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SŁOWO REKTORA
Szanowni Państwo
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Za nami Święta Wielkanocne, które były okazją do spotkań z najbliższymi i nabrania sił do dalszej pracy. Przed nami bowiem końcowe
dwa miesiące zajęć dydaktycznych, a to — jak zwykle — czas wytężonego wysiłku. To również czas wyczekiwania na wyniki oceny
parametrycznej oraz na ostateczne ukształtowanie się nowej ustawy
„Prawo o szkolnictwie wyższym”. W najbliższych dwóch miesiącach
będziemy też wybierać kierowników katedr i zakładów oraz dyrektorów instytutów. To będą bardzo ważne decyzje, ponieważ od aktywności i zaangażowania kierowników wymienionych jednostek w bardzo dużym stopniu zależy rozwój naszej uczelni.
Przy powoływaniu nowej kadry zarządzającej będę brał pod
uwagę przede wszystkim dotychczasową aktywność kandydatów
na stanowiska kierownicze oraz osiągnięcia kierowanych przez nich
jednostek. W tym numerze „Naszej Politechniki” mogą Państwo
przeczytać omówienie mojego wystąpienia na posiedzeniu Senatu
w lutym br. Przedstawiłem w nim założenia do planu rozwoju uczelni do roku 2021. Jak będzie wyglądać nasza Politechnika, to zależy
przede wszystkim od nas, ale będziemy się też musieli dostosować do
wymagań nowej ustawy. Dlatego zachęcam do śledzenia dyskusji na
kolejnych konferencjach programowych, poświęconych przygotowaniu nowych przepisów prawnych dla szkół wyższych. Zróżnicowanie
modeli uczelni i instytucji badawczych — kierunek i instrumenty
zmian — to tematyka najbliższej konferencji, która odbędzie się na
Politechnice Gdańskiej w dniach 26 i 27 kwietnia br. Zachęcam ponadto, by zapoznać się z interesującymi uwagami Komitetu Polityki
Naukowej, dokonanymi po wnikliwej analizie trzech konkursowych
propozycji założeń do ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, po
dyskusjach z przewodniczącymi zespołów przygotowujących te propozycje oraz rozmowach z przedstawicielami MNiSW i dyskusjach
we własnym gronie. Przedstawiono stanowisko wobec kluczowych
punktów reformy dotyczących obszaru działania KPN, czyli nauki.
Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym powinna zacząć obowiązywać
od 1 października 2018 r. Według zapewnień MNiSW poszczególne
rozwiązania będą wchodziły stopniowo, tak by środowisko akademickie miało czas dostosować się do nowych regulacji.
Przed kilkoma dniami uczelnie poznały kwotę dotacji podstawowej, tej, którą przeznacza się na kształcenie studentów i utrzymanie
uczelni. Po raz pierwszy przyznawana była na podstawie nowego algorytmu. Znaczącą zmianą w nowym sposobie obliczania środków
dla uczelni jest nastawienie projakościowe, wyrażone w promowaniu
optymalnej relacji liczby pracowników do liczby studentów. Dla nas
ta zmiana miała pozytywny skutek, ponieważ uzyskaliśmy wyższą
dotację niż w ubiegłym roku. Oprócz dotacji podstawowej źródłem
przychodów dla uczelni mogą być także dotacje statutowe, projakościowe, granty, opłaty za studia niestacjonarne czy podyplomowe,
a także zyski z komercjalizacji badań. Jeśli uczelnia jest aktywna, ma
wiele możliwości poprawienia swojej sytuacji finansowej.
Już po raz 64. odbyły się Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej
w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Przez dwa dni, pod koniec marca, w Zakopanem na trasach slalomu i slalomu giganta oraz
snowboardowej rywalizowało ponad stu narciarzy i snowboardzistów.
Po raz pierwszy w historii mistrzostw rozegrano także zawody drużynowe Związku Uczelni InnoTechKrak. W obydwu konkurencjach
najlepszy okazał się zespół Uniwersytetu Rolniczego, drugie miejsce
zajęła Politechnika Krakowska, a trzecie — Akademia Górniczo-
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-Hutnicza. Organizatorom należą się brawa
za wspaniałe przygotowanie imprezy i stworzenie sympatycznej atmosfery, sprzyjającej
integracji pracowników i studentów, a także
trzech uczelni tworzących InnoTechKrak.
Cieszy bardzo duże zainteresowanie młodzieży studiami na PK. Podczas ostatnich
dni otwartych nasza uczelnia zaprezentowała
25 kierunków studiów, które zaproponuje w roku
akademickim 2017/2018. Będą wśród nich takie, które
od lat cieszą się ogromną popularnością wśród kandydatów (informatyka, budownictwo, architektura, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka, technologia chemiczna, transport), ale też będzie
nowość na Wydziale Inżynierii Środowiska — kierunek odnawialne
źródła energii i infrastruktura komunalna. Liczymy, że letnia rekrutacja na PK będzie owocna, a naszymi studentami zostaną ambitni młodzi ludzie, wśród nich laureaci Konkursu o Złoty Indeks PK.
W kwietniu czterdziestu tegorocznych maturzystów wyróżnionych
w tym konkursie otrzymało certyfikat laureata w dwóch dyscyplinach
— matematyce i chemii. Nagrodą w konkursie są dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w roku akademickim,
w którym będą się ubiegać o przyjęcie na wybrany kierunek na Politechnice Krakowskiej. Chciałbym również podziękować wszystkim
uczniom i studentom za udział w kolejnym ogólnopolskim konkursie
wiedzy o Tadeuszu Kościuszce — inżynierze i żołnierzu.
W ostatnim czasie uczestniczyłem w dwóch ważnych wizytach
zagranicznych. Wspólnie z dziekanem Wydziału Mechanicznego
prof. Jerzym Sładkiem oraz prof. Błażejem Skoczeniem i dr. Ryszardem Kantorem odwiedziłem Europejską Organizację Badań
Jądrowych (CERN) w Genewie. Była to pierwsza oficjalna wizyta
rektora PK w tej prestiżowej, międzynarodowej organizacji, z którą
współpracujemy od 25 lat. Oprócz zwiedzania laboratoriów, odbyłem
oficjalne rozmowy z przedstawicielami dyrekcji CERN oraz kierownikami poszczególnych departamentów. Dotyczyły one wspólnych
przedsięwzięć CERN i PK. Pod koniec pobytu spotkałem się z liczną grupą studentów Wydziału Mechanicznego, przebywających na
stażu w CERN. W kwietniu brałem również udział w posiedzeniu
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Kijowie,
mającym na celu poszerzenie współpracy w zakresie kształcenia oraz
badań naukowych pomiędzy uczelniami ukraińskimi i polskimi.
Przed nami maj. Na Politechnice Krakowskiej — to tradycyjnie
czas obfitujący w liczne wydarzenia. Podczas długiego weekendu majowego spotkamy się w Zawoi, już po raz 55. na Rajdzie Politechniki Krakowskiej (tym razem „Elektrycznym”). Ciekawy program
przygotowali studenci na tegoroczne Czyżynalia. Nie zapominajmy też o tradycyjnych juwenaliach oraz Festiwalu Nauki i Sztuki
w Krakowie. Pracownikom PK, tym, którzy ostatnio uzyskali stopnie
naukowe, tegoroczny maj kojarzył się będzie z promocją doktorów
i doktorów habilitowanych. Uroczystość odbędzie się 10 maja w Sali
Senackiej. Z kolei 12 maja zapraszamy na Święto Szkoły, w tym roku
w sposób szczególny wpisujące się w trwający na PK Rok Tadeusza
Kościuszki. Już teraz serdecznie zapraszam całą społeczność akademicką do wspólnego świętowania i zabawy.

Jan Kazior
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Uczelnia w obliczu zmian
Przyspieszenie rozwoju naukowego jest celem strategicznym Politechniki
Krakowskiej, niezależnie od rozwiązań, jakie zostaną przyjęte w nowej ustawie
o szkolnictwie wyższym
W nadchodzących latach polskie
uczelnie będą musiały się zmierzyć z warunkami, które określi
nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, zwana w skrócie „Ustawą
2.0”. Trwają prace nad projektem
tego aktu prawnego. Ma on zostać
przedstawiony we wrześniu, podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Przewiduje się,
że w życie wejdzie w 2018 r.
Choć środowiska akademickie
ciągle debatują na temat kształtu
ustawy, a ostatnia z dziewięciu
zaplanowanych konferencji programowych, poświęconych tej
sprawie, odbędzie się w czerwcu,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego już teraz sygnalizuje,
w jakim kierunku pójdą niektóre
rozwiązania. Odnosząc się do tych
zapowiedzi, rektor PK prof. Jan
Kazior w trakcie posiedzenia Senatu Politechniki Krakowskiej
22 lutego przedstawił założenia do
programu rozwoju naszej uczelni
w nadchodzących latach.

rozwijającej się uczelni. Są to: zarządzanie i współpraca ze społecznością akademicką; badania naukowe;
kształcenie i samorządność studencka; rozwój i inwestycje. — Aby
osiągnąć zakładane cele, potrzebne są:
diagnoza, rozważenie uwarunkowań
zewnętrznych, wyznaczenie celów
i wskaźników oraz monitoring efektów
— mówił podczas posiedzenia Senatu rektor. Zwrócił uwagę, że misja i strategia uczelni różnią się od
strategii rozwoju przedsiębiorstw,
które są nastawione wyłącznie na
osiąganie zysków. Niemniej warto
zastanowić się nad wykorzystaniem
niektórych działań podejmowanych
w przedsiębiorstwach — zwłaszcza
takich, które mogłyby się przyczynić do zwiększenia efektywności
zarządzania uczelnią.

W perspektywie:
trzy kategorie uczelni

Obowiązująca
obecnie
ustawa
o szkolnictwie wyższym rozróżnia
Rektor PK Jan Kazior. Fot.: Jan Zych
następujące typy uczelni: uniwersytety, uniwersytety techniczne, uniSzkoła wyższa to nie przedsiębiorstwo, ale…
wersytety przymiotnikowe, politechniki, akademie i uczelnie
zawodowe. Nowy podział uczelni ma generalnie wyróżnić ich
Punktem wyjścia do rozważań o przyszłości Politechniki
trzy rodzaje:
Krakowskiej są „Misja PK” i „Strategia PK”, przyjęte w 2011 r.
•
badawcze,
Ich konsekwentna realizacja zapewnia uczelni odpowiednią
•
badawczo-dydaktyczne,
pozycję w regionie, w kraju, a także w kontaktach między•
dydaktyczne.
narodowych. Do obu dokumentów nawiązuje też program,
Do grona uczelni badawczych zakwalifikują się szerokoktóry prof. Jan Kazior przedstawił podczas kampanii przed
profilowe uczelnie, w których przynajmniej 2/3 jednostek uzywyborami na uczelni w 2016 r. Cel strategiczny uczelni został
skało kategorię A lub A+ i żadna nie otrzymała kategorii C.
zdefiniowany następująco: „Politechnika Krakowska czołową
Przyjmuje się, że status taki osiągnie mniej niż 20 szkół wyżuczelnią techniczną, odgrywającą ważną rolę w krajowej oraz
szych, zaś biorąc pod uwagę stan obecny, może to być zaledeuropejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej, wspomagawie 8–10 uczelni. Jedynie 2–3 szkoły wyższe uzyskają status
jącą rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Polski”.
uczelni flagowej. Mogą one liczyć na dodatkowe preferencje.
Dziś jednak sytuacja jest nie tylko inna niż w 2011 r., różni
Jeśli wydział uczelni flagowej, mający kategorię A lub A+, zdosię nawet od tej sprzed kilku miesięcy. Wobec zachodzących
będzie grant wart milion złotych, od resortu otrzyma dodatzmian i tych, których się spodziewamy, konieczne jest uważne przyjrzenie się „Strategii PK”, precyzyjne sformułowanie
kowy milion złotych.
celów i określenie metod, którymi uczelnia będzie się starała
Uczelniami badawczo-dydaktycznymi będą wyższe szkoły, w których przynajmniej 2 jednostki uzyskały kategorię
je osiągnąć.
A lub A+ i żadna nie otrzymała kategorii C. Uczelnie zaliczoW swoim programie wyborczym prof. Jan Kazior wyne do grona dydaktycznych będą zobowiązane wyłącznie do
odrębnił cztery obszary, zasadnicze dla funkcjonowania
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TEMAT NUMERU
kształcenia studentów i pozbawione finansowania na prowadzenie badań.
Określenie warunków brzegowych
dla poszczególnych profili uczelni ma
się opierać na wynikach kompleksowej oceny jednostek naukowych, przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji
Jednostek Naukowych. Liczyć się też
będzie aktywność w pozyskiwaniu
grantów, zarówno ogólnopolskich, jak
i międzynarodowych, ze szczególnym
naciskiem na granty Horyzontu 2020
oraz NCN, NCBiR, FNP, ERC.
Ponadto dodatkowo powołany zostanie Narodowy Program Doskonałości Naukowej, czyli jednorazowy konkurs
otwarty na instytucjonalny program zaawansowanych, przełomowych badań naukowych, adresowany do jednostek posiadających co najmniej kategorię A. Konkurs potrwa przynajmniej
6 lat i będzie w nim można uzyskać co roku finansowanie rzędu
kilkuset milionów złotych, minimum 200–300 mln złotych.
Przedstawiając te informacje, rektor Jan Kazior podkreślił,
że jeśli chodzi o status Politechniki Krakowskiej pod rządami „Ustawy 2.0”, naszym celem jest znalezienie się w gronie
uczelni badawczo-dydaktycznych. Wymagać to będzie sporego wysiłku. Z zestawienia ocen parametrycznych uczelni
technicznych wynika, że na razie Politechnika Krakowska
oscyluje wokół średniego poziomu krajowego. A to za mało:
— PK musi piąć się w górę — powiedział prof. Jan Kazior.

