekinu. Pobyt
trwał od końca lutego do lipca 2016 r.

Jaki jest poziom znajomości języka angielskiego w Chinach?
Jeśli mówimy o Chińczykach spoza uczelni,
to są niezwykle mili i gościnni, ale nie potrafią
się swobodnie komunikować w tym języku.
W takich przypadkach mobilne aplikacje i język migowy w zupełności wystarczają. Jedynie wyższa klasa średnia perfekcyjnie włada
angielskim, ale to są pojedyncze osoby…

I rzeczywiście przez pięć miesięcy trzeba
było się uczyć?
Oczywiście, ale w nieco innej formie niż
w Polsce. Studia polegały na zdobyciu
wiedzy i podzieleniu się doświadczeniem
z uczelnią chińską. My, jako studenci, mieliśmy zagwarantowane kursy związane z inżynierią chemiczną i procesową.

...a na uczelni?
Profesorowie dobrze mówią po angielsku,
poprawnie. Z kolei podczas luźnej konwersacji z niektórymi studentami mogą
się przydarzać pewne nieporozumienia,
chociaż znają angielski na poziomie komunikatywnym. Są i tacy, którzy posługują się
płynnie angielszczyzną.

Czy problemu nie stanowiły różnice programowe?
Osoby z Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej PK mogą korzystać z takiej wymiany, bo program się pokrywa. Mieliśmy
także naukę języka chińskiego i wykłady
z historii i kultury chińskiej.

Tamtejsi studenci mają „pęd do nauki
języka”?
Są to osoby niezwykle otwarte na świat i chcą
się porozumiewać z innymi, w kontaktach
z obcokrajowcami mogą więc dużo zyskać.
Poza tym mają wymóg uzyskania wewnątrzuczelnianego certyfikatu, a zdać egzamin,
odpowiadający poziomowi „obfitego” B2,
jest trudno. Każdy student ma obowiązek
zakończyć studia z takim certyfikatem, co
niewątpliwie wymaga ogromnego wysiłku,
a i nieraz kończy się niepowodzeniem.

opłacił chiński rząd. Otrzymaliśmy też stypendium w wysokości 1000 juanów miesięcznie.

Czy jednym z warunków wyjazdu była znajomość języka angielskiego?
Tak, bowiem wykłady odbywały się w tym
języku. Dlatego w procesie kwalifikacyjnym złożyłem zaświadczenie o znajomości
angielskiego na poziomie B2 [poziom wyższy średnio zaawansowany — przyp. red.],
gwarantowanym przez uczelnię. Dodatkowo posiadałem certyfikat językowy.

Jak w takim razie tamtejsi studenci przygotowują się do zdania tak trudnego testu?
Na pierwszym roku akademickim mają
zajęcia. Później na własną rękę uczą się
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Fot.: Mateusz Myszka

Chiński łamany angielskim

ROZMOWA
angielskiego; korzystają także z pomocy
starszych studentów i specjalnych podręczników. Niezwykle popularnym w Chinach jest IELTS, gdyż daje im możliwość
wyjazdu na studia zagraniczne, na przykład do Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii.
Słyszałam, że będąc nauczycielem angielskiego, można w Chinach znaleźć dobrą pracę.
Nauka języka angielskiego kosztuje tam
bardzo dużo, jest przywilejem i świadczy
o wysokim statusie społecznym. W Chinach spotkałem osoby z Wielkiej Brytanii,
Kanady i Australii uczące Chińczyków angielskiego. Niezwykle popularną pracą dla
tamtejszych studentów jest z kolei opieka
w weekendy nad małymi dziećmi wraz
z nauczaniem ich języka angielskiego.
Ciekawa jestem, jak wygląda warsztat pracy studentów na uniwersytecie…
Od chińskich studentów filologii angielskiej
dowiedziałem się, że zajęcia polegają m.in.
na przygotowaniu w języku angielskim prezentacji na konkretny temat. Oglądali np.
film i dyskutowali o nim, mieli zajęcia z native speakerem i ćwiczyli wymowę, bo Chińczycy mają niezwykle poważny problem
z poprawną wymową w języku angielskim.
Potrafią perfekcyjnie opanować język pisany i gramatykę, ale często czują się zagubieni, gdy dochodzi do rozmowy.
A w jaki sposób tamtejsza młodzież spędza
wolny czas?
To są tacy sami ludzie jak my. Polecam
każdemu, by zdobył własne doświadczenie, wychodząc np. wieczorem do miasta.
Życie nocne w Chinach dostarcza bowiem
wielu ciekawych doznań, pod względem
kultury i rozrywki.