Algorytm sukcesu
Przechodząc do aspektów działalności Politechniki, kwestii,
które mają wpływ na wysokość przyznawanych dotacji, rektor zauważył, że najważniejszymi wartościami, decydującymi
o jakości uczelni i o sposobach realizacji jej misji i strategii,
są kadra akademicka oraz studenci. Uczelnia jest tak dobra,
jak naukowcy i studenci, których potrafi przyciągnąć. Dlatego
na całym świecie we wszystkich uczelniach walczy się o najzdolniejszych pracowników naukowych i o najzdolniejszych
studentów.
Od 1 stycznia bieżącego roku funkcjonuje nowy algorytm
rozdziału funduszy; algorytm, który dotyczy uczelni, a nie
poszczególnych wydziałów. Maleje tzw. stała przeniesienia,
czyli ta część dotacji, którą uczelnia otrzymuje na podstawie wyników z poprzedniego roku. W tym roku wynosi ona
57 proc. w stosunku do 2016 r., ale od 2018 r. będzie już stanowić tylko 50 proc. środków.
Na wysokość dotacji wpływają cztery składniki z następującymi wagami: studencko-doktorancki (40 proc.), kadrowy (45 proc.), badawczy (10 proc.), umiędzynarodowienia
(5 proc.). W przypadku składnika studencko-doktoranckiego
dla doktoranta, który pobiera stypendium, obowiązuje mnożnik 6, dla doktoranta, który nie pobiera stypendium — mnożnik 1,5, a dla studenta — mnożnik 1. Zatem na doktoranta,
który pobiera stypendium, uczelnia uzyskuje dotację sześciokrotnie wyższą niż na studenta. Wniosek jest prosty: warto
dążyć do zwiększenia liczby doktorantów.
Dochodzi do tego jeszcze korekta o wskaźnik jakości dydaktycznej (który określa stosunek liczbowy między studentami
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a kadrą). Kluczowe znaczenie ma liczba 13. Wskaźnik na tym
poziomie oznacza otrzymywanie przez uczelnię maksymalnej
dotacji w ramach składnika studencko-doktoranckiego. Przekroczenie tego wskaźnika pociąga za sobą karę finansową dla
uczelni. Jeśli zaś uczelnia ma wskaźnik niższy od 13, dotacja
będzie niższa, ale nie w takim stopniu, jak w przypadku przekroczenia tego poziomu. Z aktualnych danych wynika, że dla
Politechniki Krakowskiej wskaźnik ten wynosi 12,95. Oznacza
to, że mamy bardzo dobrą pozycję wyjściową.
Jeśli chodzi o składnik kadrowy, to w przypadku profesora mnożnik wynosi 2,5; dla doktora habilitowanego — 2; dla
doktora — 1,5; dla magistra — 1. Zwraca uwagę, że profesorowi cudzoziemcowi przypisany został mnożnik 4. Jest to zachęta, by angażować profesorów z zagranicy. Ze składnikiem
kadrowym wiąże się wskaźnik potencjału naukowego, uzależniony od oceny parametrycznej.
Ponadto do algorytmu liczą się projekty badawcze, przy
czym największą wagę mają projekty w ramach Horyzontu
2020, gdyż przypisany jest im mnożnik 4. Pozostałe projekty
zagraniczne mają mnożnik 2, a projekty krajowe — mnożnik
1. Jeśli zaś chodzi o umiędzynarodowienie uczelni, największe korzyści przynosi rekrutowanie studentów i doktorantów
na pełny cykl kształcenia (mnożnik 3).

Szybszy rozwój jest koniecznością
W kontekście przytoczonych powyżej informacji duży wpływ
na kondycję uczelni będzie mieć w najbliższych latach rekrutacja studentów oraz stan kadry. W ostatnich trzech latach
rekrutacja na PK utrzymywała się na tym samym poziomie,
jednak liczba studentów malała, ponieważ studia kończyły
roczniki należące jeszcze do wyżu demograficznego sprzed
2011 r. Pozyskane z takich źródeł jak Główny Urząd Statystyczny i Centralna Komisja Egzaminacyjna dane na temat liczby uczniów w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych
w województwie małopolskim i województwach ościennych
(skąd wywodzi się najwięcej studentów PK), wskazują, że co
roku uczniów tych ubywa o około 5,5 proc., a będzie ubywać
jeszcze więcej. Analizy MNiSW i GUS wskazują, że najbliższa dekada przyniesie największy w historii szkolnictwa
wyższego kryzys (związany także z niżem demograficznym).
Prognozuje się, że za 2–3 lata liczba studentów w Polsce może
spaść do około 1,3 mln (dla porównania w roku akademickim
2010/2011 było ich 1,8 mln).
Mimo to trzeba postarać się utrzymać rekrutację na poziome podobnym jak w latach poprzednich. Biorąc jednak pod
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Potrzebni liderzy

uwagę, że Politechnice Krakowskiej zależy na przyjmowaniu
dobrych kandydatów, gwarantujących uzyskiwanie dobrych
efektów kształcenia, musimy się liczyć z pewnym spadkiem
liczby osób studiujących. Spadek ten nie może jednak przekroczyć poziomu 5,5 proc.
Jeśli chodzi o zatrudnienie na PK, sytuacja w latach
2011–2016 była generalnie stabilna. Nieco powiększyła się
grupa asystentów. Spadła liczba adiunktów, co wynikało z faktu uzyskania przez wielu z nich habilitacji (nieco
wzrosła liczba adiunktów z habilitacją), a część adiunktów
zasiliła szeregi starszych wykładowców. Na stabilnym poziomie utrzymywała się grupa samodzielnych pracowników nauki. Największą liczebnie grupą na wszystkich wydziałach są adiunkci, drugą — pod względem liczebności
— są asystenci.
Sporządzona została prognoza przepływu pracowników
naukowych PK do 1 października 2021 r., przy założeniu
obecnie obserwowanych trendów. Przyjęty horyzont czasowy
wynika z zapisu ustawy, przewidującej rozwiązanie umowy
ze wszystkimi adiunktami, którzy do tego czasu nie uzyskają habilitacji. Prognoza dla PK wskazuje, że przy możliwych
spadkach liczby adiunktów i samodzielnych pracowników
naukowych (w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego),
przyspieszenie rozwoju naukowego należy uznać za cel strategiczny naszej uczelni.
Za przyspieszeniem rozwoju naukowego przemawiają też
inne argumenty, w tym możliwość zastąpienia w nowej ustawie wydziałów tzw. „szkołami doktorskimi”. Miałyby w nich
obowiązywać wyższe wskaźniki ilościowe i jakościowe. Bez
względu na to jakie jednak rozwiązania zostaną przyjęte,
rozwój kadry jest nam niezbędnie potrzebny, zaznaczył rektor
podczas swego wystąpienia.
Konkludując, prof. Jan Kazior stwierdził, że polityka kadrowa i rekrutacyjna są niczym naczynia połączone. Nasza
uczelnia musi starać się otwierać nowe, atrakcyjne kierunki
studiów, by przyciągać przyszłych kandydatów. Jednocześnie
musimy pamiętać o tym, że nowe kierunki studiów wymagają
kompetentnych pracowników, tworzących minima kadrowe.
Dlatego sprawą kluczową w najbliższych miesiącach jest odpowiedzialny wybór nowej kadry zarządzającej w katedrach
i zakładach PK. Potrzebne są osoby, które zapewnią skuteczny
rozwój wydziałów, a w ostatnich latach już przyczyniały się
do rozwoju swoich jednostek.
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Przytoczone fakty wskazują, że
uczelnia musi zabiegać o studentów
— wbrew niżowi demograficznemu
i trendom rynkowym. Choć na różnych wydziałach sytuacja przedstawia się w rozmaity sposób, generalnie
nie ma na razie przesłanek do likwidowania studiów niestacjonarnych.
Szczególny nacisk należy położyć na
rozwój studiów doktoranckich oraz
doskonalenie oferty kierunków tradycyjnych, a także rozwijanie kierunków
interdyscyplinarnych,
międzywydziałowych. W działaniach tych trzeba, w miarę możliwości, brać pod uwagę wskaźnik kosztochłonności. Kolejnym ważnym celem jest zwiększenie liczby
studentów i doktorantów, kształcących się za granicą oraz
powiększenie liczby cudzoziemców, w tym profesorów wizytujących, na PK.
Kończąc swe wystąpienie, prof. Jan Kazior nawiązał do
zbliżającej się oceny parametrycznej wydziałów. Konieczne
jest wyłonienie grupy liderów, którzy mogą istotnie wpłynąć
na przesunięcie poszczególnych wydziałów do wyższych
kategorii, podkreślił rektor. Zadeklarował, że osoby odznaczające się dużą aktywnością, przyczyniające się do podniesienia notowań wydziału, mogą liczyć na okresowy wzrost
wynagrodzenia czy zmniejszenie pensum. Będą musiały
jednak liczyć się ze stałym monitorowaniem ich działalności naukowej. Osoby te powinny zostać wskazane przez rady
wydziałów.
Sformułowana diagnoza sytuacji i zaproponowane
rozwiązania spotkały się z aprobatą członków Senatu. Zabrali oni głos w dyskusji. Podkreślano, że przedstawiona
prezentacja objęła wszystkie problemy, wobec których stoi
dziś uczelnia, a zaproponowane rozwiązania dają nadzieję na osiągnięcie stawianych celów. Jako szczególnie cenną
wskazano inicjatywę systemowego wspierania naukowych
liderów na poszczególnych wydziałach. Można oczekiwać,
że ich mniejsze obciążenie dydaktyczne przełoży się na
większą efektywność w pracy naukowej. Przy czym deklaracje o prowadzeniu działalności naukowej powinny być
odbierane tylko od pracowników, którzy prowadzą tę działalność na poziomie efektywnym z punktu widzenia parametryzacji. Wskazywano, że wszystkie liczące się w Europie
uczelnie działają według podobnego schematu: badaniami
zajmuje się wąska, bardzo efektywna grupa pracowników
naukowych, zaś liczniejsza grupa jest odpowiedzialna za
dydaktykę.
Rektor Jan Kazior w podsumowaniu zwrócił uwagę, że
w swojej analizie naświetlił sytuację ogólną i zasygnalizował
problemy, a teraz nadszedł czas na przeprowadzenie analiz
i opracowanie własnych strategii na poszczególnych wydziałach. Potrzebna jest dyskusja, za którą pójdą działania prowadzące do niezbędnych zmian.

Opracował: Lesław Peters
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W hołdzie patronowi Politechniki Krakowskiej

Dwa dni z Tadeuszem Kościuszką
Główne wydarzenia Roku Tadeusz Kościuszki na Politechnice Krakowskiej odbyły się
24 i 25 marca. Symboliczny hołd patronowi
uczelni oddali przedstawiciele władz uczelni, składając kwiaty w miejscach poświęconych pamięci Naczelnika. Bogaty plon przyniosła dwudniowa konferencja naukowa
„Tadeusz Kościuszko. Historia, współczesność, przyszłość. Relacje i zależności”.

W trakcie konferencji mówiono zarówno o samym bohaterze Polski i Stanów Zjednoczonych, jak i o tradycjach
upamiętniania jego osoby. Gościem specjalnym konferencji był podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech
Kolarski, który przekazał uczestnikom
spotkania adres wystosowany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Otwarte zostały

także trzy wystawy związane tematycznie
z postacią Tadeusza Kościuszki. Odbył się
tradycyjny Bieg Kościuszkowski (piszemy
o nim na s. 28).
Szersza informacja na temat konferencji ukaże się w następnym wydaniu
„Naszej Politechniki”.

Uczestnicy konferencji, w pierwszym rzędzie (od lewej): prorektor PK Andrzej Białkiewicz,
rektor PK Jan Kazior, minister Wojciech Kolarski, prorektor PK Marek Stanuszek, konsul generalny USA Walter Braunohler. Fot.: Jan Zych

Konferencję otworzył rektor Politechniki
Krakowskiej prof. Jan Kazior. Fot.: Jan Zych

(ps)

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK
22 marca 2017 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
•

zaopiniowania zmian w składzie Rady Muzeum PK;

•

opiniowania wniosków o przyznanie nagród
ministra nauki i szkolnictwa wyższego;

•

przyznania odznaczeń PK;

•

zmiany uchwały Senatu PK z 27 maja 2011 r.
nr 34/d/05/2011 w sprawie utworzenia na
PK międzywydziałowego kierunku studiów
gospodarka przestrzenna;

•

•

efektów kształcenia dla międzywydziałowego kierunku studiów gospodarka
przestrzenna (na I stopniu kształcenia),
prowadzonego łącznie przez Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej
i Wydział Inżynierii Środowiska;
przekształcenia makrokierunku studiów nanotechnologie i nanomateriały w między-
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wydziałowy kierunek studiów nanotechnologie i nanomateriały;
•

uruchomienia kierunku studiów odnawialne
źródła energii i infrastruktura komunalna na
Wydziale Inżynierii Środowiska;

•

efektów kształcenia dla kierunku studiów
odnawialne źródła energii i infrastruktura
komunalna (na I stopniu kształcenia), prowadzonego przez Wydział Inżynierii Środowiska;

•

•

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;
zmiany uchwały Senatu PK z 22 maja 2015 r.
nr 56/d/05/2015 w sprawie zasad przyjęć na
I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy w latach:
2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019;

•

zmiany uchwały Senatu PK z 20 maja 2016 r.
nr 46/d/05/2016 w sprawie zasad przyjęć
na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych
studiów I stopnia laureatów konkursów
międzynarodowych oraz ogólnopolskich,
ubiegających się o przyjęcie na studia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2017/2018;

•

liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, rozpoczynających się na PK w semestrze zimowym
i letnim roku akademickiego 2017/2018;

•

uchylenia uchwały Senatu PK w sprawie uruchomienia na Wydziale Mechanicznym PK
studiów z wykładowym językiem angielskim;

•

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

•

zmian w „Regulaminie przyznawania odznaczeń PK”;

•

ustalenia progów punktowych oceny okresowej nauczycieli akademickich.
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KRONIKA
Marzec
1 III

Prezentacja założeń systemu szkolnictwa wyższego „Ustawa 2.0”,
przygotowanych przez trzy zespoły wyłonione w konkursie. Spotkanie
zorganizowane przez MNiSW na Politechnice Warszawskiej, z udziałem
wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina.

16 III Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Dziedzictwo archeologiczne jako komponent przestrzeni w wymiarze fizycznym i społecznym”
zorganizowane przez Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Wydziału Architektury PK.

2 III

16–18 III 13. Studencki Festiwal Informatyczny w Krakowie.
18 III Wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom

Wernisaż wystawy dyplomowych prac magisterskich absolwentów
Wydziału Architektury PK „Architektura w przestrzeni sztuki 2017” w Pałacu
Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

3 III

„Dzień Wynalazków 2017: Technologie dla bezpieczeństwa i zdrowia” zorganizowany na PK przez spółkę celową INTECH PK Sp. z o.o.

3–4 III

Grand Prix Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz finał
VIII edycji zawodów narciarskich Grand Prix 2017 o Puchar Rektora PK
w Spytkowicach.

3 i 5 III Koncerty Zespołu Wokalnego „Minimus” z Poznania pod
kierownictwem Sławomiry Raczyńskiej, przybyłego do Krakowa na zaproszenie Akademickiego Chóru PK „Cantata”. Poznańscy artyści wystąpili
z samodzielnymi koncertami w Domu Kultury Podgórze i krakowskim
kościele św. Kingi.
4 III

Dzień otwarty Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

Inauguracja studiów podyplomowych realizowanych w Centrum Szkolenia
i Organizacji Systemów Jakości PK.
„Viva la musica — chóralna synergia” wspólny koncert Zespołu Wokalnego
„Minimus” z Poznania i Akademickiego Chóru PK „Cantata” w Centrum
Kultury „Dworek Białoprądnicki”.

8 III

18. Inżynierskie Targi Pracy w Krakowie.

„Sztuka ozdabiania ziemi wyobraźnią” — wykład otwarty, wygłoszony
przez prof. Aleksandra Böhma w ramach cyklu „Mistrzowie Architektury
Krajobrazu” prowadzonego w Instytucie Architektury Krajobrazu PK.

13 III
14 III

Walne zebranie Rady Fundacji Panteon Narodowy.

Debata na temat zmian w zagospodarowaniu kampusu głównego PK „Politechnika Od.Nowa”, zorganizowana przez Koło Naukowe
Systemów Komunikacyjnych PK.
6. Dzień Liczby Pi zorganizowany przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.