lić na cztery główne „smaki”. Moim ulubionym jest pikantny, jak dotąd nigdzie
nie spotkałem takiej jakości. Chińczycy
przyprawiają głównie potrawy, aby miały
niepowtarzalny charakter, a zarazem były
zdrowe. Na stole kładą zazwyczaj kilka lub
kilkanaście dań. Spożywają je pałeczkami
i próbują wszystkiego po trochu.
Widzę, że Chiny Pana zafascynowały…
Zgadza się, było to dla mnie niesamowite doświadczenie. Spodobało mi się także podejście tamtych ludzi — oni wierzą
w to, że praca uszlachetnia i pozwala coś
osiągnąć. Udało mi się też zdobyć kilku przyjaciół. Pozostajemy w kontakcie,
a niektórzy z nich przyjadą studiować do
Wielkiej Brytanii.
Mateusz Myszka. Fot.: Jan Zych

deszczowe, piękne plaże, wspaniałe owoce morza i długie gorące dni, których teraz
w zimie brakuje.
Za czym jeszcze będzie Pan tęsknił?
Coś, za czym będę niezwykle tęsknił, to
chińskie jedzenie. Ten kraj można podzieNa Politechnice Krakowskiej kształceniem
umiejętności językowych studentów zajmuje się Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Jednostka działa od 70 lat.
Poza lektoratami angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów
międzynarodowych. Dzięki licencji WBT
(Weiterbildung TestSysteme) we Frankfurcie nad Menem organizuje i przeprowadza

Ma Pan zamiar ich jeszcze spotkać?
Tak, bo na razie jesteśmy młodzi i całe życie
przed nami…

Mgr Kinga Śniadek jest wykładowcą języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK.

egzaminy TELC B1, B2 z języka angielskiego,
rosyjskiego i niemieckiego oraz TELC Technical in English. Nauczyciele SPNJO wydali
wiele specjalistycznych podręczników i fachowych opracowań do nauki języków obcych nie tylko dla studentów, ale również
dla nauczycieli, inżynierów i specjalistów
z innych dziedzin. Wychodząc naprzeciw
nowym trendom, uzupełniają istniejące już
podręczniki o część audiowizualną.

Fot.: Mateusz Myszka

Hmm, brzmi ciekawie…
W Chinach wynaleziono fajerwerki i co
wieczór w wielu dzielnicach miasta można usłyszeć wybuchy, którymi zwraca się
uwagę turystów, aby odwiedzili atrakcyjne
miejsca, restauracje, bary czy też centra
handlowe.
Czy podróżował Pan w ciągu tego semestru?
Uczelnia zapewniła dwie wycieczki do
Pekinu i na odcinek Wielkiego Muru Badaling. Dzięki odpowiedniej organizacji
czasu można było samemu coś zaplanować. Niezapomniane wrażenie wywarła
na mnie wyspa Hajnan, zwana Chińskimi
Bahamami. Nadal mam przed oczami lasy
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Jan Zych laureatem głównej nagrody
w międzynarodowym konkursie fotograficznym
Do bogatej kolekcji nagród zdobytych na
konkursach fotograficznych Jan Zych dołączył jeszcze jedno cenne trofeum. W listopadzie ubiegłego roku za fotografię „Lato”
zdobył główną nagrodę na 17. Międzynarodowym Biennale Krajobrazu „Definicja
przestrzeni”, zorganizowanym przez Biuro
Wystaw Artystycznych w Kielcach i świętokrzyski okręg Związku Polskich Artystów
Fotografików. Jego zdjęcie uznano za najlepsze wśród ponad 700 prac nadesłanych
przez 188 autorów. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 19 listopada, podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w galerii
BWA w Kielcach.
Uhonorowane najwyższym laurem
zdjęcie (reprodukujemy je na ostatniej
stronie okładki, u góry) zostało wykonane
w lipcu 2016 r. we Francji, nieopodal Bordeaux, podczas XXII Europejskiej Wyprawy
Mostowej „Północna Hiszpania — Pireneje”, zorganizowanej przez Katedrę Budowy
Mostów i Tuneli PK. Przedstawia wydmę
nad Atlantykiem i różne osoby, które korzystają z uroków lata. Choć zdjęcie może
się wydawać wystylizowane, jest wiernym
odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji,
dlatego autor traktuje je jako przykład fotografii reporterskiej. Podkreśla, że kobieta
w czerwonej sukience, będąca najbardziej
rzucającym się w oczy elementem kadru,
nie była jego modelką. Wykonał zdjęcie za-

stanej sytuacji, kierując
się głównie swoją intuicją artystyczną.
Rok 2016 Jan Zych
może zaliczyć do bardziej udanych w swojej
karierze artystycznej.
W czerwcu jego tryptyk
„V-Mountains” otrzymał
wyróżnienie FIAP w konkursie fotografii górskiej „Sunderland 2016”
w Nowym Targu. Wcześniej fotografik otrzymał
wyróżnienie „Polartu”
na wystawie zorganizowanej wiosną w zamku Jan Zych (z prawej) odbiera gratulacje od rektora Jana Kaziora
w Niepołomicach, gdzie podczas listopadowego posiedzenia Senatu PK. Fot.: Stanisław
prezentował dzieła na- Gaca
leżące do innego nurtu
swojej twórczości — fraktale. W czerwcu
z miesięcznikiem społeczno-kulturalnym
odnotowaliśmy na łamach „Naszej Poli„Kraków”. Najdłużej — od ponad 40 lat
techniki”, że jako pierwszy fotografik został
— pracuje na PK, gdzie bez jego udziału
uhonorowany „Złotą Gruszką” — nagrodą
trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek ważprzyznawaną w środowisku krakowskim
niejsze wydarzenie.
przez Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.
Redakcja „Naszej Politechniki” ma
Jan Zych jest absolwentem Wydziału
szczególne powody do radości z powodu
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej,
najnowszego sukcesu Jana Zycha, bowiem
ale już podczas studiów zaczął swoimi
laureat jest naszym kolegą redakcyjnym.
zdjęciami zasilać łamy różnych czasopism.
Gratulujemy, Janku!
W latach 1975–2002 był fotografikiem tygodnika „Przekrój”. Obecnie współpracuje
(ps)

Trafiliśmy do… muzeum!
Może się wydawać, że 20 lat to dla czasopisma wiek niezbyt poważny, szczególnie
w Krakowie, gdzie od ukazania się pierwFot.: Jan Zych

szej gazety — „Merkuriusza Polskiego”
— upłynęło już lat 356. Jednak „Nasza
Politechnika”, zbliżając się do swej dwu-

dziestki, stała się, nolens volens, obiektem
muzealnym. Roczniki „Naszej Politechniki” — to prawdziwa kopalnia wiadomości
o uczelni. Nie tylko informacji na temat
bieżących wydarzeń, ale także o wcześniejszych 50 latach funkcjonowania PK
i o ludziach związanych ze szkołą. Dlatego
z inicjatywy przewodniczącego Rady Muzeum PK prof. Marcina Chrzanowskiego
dwadzieścia roczników naszego pisma
zostało elegancko oprawionych i zajęło miejsce na półce jednej z muzealnych
szaf bibliotecznych. Są tu dostępne dla
wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy do lektury.

Redakcja
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Akcja „Studenci Dzieciom — Mikołajki”

Przynieśli radość ponad 300 dzieciom
ponad 300 dzieci z sześciu placówek.
Kwestujących wolontariuszy można było spotkać od
połowy listopada nie tylko na
terenie obiektów Politechniki
Krakowskiej (przede wszystkim
w domach studenckich), ale
także w Akademii Wychowania
Fizycznego, na Uniwersytecie
Ekonomicznym, w zaprzyjaźnionych parafiach (z parafią św. Floriana na czele), w studenckich
klubach muzycznych, a nawet
na meczu drużyny koszykarek
AZS Politechnika Korona ze Ślęzą II Wrocław. Studenci uzbierali
imponującą sumę prawie 50 tys.
złotych (dokładnie: 48 tysięcy
844 złote i 16 groszy), co jest
drugim wynikiem w 29-letniej
historii akcji. Do ubiegłorocznego rekordu zabrakło niecałe
3 tys. złotych.
Z prezentami zakupionymi
za zebrane pieniądze studenci
Bez nich, licznego grona kwestujących wolontariuszy, wybrali się do sześciu placówek.
nie byłoby sukcesu akcji
Były to:
•
Specjalistyczny
Ośrodek
SzkolnoPrawie setka studentów Politechniki Kra-Wychowawczy
„Centrum
Autyzmu
i Cakowskiej zaangażowała się w akcję zbiełościowych
Zaburzeń
Rozwojowych”
przy
rania funduszy na prezenty i przekazania
ul.
Spadochroniarzy
w
Krakowie,
podarków mikołajowych dzieciom z ma• Specjalistyczna Placówka Opiekuńczołopolskich domów dziecka i ośrodków
-Wychowawcza im. Jana Brzechwy
opiekuńczo-wychowawczych.
Dzięki
w Krakowie,
zgromadzonym środkom obdarowano

• Centrum
Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” w Krakowie,
• Ośrodek
Opiekuńczo-Wychowawczy
„Dzieło Pomocy Dzieciom” w Żmiącej
koło Limanowej,
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Poczty Polskiej w Skawinie,
• Dom Dziecka w Bochni (wizyta 20 grudnia).
Szlachetna inicjatywa spotkała się, podobnie jak w latach poprzednich, z poparciem
ze strony prezydenta Krakowa prof. Jacka
Majchrowskiego, a także nowego rektora
PK prof. Jana Kaziora, którzy akcję „Studenci Dzieciom — Mikołajki” objęli patronatem honorowym. Koordynatorami akcji
byli Łukasz Krzowski i Jakub Kuranda.
Za rok studenci będą obdarowywać
dzieci już po raz trzydziesty!

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Bernadeta Łuczko — inicjatorka i wieloletnia opiekunka akcji „Studenci
Dzieciom — Mikołajki”

Podwójne srebro dla „Cantaty”!
Akademicki chór Politechniki Krakowskiej
pod dyrekcją Marty Stós „Cantata” zaprezentował w grudniu ubiegłego roku pełną
skalę swych umiejętności podczas VII Krakowskiego Festiwalu Pieśni Adwentowych
i Bożonarodzeniowych, zdobywając srebrne dyplomy w dwóch kategoriach — chórów mieszanych i chórów kameralnych.
„Cantata” zmierzyła się z 17 zespołami.
Oprócz chórów z Polski w konkursie wzięły udział zespoły z Czech, Słowacji, Łotwy,
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Chorwacji, Rumunii, Włoch, a nawet Republiki Południowej Afryki. Będąc jedynym
krakowskim chórem w tym konkursowym
przeglądzie, reprezentujący Politechnikę
Krakowską śpiewacy czuli się poniekąd nieoficjalnymi gospodarzami imprezy.
W jury zasiadały wybitne osobistości
świata muzyki chóralnej: Andrea Angelini
(Włochy), Alwyn Humphreys (Wielka Brytania), Thea Paluoja (Estonia), Veronika Lozoviukowa (Czechy) oraz Agnes Gerenday

(Węgry). Przesłuchania konkursowe odbywały się kościele pw. Świętych Piotra i Pawła. Uroczysty koncert galowy, połączony
z ogłoszeniem wyników konkursu, odbył
się w niedzielę, 4 grudnia ubiegłego roku
w bazylice Mariackiej.
Warto przypomnieć, że „Cantata” koncertuje od 1990 r. Nagrała dotychczas dwie
płyty — z utworami religijnymi i świeckimi
w 2006 r. oraz z kolędami w 2011 r.