15 III

Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

20 III — 14 IV Towarzysząca obchodom Roku Tadeusza Kościuszki
wystawa fotografii Felixa Molskiego pt. „Thaddeus Kosciuszko. Memorialised worldwide” w Galerii PK „Gil”.
Towarzysząca obchodom Roku Tadeusza Kościuszki wystawa fotografii
pt. „Festiwale kościuszkowskie pod Górą Kościuszki 2007–2013” w Galerii
PK „Kotłownia”.

23 III Wernisaż wystawy malarstwa i promocja książki Iwony Fischer-Zuziak w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.
24 III 41. Uliczny Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci
Tadeusza Kościuszki zorganizowany przez Akademicki Związek Sportowy
PK i Centrum Sportu i Rekreacji PK jako jedna z imprez towarzyszących
obchodom Roku Tadeusza Kościuszki.
24–25 III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tadeusz Kościuszko. Historia, współczesność, przyszłość. Relacje i zależności” zorganizowana w ramach obchodzonego w kraju i na PK Roku Tadeusza Kościuszki
w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym PK „Działownia”.
Towarzysząca konferencji wystawa „Ekslibrysy kościuszkowskie” z kolekcji
Krzysztofa Lachowicza eksponowana była w sali obrad.
29 III Szanghajskie Targi Edukacyjne na PK.
29 III — 1 IV 64. Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie w Zakopanem.

30 III Dzień otwarty PK.
30 III — 14 IV Wystawa prac dyplomowych studentów architektury
krajobrazu Wydziału Architektury PK, wykonanych w porozumieniu z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie — „Studenci dla zieleni Krakowa”, zorganizowana w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej przy ul. Reymonta 20 w Krakowie.

Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Opracowała: Renata Dudek

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 11 z 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w „Zasadach (polityce) rachunkowości”.
Zarządzenie nr 12 z 28 lutego 2017 r. w sprawie zasad podejmowania
i odbywania studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

Zarządzenie nr 17 z 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustalenia wysokości opłat pobieranych przez Politechnikę Krakowską za
wydanie: legitymacji studenckiej, legitymacji doktoranta, dyplomu ukończenia studiów i odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
Zarządzenie nr 18 z 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w „Zasadach
finansowania działalności samorządu i uczelnianych organizacji studenckich oraz uczelnianych organizacji doktorantów na Politechnice
Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 14 z 2 marca 2017 r. w sprawie postępowania przy wydawaniu duplikatu dyplomu ukończenia studiów wyższych na Politechnice
Krakowskiej lub duplikatu suplementu do dyplomu.

Zarządzenie nr 19 z 14 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu
ds. Realizacji Projektu „TechnoPark PK — Lea”.

Zarządzenie nr 15 z 3 marca 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika
rektora ds. Muzeum Politechniki Krakowskiej.

Komunikat rektora PK

Zarządzenie nr 16 z 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
wysokości opłaty rekrutacyjnej za postępowanie związane z przyjęciem
na studia wyższe prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2016/2017.

Komunikat nr 4 z 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2017 r.
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Zarządzenie nr 13 z 2 marca 2017 r. w sprawie zasad przygotowywania
i personalizacji uczelnianych dyplomów ukończenia studiów wyższych na
Politechnice Krakowskiej oraz ich odpisów.

Nasza Politechnika nr 4 (164) kwiecień 2017

www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

PRACOWNICY
Doktorzy habilitowani

Wit Derkowski
Urodził się w 1972 r. w Łodzi. Ukończył klasę
matematyczno-fizyczną I LO w Nowym Sączu. Dyplom magistra inżyniera specjalności
konstrukcje budowlane i inżynierskie uzyskał
na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w 1996 r. W 2005 r. obronił
z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Trwałość
zmęczeniowa zginanych belek żelbetowych
wzmacnianych taśmami z włókien węglowych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab.
inż. Krzysztofa Dyducha (nagroda w konkursie
ministra transportu i budownictwa). W maju
2009 r. ukończył szkolenie „Precast Structures”
na Uniwersytecie Nottingham w Wielkiej Brytanii. Stopień doktora habilitowanego uzyskał
w marcu 2017 r. na podstawie 11 powiązanych tematycznie publikacji pod wspólnym
tytułem: „Wybrane aspekty pracy statyczno-wytrzymałościowej prefabrykowanych stropów sprężonych, współpracujących z nadbetonem” (cykl ukazywał się w latach 2011–2016).
Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej jest zatrudniony od
października 1996 r. Od 2006 r. pracuje jako
adiunkt w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych PK, w Zakładzie Konstrukcji
Sprężonych. W latach 2006–2011 pełnił funkcję zastępcy dyrektora instytutu (ds. dydaktyki oraz ds. naukowo-badawczych i współpracy z gospodarką). Doprowadził do wdrożenia
systemu jakości i akredytowania Laboratorium Badawczego Materiałów i Konstrukcji
Budowlanych PK. Kierował projektem „Stworzenie kompleksu laboratoriów na Wydziale
Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej”,
współfinansowanym ze środków UE.
Jego prace naukowo-badawcze dotyczą:
zagadnień technologicznych i analizy pracy
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konstrukcji sprężonych; innowacyjnych
technik naprawy i wzmacniania istniejących
konstrukcji budowlanych z betonu, z zastosowaniem materiałów kompozytowych FRP;
prefabrykowanych konstrukcji budowlanych
z betonu; prefabrykowanych elementów nawierzchni szynowych z betonu sprężonego
w aspekcie zapewnienia ich bezpieczeństwa
użytkowania i trwałości. Wykonywane analizy teoretyczne, jak i badania doświadczalne
— niejednokrotnie w skali rzeczywistej —
prowadzą do wniosków o dużym znaczeniu
praktycznym.
Dorobek publikacyjny obejmuje 71 prac
naukowych oraz 30 referatów na konferencjach i kongresach zagranicznych i krajowych. Kierował 2 krajowymi projektami
badawczymi, realizowanymi we współpracy z przedsiębiorcami oraz był wykonawcą
w projekcie badawczo-rozwojowym NCBiR.
Uczestniczy w pracach Fédération internationale du béton (fib) — Międzynarodowej
Federacji Betonu Konstrukcyjnego — jest
wiceprzewodniczącym Komisji COM6 „Prefabrication” oraz przewodniczącym Polskiej
Grupy. Od 2007 r. trzykrotnie organizował
w Krakowie doroczne spotkania Komisji,
a obecnie przewodniczy komitetowi przygotowującemu w 2019 r. w Krakowie sympozjum fib. (Merytorycznie angażuje się
w działalność grup roboczych: „Prestressed
hollowcore floors”, „Retrofitting of precast
seismic structures”, „Precast concrete in tall
buildings”). Bierze też udział w pracach COST
Action TU1207 „Next Generation Design
Guidelines for Composites in Construction”
oraz International Institute for FRP in Construction (IIFC).
Jest współtwórcą, wiceprzewodniczącym komitetu organizacyjnego oraz sekretarzem komitetu naukowego odbywającej
się cyklicznie na PK Konferencji Naukowo-Technicznej „Konstrukcje Sprężone”. Był
członkiem komitetów naukowych 7 konferencji międzynarodowych, wykonywał recenzje artykułów dla czasopism z bazy JCR
(„Construction & Building Materials”, „Engineering Structures”, „Composite Structures”, „Structural Concrete”, „Cement, Wapno, Beton”). Zasiada w komitetach redakcyjnych czasopism
naukowych („Frontiers in Materials and Built
Environment”, „Czasopismo Techniczne”).
Został powołany na eksperta w Operation
Programme for the Polish-Swiss Research Programme.
W zakresie obowiązków dydaktycznych
współpracował z Université Blaise Pascal

w Clermont-Ferrand, we Francji, University of
Nebraska w USA, Hasselt University w Belgii
oraz Universidade da Beira Interior w Covilha,
w Portugalii.
Prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej z przedmiotów:
konstrukcje betonowe, konstrukcje sprężone i prefabrykowane, roboty remontowe
i modernizacyjne, technologia wykonywania
i wzmacniania konstrukcji z betonu, wzmacnianie konstrukcji budowlanych oraz zajęcia w języku angielskim Precast Structures.
Współprowadzi zajęcia z metodyki badań
doświadczalnych materiałów i konstrukcji na studiach doktoranckich na kierunku
budownictwo, również zajęcia na studiach
podyplomowych. Jest promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim. Był promotorem 75 prac magisterskich (5 nagrodzonych lub wyróżnionych w ogólnopolskich
konkursach) i 55 prac inżynierskich. Pełnił
opiekę naukową nad studentami zagranicznymi oraz opiekę naukową i dydaktyczną
nad studentami stażystami WIL. Obecnie bierze udział w tworzeniu międzywydziałowych
studiów podyplomowych „budownictwo
modułowe”.
Jest członkiem Rady Wydziału Inżynierii
Lądowej (od 2002 r.; zasiadał w Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Komisji ds. Programów
Unijnych; obecnie uczestniczy w pracach Komisji ds. Rozwoju) oraz Uczelnianej Komisji
Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.
Uzyskał dwie nagrody zespołowe I stopnia rektora PK za działalność na rzecz uczelni,
nagrodę indywidualną rektora PK za działalność dydaktyczną, Honorową Odznakę PK
oraz Medal Brązowy za Długoletnią Służbę,
przyznawany przez prezydenta RP.
Członek Sekcji Konstrukcji Betonowych
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN,
KT 195 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Komitetu Nauki PZiTB Oddział Małopolska.
Posiada uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Prowadzi własną
działalność zawodową — wykonał ponad
80 opinii, ekspertyz i projektów konstrukcyjnych, szczególnie w zakresie konstrukcji
sprężonych, konstrukcji prefabrykowanych
i wzmacniania konstrukcji. Jest m.in. projektantem pierwszego w Polsce wzmocnienia
budynku przez sprężenie taśmami CFRP oraz
autorem nowych rozwiązań stropów z betonu sprężonego.
Jest żonaty, ma dwie córki.
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Aleksander
Kuranowski
Urodził się 17 maja 1951 r. w Krakowie.
Jest absolwentem krakowskiego I Liceum
Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego. Studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie ukończył
w 1974 r. jako inżynier elektryk (praca dyplomowa z zakresu energoelektroniki). Następnie studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W 1977 r.
otrzymał na tej uczelni tytuł magistra inżyniera mechanika.
Pracę zawodową w Zakładzie Budowy Pojazdów Samochodowych, wchodzącym w strukturę Instytutu Pojazdów
Samochodowych i Silników Spalinowych
PK, rozpoczął w 1978 r. Siedmioletni okres
zatrudnienia na stanowisku asystenta
dydaktycznego w tej jednostce zamknął
w 1985 r. obroną doktoratu — „Analiza
i synteza mechanizmu niezależnego zawieszenia kół samochodu z uwzględnieniem podatności więzów”. Promotorem
był doc. dr hab. inż. Józef Knapczyk. Decyzją Rady Wydziału Mechanicznego PK
dysertacja została wyróżniona i nagrodzona przez rektora PK, a zaproponowaną
w niej metodykę wykorzystano w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym BOSMAL
w Bielsku-Białej i zaprezentowano na
Uniwersytecie Technicznym w Kragujevac oraz w Moskiewskim Instytucie
Samochodowo-Drogowym (MADI). Od
1986 r. pracuje na stanowisku adiunkta
Wydziału Mechanicznego PK.
Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie:
budowa i eksploatacja maszyn nadała mu
18 stycznia 2017 r. Rada Wydziału Mechanicznego PK, opierając się na pozytywnych
recenzjach i opinii komisji habilitacyjnej, powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni
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i Tytułów. Osiągnięcia naukowe zostały
zaprezentowane w monografii „Kształtowanie charakterystyk urządzeń wspomagających układ kierowniczy dla poprawy
bezpieczeństwa samochodu”, wydanej
w 2015 r. w Wydawnictwie PK.
Od 1980 r. Aleksander Kuranowski jest
również zatrudniony (3-letnia przerwa na
przygotowanie pracy doktorskiej) w Instytucie Ekspertyz Sądowych im. prof. dra
Jana Sehna w Krakowie, w Zakładzie Badań
Wypadków Drogowych. Pracuje jako biegły sądowy w zakresie technicznej i kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków
drogowych. Tym zagadnieniom poświęcił (jako autor bądź współautor) prawie
80 publikacji.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień z zakresu budowy pojazdów (koncentruje się na badaniach przedniego zawieszenia i układu kierowniczego
samochodów osobowych) oraz problemów rekonstrukcji wypadków drogowych
i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W pierwszej publikacji, którą opracował wspólnie z prof. Adamem Kleczkowskim — „Ujemny promień zataczania
a stateczność i kierowalność samochodu. Analiza teoretyczna” — wyprowadził
nowe zależności teoretyczne, uwzględniające zachowanie samochodu z ujemnym promieniem zataczania przy szybkiej
i wolnej jeździe po krzywiźnie. Zwieńczenie jego dorobku naukowego stanowi
monografia habilitacyjna. Powstała dzięki
wieloletnim badaniom przyczyn wypadków drogowych i urządzeń wspomagających układ kierowniczy samochodu, jak
i bardzo dobremu przygotowaniu autora z zakresu elektrotechniki. Wykazano
w niej, że wyższy poziom bezpieczeństwa
czynnego samochodu można osiągnąć
poprzez chwilowe ograniczenie efektu
wspomagania w wybranych stanach ruchu samochodu. Wprowadzenie urządzeń
wspomagających do układu kierowniczego może doprowadzać do niezamierzonego skutku — pojazd, który wcześniej
prawymi kołami zjechał na obniżone
pobocze, przy powrocie na jezdnię, już
wbrew woli kierującego, zjeżdża na jej
lewą połowę. Zjawisko to bywa określane
jako efekt edge drop-off. Chwilowe zmniejszenia efektu wspomagania kierowania
może te skrajnie niebezpieczne sytuacje
ograniczyć. Aleksander Kuranowski jest
ponadto autorem 3 skryptów do swoich
autorskich przedmiotów i współautorem
obszernej pracy zbiorowej „Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego”
(Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2002, 2006, 2010).
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Naukowo-badawcze doświadczenie
zdobywał także dzięki współpracy, którą
Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PK nawiązał z przedsiębiorstwami przemysłowymi. Wykonywał
badania m.in. dla: Fabryki Samochodów
Małolitrażowych, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Małolitrażowych BOSMAL w Bielsku-Białej, Wytwórni
Urządzeń Komunalnych w Stąporkowie,
Fabryki Samochodów Ciężarowych STAR
w Starachowicach, Fabryki Amortyzatorów w Krośnie, Sanockiej Fabryki Autobusów AUTOSAN, Fabryki Samochodów
Rolniczych w Poznaniu, Polskich Zakładów
Lotniczych — PZL Mielec, Zakładu Opon
Samochodowych „Stomil” w Dębicy.
Jako nauczyciel akademicki prowadzi
wykłady, projekty i ćwiczenia z przedmiotów takich, jak: budowa samochodów,
teoria ruchu samochodu, urządzenia wspomagające w samochodach, hydropneumatyka samochodowa, drgania w pojazdach
samochodowych, a także wykłady i laboratoria z podstaw elektrotechniki. Pod jego
kierunkiem powstało kilkadziesiąt prac
dyplomowym z zakresu konstrukcji, budowy
i badań pojazdów. Wiele z nich otrzymało
nagrody w konkursach organizowanych np.
przez krakowski oddział SITK RP. Stanowiska
pomiarowe, zrealizowane jako temat prac
dyplomowych jego studentów, stanowią
zaplecze dydaktyczne Zakładu Budowy
Pojazdów Samochodowych.
Należy do Polskiego Stowarzyszenia
Biegłych Sądowych ds. Wypadków Drogowych (członek założyciel) i European
Association for Accident Research and
Analysis. Jest również audytorem Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie.
Jest żonaty, ma troje dzieci. W zimie
lubi jeździć na nartach, wybierając czarne
trasy i strome ściany, a w lecie pasjonują go
wszelkiego typu wycieczki i niezdrowe korzystanie ze słońca.

Doktorzy
Wydział Fizyki, Matematyki
i Informatyki
dr inż. Piotr Łabędź (F-3) — „Algorytmy
fraktalne w cyfrowej analizie obiektów przestrzennych”; promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński (IPPT PAN), promotor pomocniczy: dr inż. arch. Agnieszka Ozimek (PK),
recenzenci: dr hab. inż. Leszek J. Chmielewski,
prof. SGGW (SGGW), prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita (PW); 12 I 2017 r.
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WIEiK PK uhonorowany
TOMASZ WĘGIEL

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej został uhonorowany Medalem im. Profesora Janusza
Groszkowskiego, pioniera radiotechniki
w Polsce, oraz statuetką ufundowaną z okazji 55-lecia Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Z rąk
przewodniczącego PTETiS prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego wyróżnienia odebrał
dziekan wydziału prof. Adam Jagiełło.
W ten sposób doceniono wkład Politechniki Krakowskiej w rozwój tego działającego
od 1961 r. towarzystwa naukowego.
Ceremonia odbyła się 23 stycznia w Sali
Senatu Politechniki Warszawskiej, podczas

uroczystości, która oficjalnie zakończyła
obchody jubileuszu PTETiS. Obok rektorów Politechniki Warszawskiej, Politechniki Częstochowskiej i Polsko-Japońskiej
Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, uczestniczyli w niej prorektorzy,
dziekani wielu innych polskich uczelni
technicznych, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych — Instytutu Elektrotechniki, Instytutu Energetyki, Instytutu
Chemii Przemysłowej oraz Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, jak również
przewodniczący i prezesi PTMTiS, SEP
i IEEE-Polska. Gośćmi honorowymi byli prezes Urzędu Patentowego, przewodniczący

Sekcji
Nauk
Technicznych
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN.
PTETiS zrzesza aktualnie 960 członków.
Towarzystwo dużą uwagę przykłada do
szerzenia współpracy międzyuczelnianej,
przełamując granice naukowych specjalności.

Dr hab. inż. Tomasz Węgiel jest adiunktem
w Instytucie Elektromechanicznych Przemian
Energii PK.

Nagroda za działalność na rzecz dzieci i seniorów

Władysława Maria Francuz —
Człowiekiem Roku „Gazety Krakowskiej”
Już ćwierć wieku redakcja „Gazety Krakowskiej” honoruje najwybitniejsze
postacie Małopolski, wybierane przez
czytelników w ogłaszanym co roku plebiscycie. W tym roku, w związku z jubileuszem, zmieniono nieco formułę konkursu. Obok wskazanych przez czytelników
ponad 90 osób (reprezentanci wszystkich
powiatów województwa) uhonorowanych tytułem „Osobowości Roku 2016”,
kapituła konkursu postanowiła przyznać 10 osobom tytuł „Człowieka Roku
2016”. W tym zaszczytnym gronie znalaFot.: Jan Zych
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zła się dr inż. Władysława Maria Francuz,
prof. oświaty (na zdjęciu).
Władysława Maria Francuz jest osobą
dobrze znaną na Politechnice Krakowskiej
jako wieloletni dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii, a ostatnio koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK. Popularność
poza murami uczelni przyniosła jej działalność społeczna realizowana na różnych
płaszczyznach. Chodzi w pierwszej kolejności o założony przez nią i prowadzony od
42 lat Zespół Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”,
zespół, który koncertował na całym świecie.
Za dorobek na tym polu,
a także w strukturach ZHP,
Władysława Maria Francuz
została odznaczona nadanym na wniosek dzieci Orderem Uśmiechu. W roku
2000 już raz została Człowiekiem Roku „Gazety
Krakowskiej”, dlatego powtórne przyznanie tytułu
było dla niej dużym i —
nie kryje — bardzo miłym
zaskoczeniem.
Uroczystość ogłoszenia zwycięzców konkur-

su odbyła się 3 marca w Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha. Laureatka z Politechniki Krakowskiej znalazła się
w doborowym gronie, bowiem tytuł Człowieka Roku 2016 otrzymali także m.in.: dyrektor Stowarzyszenia Krakowski Komitet
Zwalczania Raka Magdalena Chuderska,
kardynał Stanisław Dziwisz, była dyrektor
Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia
Gołubiew, były marszałek województwa
małopolskiego, poseł na Sejm RP Marek
Sowa, trzykrotny rektor AGH prof. Ryszard
Tadeusiewicz, a także Stanisław Starostka,
który wraz z synem Mateuszem z narażeniem własnego życia uratował niepełnosprawnego mężczyznę z płonącego
domu.
Dyplomy i medale laureatom wręczył przewodniczący Kapituły Plebiscytu
prof. Józef Lipiec. Od marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy Władysława Maria Francuz otrzymała adres gratulacyjny, w którym podkreślone zostały jej
zasługi w dziedzinie edukacji artystycznej
dzieci oraz w zakresie działań na rzecz aktywizacji seniorów.

Nasza Politechnika nr 4 (164) kwiecień 2017

(ps)

9

INFORMACJE

Międzynarodowa konferencja „Definiowanie przestrzeni architektonicznej”
odbyła się po raz 15.

Miejski punkt widzenia na dom
Po raz piętnasty architekci z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych zebrali
się na Politechnice Krakowskiej, by wziąć
udział w konferencji z cyklu „Definiowanie
przestrzeni architektonicznej”. Spotkanie,
zorganizowane w dniach 25 i 26 listopada
2016 r. przez Katedrę Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej PK,
odbyło się pod hasłem „Dom w mieście —
właściwości rzeczy architektonicznej”.
Pomysł zwołania tego typu konferencji
zrodził się z chęci stworzenia forum, które
prowokowałoby rozmowy o architekturze.
Potrzebę tę uznano za wskazaną w dobie
szybkiego tempa przemian współczesnej
codzienności, znajdujących wyraz także
w sferze architektury. Pierwsze spotkanie
odbyło się w 2001 r., a jego temat brzmiał:
„Definiowanie przestrzeni architektonicznej”. Tak sformułowany wywołał wielowątkową dyskusję, co skłoniło organizatorów
do przyjęcia owego pojemnego hasła za
wspólny tytuł cyklu corocznych spotkań
Instytutu Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury PK. Tematykę
każdego z nich starano się koncentrować
na wybranych zagadnieniach.
I tak, w 2002 r. w ramach cyklu odbyła
się konferencja „Projektowanie architektury a teoria”, w 2003 r. tematem i tytułem
konferencji były „Granice architektury”,
a w 2004 r. — „Architektura jako sztuka”.
Rozmawiano o pięknie, użyteczności i kon-

Na konferencję przybył z Münster prof. Herbert Bühler, honorowy profesor Politechniki
Krakowskiej. Fot.: Jan Zych
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tekście architektonicznym, a także o związkach między estetyką a etyką. W 2005 r.
podjęto fundamentalną kwestię „Co to jest
architektura?” — i… szczęśliwie (według
zgodnej opinii) nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi! Podczas kolejnych spotkań pytano m.in. o współczesny kontekst
teorii Witruwiusza (2009), trwanie i przemijanie architektury (2011), detal architektoniczny (2012) oraz o gry i zabawy architektury (2015).
Temat piętnastego, jubileuszowego
spotkania brzmiał: „Dom w mieście —
właściwości rzeczy architektonicznej”.
Organizatorzy zaproponowali refleksję nad
takimi zagadnieniami, jak: pojęcie domu;
tworzywo, z którego dom jest zbudowany;
fasada budynku, oddzielająca przestrzeń
publiczną ulicy od wnętrza prywatnego;
dom wolno stojący, czyli przestrzeń miasta
pozbawiona pierzei; użyteczność architektury; jej oryginalność, wyrażająca się za pośrednictwem budowli monumentalnych
i zastąpienie oryginalnością estetycznej
kategorii piękna.
W konferencji uczestniczyli naukowcy
i twórcy architektury z ośrodków krajowych i zagranicznych (z Berlina, Bolonii,
Cottbus, Las Palmas, Luksemburga, Mediolanu, Münster, Sewilli, Trewiru, Udine,
Wenecji). Kierunek obradom nadała międzynarodowa Rada Naukowa pod przewodnictwem prof. Dariusza Kozłowskiego.
Kuratorem konferencji była prof. Maria Misiągiewicz. Funkcję sekretarza naukowego
pełnił dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski,
a sekretariat konferencji pracował pod
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kierunkiem dr inż. arch. Anny Mielnik.
Współorganizatorem wydarzenia, obok
Katedry
Architektury
Mieszkaniowej
i Kompozycji Architektonicznej (obecnie
Zakład), była Sekcja Architektury Komitetu
Architektury i Urbanistyki PAN.
Jubileuszowe spotkanie stało się okazją
do wybicia okolicznościowego medalu „International Conference — Defining of the
Architectural Space — Cracow University of
Technology — Since 2001 — MERENTIBUS”.
Medal, zaprojektowany przez prof. Stefana
Dousę, został podczas listopadowej konferencji wręczony inicjatorom serii spotkań,
wybitnym osobistościom, które na nich
gościły, wielokrotnym uczestnikom konferencji, a także jej opiekunom i przyjaciołom.
Plon konferencji został zebrany w obszernej, złożonej z ośmiu tomów publikacji, którą ogłosiło Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Recenzowana publikacja
ukazała się w języku angielskim. Cenny
zbiór referatów przygotowanych na konferencję był dostępny dla jej uczestników już
w trakcie jej trwania.
W otwarciu jubileuszowego spotkania uczestniczył rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior. Obecni byli
prorektor PK dr hab. inż. arch. Andrzej
Białkiewicz, prof. PK i dziekan Wydziału
Architektury PK prof. Jacek Gyurkovich.
Obrady toczyły się, podobnie jak w latach
poprzednich, w sali konferencyjnej pawilonu „Kotłownia”.

(R.)
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Krakowskiej debacie towarzyszył wyjazd studialny poświęcony drewnianym
zabytkom Podhala

Konferencja „Drewno w architekturze”
JAN KUREK

W dniach 18–20 listopada 2016 r. odbyła
się w Krakowie międzynarodowa konferencja poświęcona tradycyjnym i współczesnym realizacjom architektonicznym
z użyciem drewna jako podstawowego
materiału budowlanego i zdobniczego,
tj. materiału, z którego formowany był
również detal zdobniczy. Organizatorzy
konferencji uznali, że to pierwsze tak poważne spotkanie ludzi nauki i techniki, zabytkoznawców i sympatyków tego znanego od tysiącleci materiału będzie swoistą
próbą podsumowania dotychczasowych
badań i doświadczeń realizacyjnych. Nadto
wymiana doświadczeń powinna wesprzeć
indywidualne badania, a także urealnić
koncepcje wdrażane do realizacji.
Idea krakowskiego spotkania zrodziła się
na początku 2016 r. w rozmowie z przewodniczącym Komisji Urbanistyki i Architektury
Oddziału PAN w Krakowie — prof. Zbigniewem Zuziakiem, który zaproponował mi
utworzenie i prowadzenie (w ramach Komisji) Sekcji Architektury Drewnianej. Zgodnie
uznaliśmy wówczas, że właśnie konferencja

Dr hab. Jarosław Szewczyk (Politechnika
Białostocka)

Prof. Rein Murula z Wydziału Architektury
w Tallinie (Estonia)

naukowa będzie dobrym forum pierwszego
spotkania badaczy i praktyków w dziedzinie
architektury drewnianej.
Choć zadanie, jakiego się podjąłem,
nie było łatwe, jednak dzięki osobistym
przyjaźniom i wieloletnim kontaktom

szybko zyskało realne kształty. Wszyscy zainteresowani tą formą wymiany
doświadczeń wręcz entuzjastycznie zareagowali na zaproszenie do udziału
w konferencji. Warto zaznaczyć, że podstawowym założeniem stała się zasada, iż
uczestnicy konferencji nie powinni ponosić kosztów jej organizacji oraz kosztów
publikacji towarzyszącego konferencji
wydawnictwa naukowego — wieloautorskiej monografii. Stało się to możliwe
dzięki finansowemu wsparciu ze strony
dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej — prof. Jacka Gyurkovicha, dyrektora Instytutu Projektowania
Budowlanego WA PK — prof. Wacława
Celadyna oraz dzięki Jerzemu Donimirskiemu — architektowi i zarazem właścicielowi sieci hotelowej Donimirski Boutique Hotels.
Na dwa dni więc bazą konferencji stał
się usytuowany opodal Bramy Floriańskiej
Hotel Polski „Pod Białym Orłem”, a radą
i pomocą służyła nam — jako przedstawiciel właściciela — Anna Olewińska.
Miejsce było wprost wymarzone na potrzeby konferencji — doskonale wyposażone, w swej przestrzeni mieściło salę
obrad, powierzchnię ekspozycyjną oraz

Uczestnicy konferencji, na pierwszym planie (od lewej): Dominik Mączyński (ICOMOS Polska), dr Antoni Kapuściński (Gdańsk), dr Bernadeta Schäfer (TU Berlin)
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Angus Fowler (Berlin). Na zdjęciu z prawej: dr Włodzimierz Witkowski (Politechnika Łódzka)

wielofunkcyjne kuluary. Nadto w hotelu
znalazła lokum część zagranicznych i krajowych uczestników konferencji.
Obradom towarzyszyła wystawa przygotowana przez Studenckie Koło Naukowe Budownictwa. Przedstawiono na niej
prowadzone z udziałem studentów prace
dokumentujące inwentaryzacje (rysunkowe i fotograficzne) zabytkowych budowli drewnianych w Polsce, na Ukrainie
i w Rosji oraz prace porządkowe na cmentarzach greckokatolickich w południowo-wschodniej Polsce. Druga fascynująca
wystawa prezentowała badawczy doro-

bek życia Barbary Tondos i Jerzego Tura
— małżeńskiego i naukowego duetu,
oddanego bez reszty ratowaniu i dokumentowaniu historycznej architektury
drewnianej.
Dzięki „błogosławieństwu” prof. Józefa
Gawlika — przewodniczącego Kolegium
Redakcyjnego Wydawnictw Naukowych
PK oraz przychylności mgr. Marka Feleckiego — kierownika Działu Poligrafii PK
możliwe było terminowe przygotowanie
na konferencję recenzowanego dwutomowego wydawnictwa naukowego pod moją
redakcją.