(J. T.-D.)

Nasza Politechnika nr 1 (161) styczeń 2017

27

KALEJDOSKOP

Podróże studentów kształcą

Na budowie Brenner Base Tunnel
ADAM SIWIEC

15 studentów, 9 dni, 3 kraje, 7 miast, 7 pociągów i 1800 km pokonanych szyn — tak
w liczbach można by opisać tę podróż.
Podróż z Wiednia do Rzymu — przez Innsbruck, Chur, Tirano, Mediolan, Pizę, Florencję. Podróż od czasów historycznych
— dzięki wizycie w mediolańskim Narodowym Muzeum Nauki i Technologii im. Leonarda da Vinci (a zwłaszcza w pawilonie
poświęconym kolejom), przez czasy współczesne, aż po... przyszłość, jaką zapowiada
tunel powstający pod alpejską przełęczą
Brenner.
Podczas wyjazdu mieliśmy okazję podziwiać wiele znanych obiektów, interesujących pod względem architektonicznym
czy konstrukcyjnym — m.in. w Wiedniu
unikatowe budowle Hundertwassera oraz
spalarnię śmieci w Spittelau, skocznię narciarską Bergisel w Innsbrucku, kanały Naviglio oraz słynny pasaż handlowy — Galerię
Wiktora Emanuela II — w Mediolanie, krzywą wieżę w Pizie, Ponte Vecchio we Florencji, budowle starożytnego Rzymu. Jednak
naszą uwagę — studentów I i II stopnia
specjalności „drogi kolejowe” i członków
Koła Naukowego Dróg Kolejowych —
zwróciła rozwinięta infrastruktura komunikacyjna w Mediolanie. Wybudowana tu
w 2013 r. nowa linia metra jest bezzałogowa, a pasażer może obserwować przejazd
z widocznością taką jak maszynista.
Jednym z ważniejszych punktów programu tego wyjazdu była wizyta na budowie Brenner Base Tunnel — tunelu bazowego pod przełęczą Brenner, położoną
na wysokości 1374 m n.p.m. na granicy Au-

Z Alp Grüm, położonej na wysokości 2091 m n.p.m. stacji, do której dociera Bernina Express,
rozciąga się wspaniały widok na Alpy. Fot.: Maciej Rochel

strii i Włoch. Obiekt ma usprawnić system
transportu w Europie. Będzie odgrywał
ważną rolę w europejskiej gospodarce, ponieważ docelowo połączy ośrodki leżące
na trasie, która wiedzie z portowych miast
Skandynawii do tych położonych w rejonie
Morza Śródziemnego. O tym, czym jest ta
inwestycja, dlaczego się na nią zdecydowano i jaką rolę tunel będzie pełnić w przyszłości, wyczerpująco informowało nas
dwóch zatrudnionych przy jego budowie
inżynierów. Mieliśmy okazję także zwiedzić
teren budowy i na własne oczy przekonać
się o jej ogromnej skali, a także o trudnych
warunkach, które panują wewnątrz tunelu.
Zapoznano nas z problemami, z którymi
stykają się budowniczowie. Nie tylko wysłuchaliśmy z zainteresowaniem facho-

wego wywodu o technologiach, w jakich
tunel jest wykonywany (z zastosowaniem
materiałów wybuchowych lub wiercąc,
w zależności od rodzaju występujących
skał), ale mogliśmy również zobaczyć maszyny przy pracy i w pełni wyposażony
tunel służący jako pomocniczy podczas
budowy. Dla wielu z nas było to niezwykłe przeżycie, być może jedyne tego typu
w życiu. Niektórzy deklarowali nawet, że
w przyszłości z chęcią zajęliby się pracami
wykończeniowymi tunelu!
Warte wspomnienia jest i to, że podróżowaliśmy dwiema liniami kolejowymi.
Pierwszą była Bernina Express — najwyżej położona linia kolejowa (najwyższy
punkt to stacja Ospizio Bernina na wysokości 2253 m n.p.m.), łącząca szwajcarskie

Plac do składowania urobku i we wnętrzu Brenner Base Tunnel. Zdjęcia: Magdalena Słota
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Chur z włoskim Tirano. Jej malownicza
trasa została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podróż z widokiem na Alpy, lodowiec, jeziora odbywa
się pociągiem panoramicznym, złożonym
ze specjalnych wagonów widokowych.
Pojazd pokonuje 196 zboczy, 55 tuneli,
196 mostów, w tym najsłynniejszy wiadukt kolejowy nad rzeką Landwasser
w Alpach, będący symbolem Kolei Retyckiej oraz wiadukt spiralny w Brusio,
na którym pociąg zawraca o 360 stopni,
wydłużając trasę i redukując dużą różnicę
wysokości przy nachyleniu wynoszącym
jedynie 70 promili.
Druga — to Frecciarossa 1000, czyli
Czerwona Strzała, włoskiego przewoźnika
Trenitalia. Jest to kolej szybkich prędkości.
Maksymalna szybkość, z jaką przemieszcza
się pociąg, wynosi 300 km/h. Linia łączy
Mediolan i Rzym. Pociągi są nie tylko szybkie, ale niesamowicie ciche, wygodne, nowoczesne i ładnie zaprojektowane.
Dzięki temu, że mogliśmy zobaczyć
tak wspaniale rozwiniętą infrastrukturę,
wierzymy, że w przyszłości będziemy potrafili projektować polską infrastrukturę