Seminarium wyjazdowe, Zakopane — przed willą „Pod Jedlami”

Trzeciego dnia konferencji odbył
się poświęcony drewnianym zabytkom
Podhala studialny wyjazd, w którym
uczestniczyła ekipa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Kultury Drewna „Wood
is Good” z jego sekretarzem generalnym, panią Su Jin Ling. W trakcie tego
jednodniowego wyjazdu zapoznano się
z zabytkami architektury drewnianej
w Rabce, Orawce, Chochołowie, Zakopanem (willa „Pod Jedlami”) i Dębnie. Ekipa
z Chin następnego dnia udała się jeszcze
do kopalni soli w Wieliczce, znajdującej
się już od 1978 r. na „Liście światowego
dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO”.
Konferencja była symultanicznie tłumaczona, co znakomicie ułatwiło odbiór
prezentowanych treści oraz dyskusje po
każdym 6-referatowym bloku. Dyskusje te
wywoływały żywe reakcje i polemiki, kontynuowane jeszcze w kuluarach. Uczestnicy konferencji zgodnie uznali potrzebę
jej kontynuowania w następnych latach.
Zapewne pomoże to w upowszechnieniu wiedzy o drewnie, historycznych
i nowoczesnych konstrukcjach z drewna
i szerokiej gamie materiałów drewnopochodnych, stosowanych w budownictwie
i szerzej — w architekturze.

Zdjęcia: Jan Kurek

Dr hab. inż. arch. Jan Kurek od 1989 r. dokumentuje drewniane zabytki Polski południowej,
Ukrainy i Rosji północnej. Autor wielu publikacji naukowych o architekturze drewnianej;
pracownik Katedry Budownictwa Ogólnego
i Materiałów Budowlanych na Wydziale Architektury PK.
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patronat medialny
„Naszej Politechniki”

W III Dniu Wynalazków wzięli udział przedstawiciele funduszy dysponujących
narzędziami komercjalizacji

Wynalazki łączą…
PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI

Tak, łączą… świat nauki z biznesem, innowatorów z inwestorami, projekty z narzędziami
do ich wdrażania. Można się było o tym przekonać podczas trzeciej już edycji Dnia Wynalazków, zorganizowanej 3 marca przez spółkę
celową INTECH PK.
Oczekiwania wobec wydarzenia ze strony społeczności politechnicznej były spore.
Choćby dlatego, że ubiegłoroczna edycja
wysoko zawiesiła poprzeczkę, zarówno pod
względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Udało się sprawnie połączyć prezentacje wynalazków z wystawą, pokazami, a także ekspercką dyskusją. A na co w tym roku
postawili organizatorzy?
— Chcieliśmy udowodnić, że powstające
na Politechnice Krakowskiej i innych uczelniach
wynalazki stanowią realną odpowiedź na aktualne wyzwania. Dlatego przewodnim tematem
naszego wydarzenia było bezpieczeństwo oraz
zdrowie — wyjaśnia Krzysztof Oleksy, koordynator Dnia Wynalazków i wiceprezes INTECH
PK. — Spośród zgłoszonych projektów wyselekcjonowaliśmy dziesiątkę rozwiązań, które
najlepiej wpisały się w taką tematykę.
Równie istotne było to, jak blisko danemu wynalazkowi na rynek — czyli jak duże
są jego szanse na realne wdrożenie. Twórcy
Dnia Wynalazków konsekwentnie stawiają na
Pracę swojego zespołu przedstawiła Elżbieta Sikora

www.nasza.pk.edu.pl

Porad z zakresu inwestowania i komercjalizacji udzielali (od lewej): Marcin Bielówka, Izabela
Paluch, Magdalena Komur, Błażej Marciniak

jego praktyczny charakter. Ma on wykazać, że
akademiccy twórcy nie tylko mają zaskakujące pomysły, ale i rozumieją rynkowe potrzeby.
W pawilonie konferencyjno-wystawowym
„Kotłownia” zaprezentowano więc nową metodę otrzymywania związków bioaktywnych
do produkcji leków antydepresyjnych, biodegradowalne aerożele chitozanowe, sposób
wytwarzania katalizatorów tlenkowych na
bazie związków chromu, kropki kwantowe,
kompozycję do mycia ciała i włosów oraz inteligentne urządzenie do monitorowania astmy.
Wśród słuchaczy były nie tylko osoby zaciekawione wynalazkami i skuszone reklamą
Jacek Mikosz, twórca inteligentnego inhalatora

wydarzenia w wielu mediach. W „Kotłowni”
zasiedli także przedstawiciele YouNick oraz
Innoventure, prężnie działających funduszy
inwestycyjnych, dysponujących realnymi narzędziami komercjalizacji prezentowanych
rozwiązań. Oba podmioty były partnerami
strategicznymi wydarzenia. Inwestorów reprezentował także portal PolakPotrafi.pl,
największy krajowy serwis finansowania społecznościowego.
— To kolejny dowód na to, że Dzień Wynalazków organizujemy przede wszystkim
z myślą o twórcach, którzy szukają możliwości
dalszego rozwoju swoich wynalazków i planują przedsięwzięcia biznesowe z ich wykorzystaniem. Chcieliśmy, aby wystąpili przed
potencjalnymi inwestorami i otrzymali szansę
zdobycia środków finansowych oraz wsparcia
eksperckiego w zakresie powoływania spółek
technologicznych lub innych form transferu
technologii — mówi Izabela Paluch, prezes
INTECH PK.
Podczas panelu dyskusyjnego inwestorzy
opowiadali zgromadzonym o zaletach różnych
metod wsparcia. Można się było dowiedzieć,
czym się kierować w wyborze konkretnego
funduszu inwestycyjnego oraz na co trzeba
zwrócić uwagę, tworząc kampanię crowdfundingową. Praktycznymi uwagami dzielił się
z uczestnikami także Błażej Marciniak, reprezentujący krakowski start-up Sher.ly. Nie brakło
porad ekspertów w dziedzinie przygotowania
modeli biznesowych — Izabeli Paluch oraz
Krzysztofa Oleksego.
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Wydarzenie „Dzień Wynalazków 2017:
Technologie dla bezpieczeństwa i zdrowia” jest realizowane dzięki projektowi
„Spółka celowa INTECH PK Sp. z o.o. —
efektywny podmiot zarządzający komercjalizacją wyników badań i prac rozwojowych powstałych na Politechnice
Krakowskiej”, współfinansowanemu ze
środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju w ramach Programu SPIN-TECH.

Ożywiona dyskusja kontynuowana była
podczas speed-datingu, ostatniej części
Dnia Wynalazków, kiedy wynalazcy i wszy-

scy zainteresowani mogli osobiście porozmawiać z inwestorami i zachęcić ich do
współpracy. Poza wspomnianymi inwestorami na uczestników czekali także dr Zofia
Gródek-Szostak (Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie) i Janusz Kahl (South Poland
Cleantech Cluster).
Czy tegoroczną edycję autorskiego wydarzenia INTECH PK można uznać za udaną?
Jego twórcy sięgnęli po nową formułę, nie
bojąc się ryzyka. Dzięki temu zaoferowali
naukowcom, inwestorom oraz przedsiębiorcom nowe miejsce inspirujących spotkań.
— Komentarze uczestników były jednogłośnie
pozytywne — przyznaje Izabela Paluch. —

I to właśnie największa motywacja dla całego mojego zespołu, by za rok zorganizować
kolejną edycję Dnia Wynalazków — zdradza
prezes INTECH PK.
Patronat honorowy nad Dniem Wynalazków objął m.in. rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior. Skuteczne wsparcie medialne zapewnił Dział Promocji PK,
w tym redakcja „Naszej Politechniki” oraz
Radia Nowinki.

Zdjęcia: Jan Zych
Przemysław Zieliński jest specjalistą ds. promocji INTECH PK.

CPiP PK laureatem konkursu na projekt adresowany
do najmłodszych słuchaczy

Bądź młodym odkrywcą
Politechnika
Krakowska
rozpoczęła
w lutym realizację projektu „Młody inżynier — przyroda źródłem twórczej inspiracji”. Projekt przygotowany przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK będzie
współfinansowany przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To efekt
sukcesu, jaki CPiP odniosło w pierwszej
edycji konkursu MNiSW w ramach uruchomionego 2 września 2016 r. programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy (UMO).
Wsparcie ze strony MNiSW jest pierwszą tego typu inicjatywą, objętą tzw. strategią wicepremiera Jarosława Gowina
na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego.
Jednym z trzech głównych założeń strategii jest popularyzacja dokonań polskich
naukowców wśród różnych grup społecznych (od juniorów do seniorów), a także
dotarcie z atrakcyjną formą edukacji do obszarów wykluczonych. Na konkurs MNiSW
wpłynęło ponad 200 wniosków. Finansowanie otrzymało 65 z nich. Zwycięskie projekty mogą liczyć na granty w wysokości
do 40 tys. zł. Środki przeznaczone będą na
realizację programów w okresie od lutego
do czerwca 2017 r.

14

Projekt, który powstał na Politechnice
Krakowskiej, ma na celu wprowadzenie
dzieci w nowoczesną problematykę innowacyjnego projektowania poprzez badanie i poznawanie systemów biologicznych
i zastosowania ich zasad w technice inżynierskiej. Uwzględnia głównie te dziedziny,
które pełnią wiodącą rolę w rozwoju techniki. Priorytetem dydaktycznym jest zapoznanie młodych ludzi z nowoczesnymi
kierunkami rozwoju w budowie maszyn,
architekturze i budownictwie poprzez
przedstawienie podstawowych koncepcji
projektowania konstrukcyjnego ukierunkowanego na przyrodę. Słuchacze poznają
powiązania człowieka i środowiska oraz
konieczność właściwego rozumienia znaczenia ochrony przyrody.
Tematy poruszane podczas spotkań to
m.in.:
• projektowanie maszyn (nowe koncepcje, okres życia maszyny jako systemu),
• analogie w budowie organizmów i maszyn,
• tworzywo w organizmach i technice,
• pływanie organizmów i wzorce rozwiązań technicznych,
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•

pełzanie organizmów i wzorce techniczne,
• kroczenie, bieganie, skakanie organizmów i wzorce techniczne,
• latanie organizmów i wzorce techniczne,
• budowle bioniczne i przykłady rozwiązań.
Współtwórcą koncepcji projektu jest
prof. Andrzej Samek. Zajęcia projektowe odbywają się w soboty w głównym kampusie
Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 oraz w Muzeum Przyrodniczym PAN
przy ul. Sebastiana. Każde dziecko może
wziąć udział w zajęciach cztery razy w okresie od lutego do czerwca.
Uczestnicy to 75 uczniów klas od IV do
VI szkoły podstawowej. Zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, warsztatów,
laboratoriów, interaktywnych pokazów
naukowych, gier i zabaw prowadzi Centrum Pedagogiki i Psychologii PK w partnerstwie z Muzeum Przyrodniczym PAN
w Krakowie. Spośród wydziałów PK w projekcie uczestniczą także Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej oraz Wydział Inżynierii Środowiska.

(R.)
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Po habilitację — z Gdyni na Politechnikę Krakowską
LESŁAW PETERS

Co roku na Politechnice Krakowskiej kilkadziesiąt osób jest promowanych na doktora lub doktora habilitowanego. Są to głównie pracownicy naukowi naszej uczelni, ale
zdarzają się niekiedy także przedstawiciele
innych ośrodków akademickich. Ostatnio
stopień doktora habilitowanego na Wydziale Mechanicznym PK uzyskał oficer
Marynarki Wojennej — komandor porucznik Piotr Szymak, pracownik naukowy Akademii Marynarki Wojennej.
Jak to się stało, że człowiek morza,
odbywający zaszczytną służbę na drugim
krańcu Polski, drogę awansu naukowego
znalazł na naszej uczelni?
Zdobywanie nowej wiedzy od dzieciństwa sprawiało mu satysfakcję. Po prostu,
lubił się uczyć. Ciągnęło go też do wojska.
Urodził się w Gdyni, więc nie dziwi fakt, że
Marynarkę Wojenną uważa za najlepszy
rodzaj sił zbrojnych. Kiedy jednak wybierał się na studia, mająca w jego rodzinnym
mieście siedzibę Akademia Marynarki Wojennej nie prowadziła kierunków, które go
interesowały. Wyjechał więc do Warszawy
i został studentem Wojskowej Akademii
Technicznej.
Na WAT kształcił się w latach 1994–1999,
pełniąc służbę w charakterze podchorążego, czyli kandydata na żołnierza zawodowego. W 1998 r. został promowany na pierwszy
stopień oficerski, a po obronie pracy magisterskiej w 1999 r. został skierowany do pełnienia służby zawodowej w 6. Ośrodku Radioelektronicznym. Z Akademią Marynarki
Wojennej związał się w 2001 r. — początkowo jako asystent, wykładowca, a po obronie doktoratu na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym AMW w 2004 r. jako adiunkt
i kierownik zakładu. Od 2015 r. jest dyrektorem Instytutu Elektrotechniki i Automatyki
Okrętowej AMW.
Jego drogę naukową wyznacza udział
w wielu projektach badawczych i rozwojowych, realizowanych w AMW. Dotyczyły
one m.in. zastosowania ogniw paliwowych
PEM do zasilania okrętu podwodnego
(tego typu ogniwa były używane w amerykańskim programie załogowych lotów kosmicznych); sterowania ruchem po zadanej
trajektorii pojazdów podwodnych Ukwiał
i Głuptak; sterowania antykolizyjnego
pojazdem nawodnym Edredon itp. Większość projektów, w których uczestniczył,
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Piotr Szymak. Fot.: Jan Zych

kończyła się zbudowaniem działającego
demonstratora technologii. Swoje prace
naukowe publikował w cenionych czasopismach zagranicznych.
W 2010 r. badacz uczestniczył w Warszawie w konferencji „Automation”. Podczas tej konferencji dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK i twórcy robota podwodnego
znanego jako CyberRyba przedstawili ów
wynalazek. Po prezentacji Piotr Szymak
zaproponował im współpracę w ramach
badań nad wojskową wersją CyberRyby.
W efekcie nawiązanych kontaktów powstały dwie wersje tego wynalazku, trzecia
i piąta. Piotr Szymak wysoko ocenia zespół
pracujący pod kierunkiem Jerzego Zająca,
w szczególności dwóch członków zespołu
— mgr. inż. Marcina Malca i mgr. inż. Marcina Morawskiego, czyli współtwórców
CyberRyby. Podkreśla kreatywność zespołu i jego dużą kulturę pracy inżynierskiej.
Podczas jednego z pobytów w Krakowie Piotr Szymak przedstawił swój dorobek
naukowy gronu profesorów Wydziału Mechanicznego PK. Chciał zasięgnąć ich opinii, co powinien jeszcze zrobić, by ewentualnie w przyszłości wystąpić z wnioskiem
habilitacyjnym. Ku swemu zaskoczeniu
usłyszał, że jego dorobek jest wystarczający. Pozostawało tylko dokończyć pisaną
właśnie monografię. Poruszył w niej problematykę sterowania bezzałogowymi pojazdami morskimi, zarówno nawodnymi,
jak i podwodnymi, za pomocą metod z zakresu sztucznej inteligencji. Rozwiązanie

opracowane przez badacza z Gdyni oparte
jest na metodach logiki rozmytej i sztucznych sieci neuronowych. Natomiast metoda dostrajania systemu sterowania oparta
została na metodach ewolucyjnych z kodowaniem pośrednim z zastosowaniem
sztucznych sieci neuronowych.
I tak kmdr por. dr hab. inż. Piotr Szymak pojawił się 9 listopada ubiegłego roku
w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej
na uroczystej promocji doktorów i doktorów habilitowanych, by odebrać dyplom
związany z nadanym mu stopniem. Przedstawiając podczas uroczystości jego sylwetkę, dziekan Wydziału Mechanicznego
prof. Jerzy Sładek wspomniał o prywatnej
pasji doktora habilitowanego — nurkowaniu i eksplorowaniu wraków. Sportowi
temu Piotr Szymak oddaje się wraz z działającą na AMW od kilku lat grupą amatorów
tego sposobu spędzania wolnego czasu.
Wraki to jedne z najciekawszych
miejsc, które można odwiedzać podczas
nurkowania. Piotr Szymak zauważa, że
podwodnym wycieczkom towarzyszy poczucie odcięcia od świata zewnętrznego.
Ciekawe jest też odczuwanie w tych warunkach stanu nieważkości. Nurkowanie
pozwala też sprawdzić się w trudnych warunkach, gdy często trzeba zaufać kolegom, z którymi wspólnie schodzi się pod
wodę, mówi badacz z Gdyni.
Przy okazji sypie garścią użytecznych
informacji dla osób, które także chciałyby
popróbować tego nietypowego sportu.
Wody śródlądowe w północnej Polsce niezbyt się nadają do nurkowania ze względu na słabą przejrzystość. Lepiej pod tym
względem jest na południu Polski (np.
w zbiornikach przy kamieniołomach w Jaworznie czy w Krakowie). Zazwyczaj lepszą widocznością odznaczają się też wody
Bałtyku. No i w wodach Bałtyku są ciekawe wraki. W Zatoce Gdańskiej i dalej, na
otwartym morzu, może być ich nawet kilkaset, często zalegają na głębokościach do
30 metrów, a więc w zasięgu nurkowania
rekreacyjnego.
Niestety, rosnąca liczba obowiązków
służbowych pozostawia ostatnio coraz
mniej czasu na nurkowanie, podobnie jak
i na lekturę beletrystyki, bo to drugie ulubione zajęcie doktora habilitowanego Piotra Szymaka.
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Trzecia wystawa prac dyplomowych w Pałacu Sztuki

Śmiałe wizje młodych architektów
LESŁAW PETERS

Dla krakowian to okazja do zapoznania
się z wizjami ludzi, którzy już niebawem
zaczną kształtować nasz pejzaż architektoniczny. Dla młodych, wkraczających
właśnie w zawodowe szranki architektów,
to sposobność zaprezentowania swych
projektów w najbardziej reprezentacyjnej
galerii miasta. Krakowski Pałac Sztuki po
raz trzeci udostępnił swe sale, by pokazać
najciekawsze prace magisterskie wykonane na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej w minionym roku. Wernisaż
wystawy „Architektura w przestrzeni sztuk
2017” odbył się 2 marca.
W Pałacu Sztuki zgromadzono
30 prac. Jak podkreślała kurator wystawy
dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia, prace
dobrano w ten sposób, by pokazać w jak
największym stopniu szeroki wachlarz
tematów podejmowanych przez studentów, od architektury krajobrazu po
zagadnienia konstrukcyjne. Dzięki temu,
oglądając projekty wykonane przez młodych ludzi, można było wyrobić sobie
pogląd na całość działalności dydaktycznej Wydziału Architektury PK. Wśród
przedstawionych projektów przeważały
propozycje rozwiązań dla Krakowa i regionu, jednak spore grono dyplomantów
przedstawiło projekty dla różnych lokalizacji w Polsce, a nawet wybranych miejsc
w różnych częściach świata.
Klaudia Siudak i Marta Żak w pracy wykonanej pod kierunkiem dr hab. inż. arch.
Kurator wystawy Małgorzata Mizia
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Agaty Zachariasz, prof. PK
przedstawiły projekt rewitalizacji Alei Trzech Wieszczów,
mający na celu przywrócenie
pieszym tego ciągu komunikacyjnego. Zaproponowały
szerokie chodniki i stworzenie
liczącego ponad 3 km długości potoku zieleni o charakterze linearnego parku w sercu miasta. Zbliżony pomysł
przedstawił Konrad Barański,
proponując przekształcenie
ul. Władysława Reymonta
w atrakcyjną przestrzeń zieloną, przy zachowaniu funkcji
komunikacyjnej.
Dodatkowe pasy zieleni poprawiłyby
bezpieczeństwo ruchu. Praca
została wykonana pod kierunkiem prof. Wojciecha Ko- Autorka projektu stacji metra Agata Jasiorkowska (z lewej)
i współpromotor pracy Katarzyna Zawada-Pęgiel
sińskiego, a współpromotorem był dr inż. arch. Przemysław Kowalski.
trujących pierwiastków w atmosferze.
Leżącym bliżej Wisły miejscem w KraPromotorem pracy była dr hab. inż. arch.
kowie zajęła się Rita Łabuz, która przedstaTeresa Kusionowicz, a współpromotorem
wiła plan modernizacji rejonu pl. Kossaka.
dr inż. arch. Łukasz Wesołowski. Z kolei JoIstotnym elementem planu jest wyekspoanna Wojtaś przedstawiła w swym projeknowanie walorów kulturowych tego miejcie ideę transformacji ulic Zabłocia — jedsca, w szczególności zespołu dworskonej z najszybciej rozwijających się części
-pałacowego „Kossakówka”, w nawiązadzielnicy Podgórze. Praca została wykonaniu do Bulwarów Wiślanych. Promotorem
na pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Zbipracy była prof. Elżbieta Węcławowiczgniewa Myczkowskiego, prof., PK, a współ-Bilska, a współpromotorem dr inż. arch.
promotorem była dr inż. arch. Urszula
Urszula Nowacka-Rejzner. Do ciągu BulForczek-Brataniec. Natomiast Agnieszka
warów Wiślanych nawiązuje też praca UrBiesaga zmierzyła się z problemem uposzuli Synal. Jest to projekt pojedynczego
rządkowania urbanistycznego fragmentu
budynku przeznaczonego na Centrum
Nowej Huty. Szczególnie interesującą część
Kultury Bliskiego Wschodu w Krakowie.
pracy stanowi projekt budynku hybrydoObiekt projektowany dla rejonu ul. Kolewego, łączącego w sobie funkcje: biurowotek i ul. Dietla ma elewację o charakterze
-usługową, restauracyjną i muzeum techaktywnym, generującym efekty dźwięniki — z wielopoziomowym dziedzińcem,
kowe i wizualne. Praca została wykonana
będącym sercem obiektu. Promotorem tej
pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Kazipracy była dr hab. inż. arch. Anna Agata
mierza Butelskiego.
Kantarek, prof. PK.
Projekt nadania placowi im. gen. WłaZe wspomnianymi wyżej Alejami
dysława Sikorskiego charakteru przestrzeTrzech Wieszczów wiąże się praca Agani rekreacyjnej dla pacjentów pobliskiego
ty Jasiorkowskiej, która przedstawiła
Centrum Onkologii przedstawił Jacek Miprojekt stacji linii metra w bezpośredkosz. Proponowany przez niego Kraków
nim sąsiedztwie AGH i parku KrakowOxygen Space jest skierowany głównie do
skiego, przy skrzyżowaniu z ul. Czarnoosób najbardziej narażonych na działanie
wiejską. Autorka w umiejętny sposób
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zaproponowała formy stref wejścia do
stacji i przejść podziemnych. Atutem
pracy jest efektowne podświetlenie
nocne przeszklonej bryły budynku stacji. Projekt, którego promotorem był
prof. Maciej Złowodzki, a współpromotorem dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel, ze względu na złożoność konstrukcyjną recenzował prof. Krzysztof
Stypuła z Wydziału Inżynierii Lądowej. Będąc pod wrażeniem pracy, prof. Stypuła,
poza tradycyjną recenzją, napisał także…
wiersz. Kto zainteresowany, może zajrzeć
na III stronę naszej okładki.
Niektóre prace pokazane w Pałacu
Sztuki odznaczały się dużą oryginalnością.
Aleksandra Tomaka zaproponowała adaptację poniemieckiej torpedowni w dzielnicy Gdyni Babie Doły na mobilną scenę.
Jej projekt przewiduje adaptację częściowo zrujnowanego obiektu, który znajduje się na wodach Zatoki Gdańskiej, około
300 metrów od plaży. W betonowych
wnętrzach dyplomantka umieściła garderoby i zaplecze sceny, zaś samą scenę usytuowała w centrum betonowej ruiny. Widownia, obliczona na 170 osób, jest w tym
projekcie mobilna — może być przesunięta do 65 metrów w stronę plaży. Promotorem pracy była prof. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, a współpromotorem dr hab.
inż. arch. Andrzej Gaczoł.

Również pod opieką Andrzeja Gaczoła, tym razem jako promotora, oraz
dr inż. arch. Anny Bojęś-Białasik jako
współpromotora powstał projekt muzeum regionalnego w Nowym Sączu. Idąc
za sugestią władz miejskich, Paulina Dzierżyńska usytuowała muzeum okręgowe na
wzgórzu zamkowym, położonym między
Dunajcem a Kamienicą. Zaproponowała połączenie kamiennych pozostałości
z nowymi bryłami o minimalistycznej formie i stylistyce, tworzącymi wewnętrzny
dziedziniec. Inną odpowiedzią na lokalne
potrzeby miast Małopolski jest projekt
biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Tarnowie. Autorka tej pracy, Sonia Kitlińska, projektując obiekt,
inspirowała się… stosem książek, który
w zwartej bryle budynku został odzwierciedlony poprzez delikatne przesunięcia
rzutów poszczególnych kondygnacji.
Promotorem był prof. Maciej Złowodzki,
współpromotorem zaś była dr inż. arch.
Katarzyna Zawada-Pęgiel.
Oprócz propozycji architektonicznych
dla rozmaitych miast w Polsce dyplomanci
Wydziału Architektury PK przygotowali też
kilka projektów dla różnych lokalizacji na
świecie, takich jak Sycylia, Dubaj czy Seul.
Bodaj najśmielszy pomysł przedstawiła
Myroslava Yurochko, która zaprojektowała „pływające domy” jako uniwersalną

odpowiedź na warunki okresowego lub
regularnego wzrostu poziomu wód. Jej
propozycja to system połączonych platform pływających. Całość założenia urbanistycznego ma reagować równomiernym
podnoszeniem poziomu platform oraz ich
opadaniem i osiadaniem na stałym terenie
po ustąpieniu fali powodziowej. Promotorem pracy była dr hab. inż. arch. Teresa
Kusionowicz, a współpromotorem dr hab.
inż. arch. Bogdan Siedlecki.
W wernisażu wystawy wziął udział
dziekan Wydziału Architektury PK prof. Jacek Gyurkovich. Obecny był prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie Zbigniew Kazimierz Witek.

Zdjęcia: Jan Zych

Rozpoczęła działalność
Pracownia Architektury Elementarnej
Istniejąca od niedawna Pracownia Architektury Elementarnej (A-26) pokazała się
pierwszy raz szerszej społeczności macierzystego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, organizując 8 grudnia
2016 r. wernisaż wystawy prac studentów
I roku. Młodym ludziom postawiono zadanie zaprojektowania grobowca — obiektu kubaturowego, służącego modlitwie,
skupieniu, kontemplacji — jako kompozycji stworzonej z pojedynczej figury elementarnej.
Wybierając funeralny temat zadania
projektowego, kierowano się słowami
Adolfa Loosa — austriackiego architekta
czasów secesji, prekursora modernizmu
— który w dziele „Ornament i zbrodnia”
napisał: „Są dwie rzeczy, które należą do
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architektury: monument i grobowiec.
Reszta powinna być wyrzucona ze świata
sztuki”. Kierownik pracowni A-26 dr hab.
inż. arch. Marcin Charciarek był zadowolony z poziomu większości wykonanych
prac. Podczas otwarcia wystawy podkreślał, że rozpoczynający cykl kształcenia
studenci na ogół bardzo dobrze poradzili sobie z tematem. Chwalił młodzież za
ochotę do pracy.
W wernisażu uczestniczyła prodziekan
Wydziału Architektury dr hab. inż. arch.
Katarzyna Łakomy. Obecny był zespół nauczający Pracowni Architektury Elementarnej, w tym prodziekan dr inż. arch. Rafał
Zawisza.

(ps)

Projekt Aleksandry Malevich
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Projekty, które powstały w ramach warsztatów, poddano publicznej dyskusji

Studenci PK włączyli się w rewitalizację
Stalowej Woli
Ubiegły rok to czas intensywnej współpracy naszej uczelni z szeroko rozumianym
otoczeniem, m.in. samorządami miast,
w co angażowała się zarówno kadra naukowa i dydaktyczna, jak i studenci różnych
wydziałów Politechniki Krakowskiej. W ramach tej współpracy Wydział Architektury
PK, reprezentowany przez dziekana prof.
Jacka Gyurkovicha oraz pełnomocnika
dziekana ds. współpracy z władzami samorządowymi — dr hab. inż. arch. Krystynę
Paprzycę, zawarł porozumienie z miastem
Stalowa Wola.
Pierwszym krokiem w realizacji porozumienia było zaproszenie do udziału
w trzydniowych warsztatach urbanistycznych, skierowane przez samorząd Stalowej
Woli do studentów Wydziału Architektury.
Wykonanie tego zadania powierzono Katedrze Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska w Instytucie Projektowania Miast
i Regionów WA PK, pod merytoryczną opieką
prof. Elżbiety Węcławowicz-Bilskiej. Warsztaty odbywały się od 14 do 16 grudnia 2016 r.
Przedsięwzięcie zostało zaplanowane jako
integralny i niezbędny element programu
rewitalizacji Stalowej Woli, zadania „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej
Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” finansowanego ze środków
unijnych.
Głównym celem warsztatów było wypracowanie ogólnej wizji i pomysłów na

Spotkanie z przedstawicielami lokalnej społeczności — tworzenie listy najbardziej palących
problemów osiedla. Fot.: Piotr Langer

zagospodarowanie osiedla Fabrycznego
w Stalowej Woli wraz z jego główną przestrzenią publiczną — placem Piłsudskiego oraz ważnymi w skali całego miasta
obiektami usługowymi, m.in. budynkiem
Miejskiego Domu Kultury. Przedmiotem
pracy warsztatowej był zatem najważniejszy pod względem historycznym i urbanistycznym fragment miasta, uznany jednocześnie za obszar problemowy i bardzo
zdegradowany, wymagający pilnej rewitalizacji — tak w sensie przestrzennym
i technicznym, jak i społecznym i gospodarczym.
Cel i zaproponowana formuła warsztatów stanowiły wyzwanie samo w sobie — zaproszeni uczestnicy brali bowiem
udział w rzeczywistym procesie rewitaliza-