Słynny wiadukt w Brusio. Fot.: Maciej Rochel

szynową tak, aby dorównywała europejskiemu poziomowi. Za pomoc w zorganizowaniu tego wyjazdu dziękujemy kierownikowi Katedry Infrastruktury Transportu
Szynowego i Lotniczego prof. Włodzimierzowi Czyczule oraz władzom minionej
kadencji — prorektorowi ds. studenckich
prof. Leszkowi Mikulskiemu, dziekanowi
Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Tadeuszowi Tatarze. Dzięki nim ta inicjatywa
nabrała realnego wymiaru, a my mieliśmy

okazję poszerzyć swoją wiedzę oraz przekonać się, że „podróże kształcą”.
Opiekunem tego przypadającego w ubiegłym roku (od 24 września
do 2 października) wyjazdu naukowo-dydaktycznego była mgr inż. Dorota
Błaszkiewicz.
Adam Siwiec jest studentem 7. semestru budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej PK
i członkiem SKN Dróg Kolejowych.

Piąty taki dzień przy ul. Podchorążych
Day of Escape staje się imprezą na stałe wpisaną do kalendarza wydarzeń na Wydziale
Fizyki, Matematyki i Informatyki. 20 października ubiegłego roku na terenie kampusu przy ul. Podchorążych Day of Escape
odbył się już po raz piąty. Na studentów czekały różne atrakcje.
Swego rodzaju daniem firmowym
dnia, podobnie jak w latach poprzednich,
był Turniej Szachowy o Puchar Dziekana

WFMiI. Pierwsze dwa miejsca zajęli studenci
z AGH — Nikodem Śleziński i Tomasz Wilk,
a trzeci był Tomasz Rembisz z UEK. Najwyżej z przedstawicieli WFMiI PK, na czwartym
miejscu, uplasował się Jakub Patecki. Zwycięzcy otrzymali nagrody z rąk dziekana
dr. hab. Andrzeja Woszczyny, prof. PK.
Day of Escape był imprezą szczególnie pożyteczną dla studentów pierwszego roku, na których czekał cykl szkoleń.
Rozpoczynający studia
Katarzyna Olender i Grzegorz Moś wraz z dziekanem WFMiI PK
mieli okazję spotkać się
Andrzejem Woszczyną
z
przedstawicielami
władz dziekańskich, samorządu
studenckiego, koła naukowego
i placówki medycznej
Scanmed, a także AZS
PK i IASTE PK. Do studentów fizyki technicznej
przemówiła prodziekan
dr hab. Ewa Gondek,
a studenci matematyki
i informatyki wysłuchali
wystąpienia prodziekana dr. inż. Jerzego Jawo-
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rowskiego. Komisja Dydaktyczna zachęcała
wszystkich studentów do udziału w ocenie
nauczycieli akademickich; ci, którzy wypełnili ankietę, otrzymywali kalendarz akademicki. A na wszystkich czekał poczęstunek
z grilla.
Impreza została zorganizowana przez
Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego na WFMiI, jej przewodniczącą jest Katarzyna Olender. Koordynatorem wydarzeń
dnia był Grzegorz Moś.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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Praktyka studentów PK w Petersburgu

Warto się uczyć języków
MAGDALENA SROKA

O pożytkach, które płyną z podróżowania,
wiadomo nie od dziś. Tego, że wzbogacają
poznawczo i przybliżają inną kulturę, doświadczyliśmy jako uczestnicy wakacyjnej
praktyki w Petersburgu.
Praktyka została zrealizowana dzięki współpracy Politechniki Krakowskiej
z Uniwersytetem Architektury i Budownictwa w Petersburgu. Program przewidywał dziesięciodniowy pobyt studentów
z Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału
Inżynierii Lądowej PK na rosyjskiej uczelni
oraz rewizytę studentów rosyjskich w Krakowie.
Podczas pobytu w Rosji nie marnowaliśmy czasu. Wiedzę inżynierską pogłębialiśmy, uczestnicząc w zajęciach
zorganizowanych na partnerskiej uczelni, w Centrum Technologicznym „Test-beton” i w Instytucie Metrologii im.

Dmitrija Mendelejewa (Всероссийский
научно-исследовательский институт
метрологии имени Д.И.Менделеева).
W tajniki procesu budowlanego zostaliśmy wprowadzeni podczas wizyty
na budowie prowadzonej przez firmę
ГЕОИЗОЛ.
Wizyta w Rosji stanowiła dla nas również okazję, by podziwiać piękno Petersburga, porównywanego ze względu na
położenie (w delcie Newy nad Zatoką Fińską) z Wenecją, a także by zwiedzić malownicze miejscowości położone w pobliżu tego miasta, takie jak: Puszkin (dawne
Carskie Sioło), Peterhof i port Kronsztad.
Wieczorami spacerowaliśmy przepięknie
oświetlonymi ulicami, a podczas wodnych
przejażdżek po kanałach Newy obserwowaliśmy zwodzone mosty. Wielbiciele
muzyki Piotra Czajkowskiego wybrali się

Na tle Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Petersburgu. W górnym rzędzie od lewej: Dmitrii Ermakov, Aleksandr Korshunov, Klaudia Jewuła, Piotr Warzecha, Mariusz
Czachorowski, Mateusz Kleszcz, Pavel Talashmanov, Georgii Khrenov, Egor Kondratovich. W dolnym rzędzie: Magdalena Sroka, Marta Trzop, Monika Zając, Anna Cebula
Fot.: Monika Zając

na przedstawienie baletowe „Jezioro łabędzie”.
Co w zmian zaproponowaliśmy naszym gościom? Studenci Uniwersytetu
Architektury i Budownictwa w Petersburgu zwiedzili Politechnikę Krakowską,
spotkali się z prorektorem ds. kształcenia
i współpracy z zagranicą prof. Dariuszem
Bogdałem. Mogli się poczuć niczym studenci PK, uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Zobaczyli zakłady produkcyjne Fiata w Tychach i Fakro w Nowym
Sączu, pracę na budowie i dowiedzieli
się, jak funkcjonuje elektrownia w Skawinie. Historię oraz kulturę Krakowa poznawali podczas zwiedzania, ale i w trakcie gry terenowej przygotowanej przez
Dorotę Duchnowską — starszego wykładowcę języka rosyjskiego w Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych PK
oraz studentów uczących się tego języka.
Nad przebiegiem praktyk czuwali: koordynator wymiany dr hab. inż. Grzegorz
Tora z Instytutu Konstrukcji Maszyn, opiekun studentów mgr inż. Bartłomiej Szewczyk z Zakładu Technologii i Organizacji
Budownictwa oraz mgr Dorota Duchnowska ze Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych PK.
W pamięci zachowamy wielką gościnność, z jaką nas wszędzie przyjmowano,
w sercu — sentyment do tego wyjątkowego miasta. Niewątpliwie pobyt w Petersburgu stanowił także praktyczny sprawdzian znajomości języka rosyjskiego. Dla
nas niezwykle cenna była możliwość szlifowania jego specjalistycznej, technicznej
odmiany. Przekonaliśmy się, że rozszerzając granice swojego języka o język obcy
— by przywołać myśl wybitnego austriackiego filozofa Ludwiga Wittgensteina —
otwieramy granice swojego świata, nie
tylko świata języka...

Magdalena Sroka — studiuje na IV roku Wydziału Mechanicznego PK. Wraz z grupą studentów WM oraz WIL odwiedziła w tym roku Wenecję Północy i pomagała w opiece nad goszczącą
na PK grupą studentów z Petersburga.
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Politechnika Krakowska w mediach
Radio Kraków
24 listopada
Myto na rogatkach Krakowa.
Czy będą opłaty za wjazd do stolicy
Małopolski?
Czy krakowski magistrat wprowadzi opłaty za
wjazd do miasta? Tak zasugerował prezydent
Jacek Majchrowski. (...) Jak twierdzą eksperci,
taki system jest możliwy i funkcjonuje w największych europejskich miastach. Wymaga
on jednak najpierw stworzenia alternatyw dla
samochodów w postaci parkingów park&ride
i lepszej sieci połączeń komunikacji miejskiej.
„Podobne rozwiązania działają obecnie na przykład w Sztokholmie czy w Londynie” — komentuje doktor Tomasz Kulpa
z Politechniki Krakowskiej. Jak mówi, w stolicy Szwecji to rozwiązanie wprowadzono
najpierw testowo. Na zakończenie o zdanie
zapytano mieszkańców, z których większość
była za utrzymaniem opłat.

„Dziennik Polski”
23 listopada
W politechnicznej chemii jest siła
i pewność ciekawej pracy
Profesor Dariusz Bogdał, dziekan Wydziału
Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, opowiada o osiągnięciach
wydziału, który świętuje 50-lecie istnienia.
— W ostatnich latach nasz Wydział dokonał
ogromnego postępu naukowego i dydaktycznego. Do oferty kształcenia wprowadziliśmy
dwa nowe kierunki studiów, zwiększyła się liczba studentów, wzrosła też siła kadry naukowej
wydziału. Dokonało się to przede wszystkim
dzięki postępom i awansom młodych pracowników, obecnie średnia wieku naszej kadry to
tylko około 44 lata, jesteśmy pod tym względem
najmłodszym wydziałem na uczelni. Wyróżniamy się też na Politechnice liczbą osiągnięć
naukowych. Mamy największą liczbę publikacji, w ciągu ostatnich 3 lat ukazało się około ich
1000, a większość to artykuły w renomowanych
czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Wyróżnia
nas także liczba patentów zgłaszanych przez naszych wynalazców, przez ostatnie 3 lata było ich
prawie 300. W ostatnich 5 latach nasi naukowcy
zdobyli ponad 75 medali i nagród na największych światowych konkursach innowacji, kilkoro
pracowników otrzymało nagrody Fundacji im.
prof. Zbigniewa Engela dla wybitnych młodych
naukowców, trzy czwarte wszystkich nagród
Rektora PK za osiągnięcia naukowe przypadło
pracownikom WliTCh. Nasi naukowcy, studenci
i doktoranci otrzymywali też nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy prezesa
Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia. Warto
wspomnieć także o szeroko rozwiniętej wymianie międzynarodowej w obszarze badań i kształ-
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cenia. Jesteśmy szczególnie dumni z możliwości
podwójnego dyplomowania w ramach współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Münster.
(...) Trzecia część środków, które wypracowuje
Wydział, to środki zarobione przez nas dzięki projektom badawczym oraz współpracy z przemysłem. Jesteśmy bardzo zaangażowani w przedsięwzięcia prowadzone wspólnie z partnerami
przemysłowymi. Mamy wiele umów o współpracy, w tym umowę o strategicznym partnerstwie
z Grupą Azoty. W jej ramach pracownicy Grupy
prowadzą zajęcia z naszymi studentami, a studenci odbywają praktyki i staże w jej zakładach.
Grupa Azoty funduje także stypendia dla najlepszych studentów, którzy chcą później podjąć
pracę w Tarnowie.