Spacer studialny po terenie osiedla Fabrycznego. Fot.: Piotr Langer
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cji miasta, a ich praca miała nie być tylko
teoretyczną „zabawą w projektowanie”.
Zgodnie z ideą partycypacji społecznej organizatorzy warsztatów zapewnili w całym
przedsięwzięciu możliwie szeroki udział
lokalnej społeczności — mieszkańców
osiedla, w tym osób niepełnosprawnych,
miejscowych przedsiębiorców, liderów
grup społecznych, animatorów kultury,
projektantów i specjalistów rewitalizacji
miejskiej, przedstawicieli urzędów i różnych instytucji.
Ze strony Politechniki Krakowskiej
w warsztatach wzięło udział 15 osób:
13 studentów kierunku architektura
(I stopień, rok III), 2 studentów międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna (I i II stopień) oraz opiekunowie,

Praca nad koncepcją. Fot.: Jacek Marchewka
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Uczestnicy warsztatów. Fot.: Jacek Marchewka

pracownicy naukowo-dydaktyczni z Katedry Planowania Przestrzennego i Ochrony
Środowiska — mgr inż. arch. Agnieszka
Ciepiela i dr inż. arch. Piotr Langer. Oprócz
przedstawicieli Politechniki Krakowskiej
do udziału w warsztatach urbanistycznych zaproszono również studentów
i pracowników Wydziału Budownictwa
i Architektury Politechniki Lubelskiej.
Poszczególne etapy pracy warsztatowej
były realizowane w obiektach filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli oraz w budynku domu kultury.
Wydarzeniem wieńczącym pracę
studentów była publiczna prezentacja
wszystkich projektów przed licznie zgromadzonymi przedstawicielami lokalnej
społeczności, urzędu miasta, instytucji

miejskich, policji, kultury i biznesu. Członkowie poszczególnych zespołów zwięźle
referowali własne koncepcje, odnosząc
się przede wszystkim do propozycji rozwiązania wcześniej zdiagnozowanych
problemów. Podczas publicznej dyskusji
autorzy poszczególnych opracowań odpowiadali na pytania związane z prezentowanymi pomysłami. Miłym akcentem
było wspólne pamiątkowe zdjęcie, wręczenie drobnych upominków oraz certyfikatów potwierdzających uczestnictwo
w warsztatach.
Z wciąż niezbyt odległej perspektywy
czasu można powiedzieć, że studenckie
warsztaty, realizowane w ramach współpracy Wydziału Architektury PK i samorządu Stalowej Woli, były niewątpliwie

sukcesem i przyniosły pożytek wszystkim partnerom, biorącym udział w tym
przedsięwzięciu. Sygnały, które płyną ze
strony miasta, pozwalają stwierdzić, że
efekty trzydniowej pracy studentów i ich
opiekunów przyniosły oczekiwany efekt.
Opracowania, tworzone z uwzględnieniem rzeczywistych problemów i potrzeb
ludzi związanych z osiedlem Fabrycznym,
są obecnie prezentowane i dyskutowane
w różnych gremiach, stanowiąc ważny
głos społeczny w procesie rewitalizacji
miasta.
Trudno oczekiwać, że koncepcje te
zostaną wdrożone — powstały bowiem
w wyniku intensywnej wprawdzie, ale
bardzo krótkiej pracy twórczej kilkuosobowych zespołów. Być może jednak jakaś idea zrodzona podczas warsztatów
zostanie podchwycona i w przyszłości
urzeczywistni się w przestrzeni osiedla.
Udział w warsztatach to również cenne doświadczenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych naszej uczelni, a przede
wszystkim dla studentów, którzy mieli okazję wykazać swój talent i wiedzę, Uczestnicząc aktywnie w realnym procesie projektowym, mogli przecież tworzyć koncepcje,
o których z całą pewnością nie można powiedzieć: „studenckie”.

(R.)

Studenci proponują zmiany w sąsiedztwie Hali Targowej

Warsztaty pod hasłem „Napraw miasto!”
Kwestia zagospodarowania i obsługi transportowej otoczenia planowanego przystanku kolejowego przy Hali Targowej na
Grzegórzkach w Krakowie była tematem
warsztatów transportowo-urbanistycznych,
zorganizowanych pod auspicjami Wydziału Inżynierii Lądowej PK przez Zakład Systemów Komunikacyjnych PK i Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych. Studenci,
wspierani przez ekspertów, zajęli się takimi
problemami, jak integracja planowanego
przystanku z miejskim transportem zbiorowym, odpowiednie wpisanie go w otoczenie Hali Targowej, a także uspokojenie
ruchu na ul. Dietla.
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Była to druga edycja warsztatów „Ripari urbo — napraw miasto!”. Zajęcia
odbywały się od 8 do 10 grudnia 2016 r.
Po panelu wprowadzającym w Krakowie
uczestnicy warsztatów przenieśli się do
Miechowa, gdzie odbyła się zasadnicza
część warsztatów. Studenci wraz z opiekunami naukowymi mieli okazję spotkać
się z burmistrzem Dariuszem Marczewskim. Na zakończenie warsztatów odbyło
się seminarium podsumowujące, podczas
którego przedstawiono koncepcje opracowane przez grupy projektowe. W sumie
powstało pięć koncepcji transportowo-urbanistycznych.

Jedna z koncepcji proponuje przekształcenie terenu w pobliżu Hali Targowej
w miejski plac z kawiarniami, zielenią i rozwiązaniami wodnymi. Stoiska handlowe
miałyby zostać przeniesione w rejon nowej
estakady. Inny projekt zakłada unowocześnienie placu targowego. Przedstawione
propozycje mogą zostać wykorzystane
przez instytucje, które zadecydują o przyszłym wyglądzie tego miejsca — Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa czy też Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
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Pomiary można prowadzić bezpiecznie i wygodnie

Pomoc dydaktyczna studentów WIEiK
JANUSZ PRUSAK, BARTOSZ WOSZCZYNA

Studenci specjalności trakcja elektryczna
na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK wykonali interesującą pracę
dyplomową z zakresu studiów inżynierskich — stanowisko pomiarowe, odwzorowujące układ zasilania pojazdów trakcyjnych wraz z modelami tramwajów. Praca
znajdzie zastosowanie jako pomoc dydaktyczna oraz badawcza.
Przeprowadzanie pomiarów prądów
i napięć w układzie zasilania m.in. trakcji
tramwajowej jest zagadnieniem złożonym.
Występujące zakresy napięć i prądów wymagają bowiem stosowania specjalistycznej aparatury oraz odpowiednio wyszkolonego zespołu, a sama realizacja pomiarów
nie może zakłócać funkcjonowania całego
systemu związanego z rozkładowym ruchem elektrycznych pojazdów trakcyjnych
(niedopuszczalne są na przykład przełączenia zmieniające zadaną konfigurację
układu zasilania czy ingerencje w ruch
tramwajów).
Badania lub zajęcia dydaktyczne
in situ stanowią bardzo cenną metodę
kształcenia, jednak mają wiele ograniczeń,
jak choćby te wynikające z potrzeby zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom. Z kolei dostępne na rynku zabawki imitujące ruch pociągów nie

Janusz Prusak (z prawej) i Bartosz Woszczyna demonstrują działanie stanowiska

odzwierciedlają rzeczywistych układów
zasilania trakcji elektrycznej i występujących w nich obciążeń.
Mając to na uwadze, na Wydziale
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
postanowiono zbudować makietę do
symulacji układu zasilania pojazdów
trakcyjnych. Zaprojektowali ją, wykonali
i uruchomili studenci, obecnie absolwenci studiów pierwszego stopnia — inż.
Martyna Gunia, inż. Maciej Kozik i inż.
Piotr Korkus.

Dzięki makiecie w wygodny i bezpieczny sposób można będzie realizować pomiary prądów i napięć w najważniejszych
punktach układu zasilania, w różnych jego
konfiguracjach i sytuacjach związanych z ruchem pojazdów trakcyjnych. Sterowanie jest
realizowane komputerowo. Rzetelnie przygotowana dokumentacja techniczna oraz
instrukcja obsługi stwarzają możliwości rozbudowy i udoskonalania stanowiska, dzięki
czemu pomiary będzie można realizować
w jeszcze szerszym zakresie. Szczególne
znaczenie ma możliwość sprawdzania właściwości nowych rozwiązań, nieistniejących
jeszcze w układach rzeczywistych.
Komunikacja tramwajowa posiada
wiele zalet w stosunku do innych środków
transportu pasażerskiego w dużych miastach. Tramwaje nie wydzielają na przykład
spalin na trasach swoich przejazdów. Warto więc prowadzić działania edukacyjne
i prace badawcze, sprzyjające rozwojowi
właśnie tego środka transportu.

Zdjęcia: Jan Zych
Dr inż. Janusz Prusak był prowadzącym studencki projekt, mgr inż. Bartosz Woszczyna
— konsultantem; obydwaj pracują w Katedrze
Trakcji i Sterowania Ruchem na Wydziale inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK.
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Wiele spojrzeń na fenomen miasta
LESŁAW PETERS

W każdej sekundzie miastom na Ziemi przybywa dwóch mieszkańców. Co godzinę ludność
miejska powiększa się zatem o około 7200 osób,
czyli o tyle, ile liczy niewielkie miasteczko. W tym
tempie do połowy obecnego stulecia miasta
rozrosną się o dodatkowy obszar równoważny
powierzchni Francji czy Ukrainy.
Te dane pochodzą z artykułu „Miasto —
maszyna czy tkanka” prof. Tadeusza Zipsera

(Politechnika Wrocławska), opublikowanego
w „Czasopiśmie Technicznym”, zawierającym
materiały z naukowej konferencji — „Idea
miasta. Czas, miejsce, forma”. Konferencję
zorganizowano w 2013 r., by uczcić 90. urodziny prof. Stanisława Juchnowicza. Większość autorów prezentowanych artykułów to
wychowankowie tego wybitnego polskiego
architekta i urbanisty. W ich tekstach odnaleźć można inspiracje dawnymi pracami lub
kręgiem zainteresowań zawodowych Stanisława Juchnowicza.
Pisze o tym we wstępie prof. Elżbieta
Węcławowicz-Bilska, która zwraca też uwagę,
że poruszane w artykułach problemy mieszczą się w nurcie najważniejszych współczesnych dylematów naukowych związanych
z gwałtownym przyspieszeniem urbanizacji
na całym świecie. A prognozy demografów
przewidują zwiększenie ludności miast do
75 proc. światowej populacji, co zmusza do
stawiania kolejnych pytań o kształt przestrzeni miejskiej i metropolitalnej.
Na społeczno-polityczne konotacje architektury zwraca uwagę w artykule „Idea miasta
i teorie planowania” Zbigniew K. Zuziak, który
porównując projektowe i planistyczne wizje
rozwoju Krakowa i Amsterdamu, dostrzega
dwa różne rodzaje podejść do planowania
miasta neoliberalnego o cechach metropolitalnych. Andrzej Kadłuczka w artykule „Idea

miasta historycznego. Dziedzictwo i twórczość” na architekturę spogląda przez pryzmat
poglądów filozofa Hansa-Georga Gadamera
i historyka sztuki Ernsta Gombricha. Z kolei
Elżbieta Węcławowicz-Bilska w artykule „Idea
miasta ekologicznego” rozwija koncepcję miasta, w którym stawia się na podnoszenie komfortu życia jego mieszkańców.
Również wątki mogące zainteresować
czytelników niebędących architektami
można znaleźć w tekstach J. Krzysztofa
Lenartowicza „Architektura i budowanie.
Metanarracje architektury”, Wojciecha Kosińskiego „Idea miasta i piękna od zarania
do progu nowoczesności”, Bogusława Podhalańskiego „Metropolia. Genius loci historycznych centrów metropolii i korytarz
paneuropejski”, Marka Kowickiego „Rola
miast w rozwoju obszarów wiejskich” i pozostałych autorów. Edycję zamyka szkic biograficzny poświęcony Stanisławowi Juchnowiczowi autorstwa Ewy Cichy-Pazder. Tekst,
w nieznacznie zmienionej postaci, miał swój
pierwodruk na łamach „Naszej Politechniki”
(nr 7–8/2013).

„Czasopismo Techniczne. Architektura”, rok
2015 (112), zeszyt 12-A (27), Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015. (Tom ukazał
się w 2016 r.).

Spotkanie w PAU

Kulisy pracowni prof. Stefana Dousy
Tajemnice warsztatu twórczego prof. Stefana
Dousy (na zdjęciu), wybitnego krakowskiego
artysty — rzeźbiarza i medaliera — mieli
okazję poznać uczestnicy spotkania z cyklu
„Kawiarnia Naukowa PAU”. Odbyło się ono
20 lutego w głównej auli Polskiej Akademii
Umiejętności. W wykładzie zatytułowanym
„Kulisy pracowni rzeźby” twórca podzielił się
z publicznością licznymi refleksjami na temat
uprawianej przez siebie sztuki.
Sylwetka prof. Stefana Dousy, związanego od lat z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej, nie wymaga szerszej
prezentacji. Tym bardziej że o profesorze
pisaliśmy w numerze lutowym „NP” z okazji jego wystawy jubileuszowej w krakowskiej galerii ZPAP.

www.nasza.pk.edu.pl

Podczas spotkania w PAU artysta mówił
m.in. o tym, jak ważne jest dla niego poznanie cech osoby, którą przychodzi mu rzeźbić. Czasem jeden znamienny rys postaci
może wskazać drogę, którą należy podążyć
w trakcie pracy nad pomnikiem. Prof. Dousa opisywał okoliczności powstania swych
niektórych dzieł. Skomentował też wybrane
prace, które nie doczekały się realizacji, jak
na przykład konkursowy projekt pomnika
Jana Matejki, przeznaczony dla Plant, obok
Barbakanu. Twórca uchylił rąbka tajemnicy
rzeźbiarskiej kuchni, mówiąc o technicznych aspektach przygotowywania projektów.