kańców do korzystania z komunikacji zbiorowej
w tym rejonie — podkreśla Aleksandra Faron,
dr inż. z Zakładu Systemów Komunikacyjnych
PK, która koordynowała warsztaty dla ponad
30 studentów Politechniki Krakowskiej. Podczas nich jednym z zadań było poprawienie
komunikacji dla pieszych, którzy będą się
przesiadać z pociągu do tramwaju. Wizualizacje studenckich wizji mają być przedstawione
podczas Forum Mobilności, planowanego
w Urzędzie Miasta w styczniu.

29 listopada
Tunele tramwajowe receptą
na korki w centrum miasta

Rozmowa z prof. Adamem Grochowalskim
z Politechniki Krakowskiej
— Od lat bada pan popiół, który strażnicy
miejscy pobierają podczas kontroli domowych
pieców węglowych. Te analizy zaskakują?
PROF. ADAM GROCHOWALSKI: — Dziś
już niewiele mnie dziwi. Mówię to z rozczarowaniem i ze złością. Bo pomimo ustawy śmieciowej, pomimo akcji edukacyjnych ludzie
wciąż do pieca wrzucają wszystko. W połowie
badanych przeze mnie przypadków znajduję
w popiele pozostałości śmieci. W piecu lądują
tworzywa sztuczne, opakowania, stare meble,
sprzęty elektroniczne, szkło, butelki PET, folie,
stare gazety, gumy... Najbardziej popularne są
śmieci codziennego użytku. Opakowania po jogurtach, olejach, proszkach do prania, płynach,
pastach do zębów, folie, butelki PET. (...) Porównałbym skład niektórych spalin, które badam,
do składników broni chemicznej i gazów bojowych. Trudno w to uwierzyć, ale tak właśnie jest.
(...) Z powietrzem, które wdychamy, przedostają
się też do naszego organizmu.

Budowę trzech tuneli tramwajowych pod
ścisłym centrum proponują eksperci z Politechniki Krakowskiej. To ich glos w dyskusji
na temat rozwiązania problemów komunikacyjnych w Śródmieściu. (...) — Budowa
krótkich odcinków podziemnych korytarzy jest
relatywnie tania — podkreśla dr Marek Bauer
z PK. Początki tuneli w centrum wyznaczył
w dwóch miejscach w rejonie Hali Targowej
(przy skrzyżowaniu ul. Dietla i Wielopole)
oraz przy rondzie Mogilskim. Natomiast zakończenia tuneli mogłyby się znajdować
przy ul. Królewskiej (w okolicach skrzyżowania z al. Kijowską) oraz przy ul. Nawojki (również w okolicach skrzyżowania z al. Kijowską).
Marek Bauer do rozpoznania proponuje też
tunel od ul. Rakowickiej do Hali Targowej.
Koncepcja rozbudowy komunikacji podziemnej, przygotowana przez naukowców z PK,
zakłada także tunele poza ścisłym centrum.
Jedną z propozycji jest podziemny korytarz
tramwajowy od ronda Polsadu do ul. Rakowickiej. Eksperci z PK mają też propozycję
tunelowego przedłużenia linii tramwajowej
z pętli w Rakowicach do Mistrzejowic.

12 grudnia 2016 r.
Nad straganami kupców spod Hali
Targowej będą jeździć pociągi?
Funkcje rekreacyjne i sportowe, czyli kawiarnie, skatepark, ściankę wspinaczkową, place
zabaw, minipark z elementami wody — takie
są pomysły na zagospodarowanie terenu w rejonie Hali Targowej. Na razie nad koncepcjami
dla tego obszaru pracowali studenci Politechniki Krakowskiej. W przyszłości zajmą się tym
urzędnicy miejscy. Jest to związane z ogromną inwestycją — PKP PLK zbuduje estakadę
kolejową z przystankiem na Grzegórzkach. (...)
— To będzie jeden z ważniejszych węzłów przesiadkowych. Miastu zależy na tym, aby powstała
tu ciekawa przestrzeń. Trzeba ten teren odpowiednio zagospodarować, aby zachęcić miesz-

„Gazeta Wyborcza”
30 listopada 2016
Trujemy siebie i innych

Builder.pl
12 grudnia
Gala TopBuilder 2017
Statuetki TOPBuilder wręczono podczas
uroczystej gali w warszawskim Multikinie
Złote Tarasy. (...) W tej edycji Kapituła Konkursu postanowiła ze szczególną uwagą
przyjrzeć się także działalności badawczej
środowisk naukowych i wyeksponować
najciekawsze przykłady. Statuetkę odebrał
prof. Andrzej Flaga, kierownik nowoczesnego Laboratorium Inżynierii Wiatrowej z tunelem aerodynamicznym. Placówka wykonuje m.in. badania symulacyjne obciążenia
obiektów śniegiem. Dodajmy, że jako jedyna
w Europie. Drugą statuetką TOPBuilder w tej
kategorii uhonorowany został prof. Krzysztof Stypuła, dyrektor Instytutu Mechaniki
Budowli Politechniki Krakowskiej. Odebrał
ją za działalność badawczą w zakresie projektowania obiektów z uwzględnieniem
wpływu drgań.
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KALEJDOSKOP
GALERIA

To co lubię…
Fotografie
Jana Kurka
24 listopada —
11 grudnia 2016 r.

Zatrzymane w kadrze chwile, które
z jakiegoś powodu zainteresowały autora
zdjęć — tak on sam określa ideę łączącą
fotografie wybrane z kilkunastu ostatnich
lat. Mówi, że niejednokrotnie zdarza się,
iż widzi coś ciekawego i żałuje, że nie ma

przy sobie aparatu. A tu udało się utrwalić momenty, do których wraca po latach
z sentymentem. Jest więc widok na Giewont i obserwatorium na Kasprowym, są
szałasy w Jurgowie i „uśmiechnięte” kozy,
jest drzewo przypominające twarz (czyli
pareidolia, jak zauważył podczas wernisażu Jan Zych), są migawki z Budapesztu,
jest monumentalna opera we Lwowie i zachód słońca na północy Rosji, są dziew-

czyny wykonujące taniec nowoczesny,
jest też oryginalny pojazd dla turystów,
którzy pijąc piwo, muszą pedałować, aby
wehikuł jechał. I jest jeszcze krakowski
Rynek pogrążony we mgle. Autor zdjęć
stanowczo natomiast odżegnuje się od
wykonywania selfie. Jeśli autoportret, to
tylko w lustrze!

(ps)

Kobieta, mężczyzna i świat
Malarstwo Marii Sidor
21 listopada — 8 grudnia 2016 r.

KOTŁOWNIA

Maria Sidor urodziła się w Rzeszowie, ale
całe swe dorosłe życie związała z Krakowem. Przygodę z malarstwem zaczynała od
malowania na szkle i porcelanie. Obecnie
sięga po inne techniki, m.in. tworzy obrazy na płótnie. Tematykę jej prac stanowią
krajobrazy okolic rodzinnych, kwiaty oraz
natura. Przyznaje jednak, że najbardziej fascynuje ją architektura — krakowska i sandomierska. W swoich obrazach stara się
uchwycić niepowtarzalny klimat starego
miasta i z wiernością oddać architektoniczne detale starych krakowskich budowli.
Spod jej pędzla wyszło także kilka portretów abstrakcyjnych — głównie kobiecych.
W niektórych pracach widać wpływy
impresjonizmu oraz sztuki japońskiej i stylu
ukiyo-e. Twórczość artystki cechują zdecydowane, ciepłe kolory i nastrojowość.

(R.)
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20 lat „Naszej Politechniki”
w obiektywie Jana Zycha

Jest pismo
Jest pismo, co się zowie
„Nasza Politechnika”,
Tu, na PeKa w Krakowie,
I naszych spraw dotyka.
Tak zżyte z naszym losem,
Że trudno jest uwierzyć,
Że już dwadzieścia wiosen
Udało mu się przeżyć.
Więc ślijmy mu życzenia,
Uściski nieskończone,
Niech się z Uczelnią zmienia:
Jedynie w dobrą stronę.

Założyciel „Naszej Politechniki” prof. Kazimierz Flaga (z prawej)
w rozmowie z pierwszym redaktorem naczelnym pisma Ryszardem
Moszumańskim

Krzysztof Konstanty Stypuła
Od redakcji
Za życzenia dziękujemy. Będziemy
starali się je spełnić.

Teresa Marszalik, jako osoba prowadząca sprawy Senatu Akademickiego, szczególnie w początkowym okresie istnienia „Naszej Politechniki” stanowiła cenne źródło informacji do pisma (marzec 1997 r.)
Zespół redakcyjny z wizytą u założyciela pisma, rektora PK prof. Kazimierza Flagi (marzec 1998 r.). Od lewej: Władysława Maria Francuz, Ryszard
Moszumański, Elżbieta Barowa, Teresa Marszalik, Kazimierz Flaga, Barbara Zin oraz Jan Zych (niewidoczny, bo zajęty wykonywaniem zdjęcia)

Zdjęcia Jana Zycha nagrodzone w konkursach fotograficznych. U góry: „Lato” — główna nagroda
17. Międzynarodowego Biennale Krajobrazu „Definicja przestrzeni”, Kielce 2016. Poniżej: fotografie z tryptyku
„V-Mountains”, wyróżnionego w konkursie fotografii górskiej „Sunderland 2016” w Nowym Targu.