(ps)

Fot.: Jan Zych
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Co warto wiedzieć, zanim przystąpi się do pisania pracy dyplomowej

Biblioteka PK zaprasza na szkolenia
MARTA STĄPOREK

Bibliotekę uczelni postrzega się przede
wszystkim jako miejsce przechowywania
i udostępniania książek i czasopism oraz
miejsce do pracy indywidualnej. Tymczasem biblioteka pełni wiele innych funkcji.
Najważniejsze z nich to — ułatwianie dostępu do dokumentów, publikacji i źródeł
informacji; usprawnianie procesu komunikacji; wspieranie kształcenia studentów
i przyszłej kadry naukowej czy zapewnienie
warsztatu pracy naukowcom i studentom.
Studenci przygotowujący pracę dyplomową napotykają w trakcie realizacji
tego celu wiele problemów, by wymienić
choćby takie, jak: wybór tematu, przegląd aktualnego stanu literatury, selekcja

Pierwsze szkolenie odbędzie się podczas Tygodnia Biblioteki PK, 10 maja
2017 r. (zapisy i szczegółowe informacje
w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki PK). Aktualnie w ofercie Biblioteki PK
znajduje się kurs e-learningowy przygotowujący do pisania pracy dyplomowej.
Obejmuje nieco inne zagadnienia niż te
wymienione, ale wszyscy zainteresowani mogą z niego skorzystać pod adresem: http://elf2.pk.edu.pl/course/index.
php?categoryid=208.

publikacji czy też ocena ich wiarygodności i rzetelności. Często nie znają odpowiednich źródeł i narzędzi wyszukiwawczych ani nie potrafią ich dobrać
i efektywnie wykorzystać. Oprócz znajomości zagadnień, których dotyczy praca,
wymaga się od nich również umiejętności tworzenia bibliografii załącznikowej
i przypisów. Sam proces pisania, tworzenia nowych treści oraz przedstawienie
ich jako własności intelektualnej obliguje
zaś do rozumienia podstaw prawa autorskiego, zwłaszcza prawa cytatu oraz do
przewidywania konsekwencji i skutków
prawnych wynikających z ich naruszenia.
Trudności mogą się piętrzyć. Warto się
więc przygotować i skorzystać z pomocy,
którą Biblioteka PK proponuje studentom
wszystkich stopni w pisaniu pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub
doktorskiej. Szkolenia oferowane przez
Bibliotekę koncentrują się na strategii
wyszukiwania informacji i publikacji (wyszukiwanie tematyczne, słowa kluczowe,
narzędzia ułatwiające ich dobór), jak i procesie wyszukiwania (katalog biblioteczny,
multiwyszukiwarka, bazy danych, repozytoria naukowe, wyszukiwarki naukowe np.
Google Scholar i algorytmy Google) oraz
dostępności materiałów i publikacji na-

ukowych w formie tradycyjnej i elektronicznej
(udostępnianie
w Bibliotece PK i przez
jej
wypożyczalnię
między biblioteczną,
w bazach danych, rodzaje licencji, piramida otwartości, Open Access). Część szkolenia poświęcona jest selekcji i weryfikacji
publikacji o charakterze naukowym (proces recenzowania publikacji naukowych,
punktowane czasopisma naukowe, Journal Citation Reports, Impact Factor, cytowania publikacji, „drapieżni wydawcy”
i „drapieżne publikacje”) oraz narzędziom
ułatwiającym gromadzenie, porządkowanie i zarządzanie literaturą przedmiotową
(menedżer bibliografii, jak np. Mendeley,
EndNote, Zotero; automatyczne generowanie stylów bibliograficznych i przypisów). Dużą wagę organizatorzy szkolenia
przywiązują do zagadnień praw autorskich i ich naruszania (plagiat, procedura
antyplagiatowa, ghostwriting, guest authorship) oraz procedury dyplomowania
na PK.

Mgr Marta Stąporek jest kustoszem w Bibliotece PK, pracuje w Oddziale Informacji Naukowej.

Projektowali miejsce wypoczynku dla krakowian
Na międzynarodowych warsztatach w Krakowie studenci Wydziału Architektury PK spotkali się ze swymi kolegami z Zagrzebia i Splitu. Otrzymali oni za zadanie opracowanie
koncepcji zagospodarowania wschodniego
fragmentu parku miejskiego Bagry Wielkie.
Zaniedbany, pozostawiony przez długie
lata własnemu losowi teren, przylegający
do zalewu Bagry od ubiegłego roku jest porządkowany. Zaczęto od obszaru leżącego po
północnej stronie zbiornika. Teraz możliwość
przedstawienia własnej wizji zagospodarowania części terenu dano studentom PK i ich
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kolegom z Chorwacji. W swych projektach
młodzi ludzie uwzględnili pomysły zgłoszone
wcześniej przez mieszkańców. Wyniki swej
pracy przedstawili krakowianom 31 marca
w gmachu magistratu.
Zarówno specjaliści, jak i mieszkańcy za
najlepszy uznali projekt przygotowany przez
zespół, w którego skład weszły: Marija Petričević, Mira Medović, Katarzyna Machaj i Małgorzata Czyszczoń. Ich opracowanie przewiduje:
molo dla wędkarzy, pomost ze stanowiskiem
do obserwacji ptaków, łąki kwietnie, plac zabaw i park linowy dla dzieci, miejsce na gastro-
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nomię, boiska do gier (polskich i chorwackich)
oraz promenadę i plażę wraz z przebieralniami i toaletami. Całość nawiązuje w swej treści do krajobrazów Chorwacji, m.in. Slawonii
i miast dalmatyńskich.
Większość uczestników warsztatów sugerowała potrzebę budowy ciągu pieszo-rowerowego wokół zalewu. Zarząd Zieleni
Miejskiej w Krakowie, współorganizator
warsztatów, zamierza uwzględnić wytyczne
zwycięskiej koncepcji w projekcie, który zostanie skierowany do realizacji.

(R.)
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Falsche Freunde, ложные друзья, false friends, faux amis

Strzeżmy się fałszywych przyjaciół!
EWA BAGNIŃSKA

Jak zwodniczy mogą być „fałszywi przyjaciele” w języku, można się przekonać, gdy
natrafi się nieświadomie na jednego z nich.
Pewien naukowiec podczas swoich wojaży
usłyszał od niemieckiego kolegi, że firma
jego żony organizuje Konkurs. Ponieważ słowo było odmieniane niemal przez wszystkie
przypadki, podziw przybysza z Polski rósł
coraz bardziej. Dopiero później okazało się,
że Konkurs machen oznacza ’zbankrutować’.
Miejsce podziwu zastąpiło współczucie. No,
może z nutką Schadenfreude.
Równie mylące słowo Mappe spowodowałoby spore kłopoty, gdybyśmy w porę nie
zorientowali się, że zabranie w góry przedmiotu, który określa, niewiele nam da. Otóż
teczka, gdyż właśnie o nią chodzi, nie zastąpi — jak można się domyślić — faktycznej
mapy, czyli Landkarte, chyba że w teczce
rzeczywiście schowana jest ta ostatnia.
Natomiast ktoś zainteresowany sztuką,
pragnący zobaczyć niemieckich Artisten,
zapewne zdziwi się, gdy zostanie zaproszony do cyrku, gdzie ich może spotkać.
Tymczasem chodziło mu o osoby określane jako Künstler.
Jednak to wszystko nic w porównaniu z emocjami, które poczujemy, gdy
w Rosji padnie propozycja wypicia herbaty
z чашки [czaszki]. Dopiero przyniesienie
filiżanki, gdyż ona się kryje pod tym określeniem, może rozwiać nasze wątpliwości.
A tak na marginesie, któż by nie chciał, by
niedziela trwała siedem dni, otóż rosyjska

неделя [niedielia] nam to gwarantuje, gdyż
oznacza właśnie tydzień.
A co z Brytyjczykami? Może zechcemy
popisać się przed gościem z Anglii patetycznie brzmiącymi pathetic antics, jednak
dla Brytyjczyka pozostają one jedynie
’żałosnymi wygłupami’. Za to określenie
nas jako confident nie jest jednoznacznym
oskarżeniem, lecz komplementem, wyrażającym uznanie dla naszej pewności
siebie. Najtrudniej jest jednak uwierzyć,
że angielski billion — to jedynie... miliard.
Straszna to degradacja!
Uczuleni już na fałszywych przyjaciół,
nie zdziwimy się opowieścią kuzyna o wakacjach w Alpach Francuskich. Po pierwsze
mieszkał w szalecie (chalet — ’schronisko, szałas’), po drugie gdy zepsuł mu się
w drodze powrotnej samochód, został odholowany do garażu (garage — ’warsztat
samochodowy’), a po trzecie mechanik reklamował bynajmniej nie swój zakład, lecz
domagał się sowitej zapłaty. Na powrót kuzyna jego rodzina (nie mylić z родина [rodina] — po rosyjsku ’ojczyzna’) ugotowała
jego ulubioną zupę. Skwitował to lapidarnie: „Bon żur”.
W nadziei, że Czytelnik jest już dość
zmotywowany, by zgłębić zakamarki języków, o których mowa, wystarczy zaopatrzyć się (albo i nie) w pisankę (po słowacku
zeszyt) i przyjść do naszego Studium na
kursy językowe, do czego serdecznie zachęcamy.

Na 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 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.
Proponujemy również śledzenie naszego minicyklu poświęconego językowym
qui pro quo.

Mgr Ewa Bagnińska z wykształcenia jest filologiem germańskim, pracuje jako starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych PK.

Studenckie pomysły dla Bochni
Do małopolskich miast, które korzystają
z umiejętności młodzieży kształcącej się
na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, dołączyła Bochnia. Na przełomie
lutego i marca odbyły się tam warsztaty
architektoniczno-urbanistyczne.
Studenci WA PK mieli zaprojektować
reprezentacyjną przestrzeń publiczną
w okolicy zabytkowego dworca kolejowego oraz trasy piesze między dworcem a bocheńskim Rynkiem i placem

www.nasza.pk.edu.pl

Pułaskiego. Przed przystąpieniem do
pracy odwiedzili wskazane miejsca i zapoznali się z materiałami źródłowymi. Podzieleni na trzy zespoły zaproponowali
różne warianty tras nie tylko pieszych,
ale także rowerowych, łączących rejon
dworca ze ścisłym centrum miasta. Przedstawili propozycje uporządkowania okolic
dworca: uspokojenie ruchu samochodowego, parkingi i zaprojektowali sposób
zakomponowania zieleni. Ze strony

bocheńskich władz padła deklaracja, że
część studenckich pomysłów ma szansę wejść do opracowywanego obecnie
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Bochni na lata 2017–2026.
Studenci pracowali pod opieką dr. Piotra Langera. W prace warsztatowe włączyli
się m.in. burmistrz Bochni Stefan Kolawiński i architekt miejski Dominika Ropek.
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Z drewna zbudowane
Chociaż są zagrożone czynnikami biologicznymi i łatwo padają ofiarą płomieni,
obiekty architektury drewnianej mogą, dobrze chronione, przetrwać stulecia
LESŁAW PETERS

A

rchitektura

— ten
termin zwykle budzi
skojarzenia z budowlami, które spotykamy
w naszym bezpośrednim
otoczeniu bądź oglądamy na stronach
wydawnictw albumowych. Są to obiekty
wykonane głównie z takich materiałów,
jak: kamień, cegła czy beton. Drewno
tak dalece zniknęło z naszego pejzażu
miejskiego, a nawet z terenów wiejskich,
gdzie jeszcze w XIX wieku dominowało
w budownictwie, że coraz częściej zapominamy, iż kiedyś było podstawowym
materiałem budowlanym.

Od Polski drewnianej do
murowanej
Podstawowym materiałem budowlanym drewno było przez całe tysiąclecia, jednak to kamień i cegła cieszyły
się większym prestiżem. Za Janem
Długoszem powtarzamy, że Kazimierz
Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną (gwoli ścisłości warto przypomnieć, że autor „Roczników”
napisał, iż Polska przed Kazimierzem
była: gliniana, drewniana i… brudna).

Popularna sentencja błyskotliwie ujmuje skok cywilizacyjny, jaki dokonał się
pod rządami ostatniego króla z rodu
Piastów, nie odzwierciedla jednak rzeczywistości historycznej. Jeszcze długo
po Kazimierzu, aż po wiek XIX, drewno
pozostawało głównym materiałem budowlanym.
Słowa Długosza zawierają milczącą sugestię, że obiekty drewniane są
czymś anachronicznym, a więc gorszym w porównaniu z obiektami murowanymi. Przekonanie o niższym statusie konstrukcji drewnianych sprzyjało
w bliższych nam czasach nie tylko rezygnacji z budowania nowych obiektów z drewna, ale także likwidowaniu
obiektów już istniejących — szczególnie
starych, postrzeganych jako uciążliwe
w eksploatacji. Ofiarą takiego myślenia
padło wiele zabytków, zasługujących
na zachowanie dla następnych pokoleń
w charakterze świadectw historii. Na
przełomie XIX i XX wieku tylko na terenie Małopolski zniszczono mniej więcej trzy czwarte istniejących wówczas
obiektów średniowiecznej architektury
drewnianej. Proces ten trwał nadal aż
do czasów po II wojnie światowej.

Najstarszy zabytek architektury drewnianej w Polsce — kościół w Krzyżowicach. Fot.:
Piotr Kłoda
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Dziś zachowane pozostałości tej
architektury są przedmiotem troski
konserwatorów i budzą zainteresowanie badaczy. Najnowszym tego świadectwem jest dwutomowa publikacja
Instytutu Projektowania Budowlanego Politechniki Krakowskiej „Drewno w architekturze”, wydana jesienią
ubiegłego roku w związku z konferencją naukową pod tym samym tytułem,
zorganizowaną przez Wydział Architektury PK. Konferencja odbyła się
w dniach 18–20 listopada 2016 r. i wzięli
w niej udział specjaliści z różnych krajów Europy (z Czech, Estonii, Niemiec,
Rosji, Rumunii, Ukrainy, Włoch), a także z Chin. W ostatnim dniu spotkania
odbył się studialny wyjazd, w trakcie
którego uczestnicy konferencji mieli
okazję zapoznać się z drewnianymi zabytkami Podhala.
Współorganizatorami
konferencji
były: Komitet Drewna Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej
Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Polska Akademia Nauk, krakowski oddział
Stowarzyszenia Architektów Polskich
oraz Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP. Obrady toczyły się w Hotelu Polskim „Pod Orłem” w Krakowie.
Towarzyszące konferencji dwutomowe dzieło, opublikowane przez Wydawnictwo PK, pokazuje, jak bogatym
i ciekawym materiałem do badań jest
zachowana historyczna architektura
drewniana.
W słowie wstępnym do książki
redaktor naukowy tomu dr hab. inż.
arch. Jan Kurek, prof. PK przypomina,
że wczesnymi zachowanymi przykładami stosowania drewna w budownictwie na ziemiach polskich są artefakty
Biskupina oraz relikty drewnianych
konstrukcji dróg rzymskich, prowadzących przez puszcze i trzęsawiska
do złóż bursztynu bałtyckiego. Liczne przykłady użycia drewna znajdujemy w elementach infrastruktury
miast przedlokacyjnych, np. Poznania czy Krakowa. Pod dzisiejszą płytą
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krakowskiego Rynku odkryto relikty
zespołu kilku drewnianych budynków
zrębowych, pochodzących z XII wieku.

Co warto wiedzieć
O popularności drewna w architekturze w minionych wiekach zadecydowało kilka jego właściwości.
Dr Bernadeta Schäfer z Uniwersytetu
Technicznego w Berlinie wskazuje następujące: łatwość obróbki, wysoka wytrzymałość przy niskiej masie właściwej, bardzo dobry bilans energetyczny,
wysoka izolacyjność oraz odnawialność
i biodegradowalność. Ta sama autorka
zwraca jednak uwagę, że drewno ma
cechy, które sprawiają, iż jest postrzegane jako materiał o podrzędnej wartości,
przydatny jedynie do konstrukcji obiektów niewielkiej jakości i o niskim prestiżu. Wpływ na to mają: niejednorodność
i anizotropia strukturalna, higroskopijność oraz wynikające z niej pęcznienie
i kurczenie. Dochodzi do tego łatwopalność drewna oraz jego podatność na
działanie szkodników biologicznych,
głównie grzybów i owadów. Mimo tych
mankamentów liczne obiekty drewniane sprzed wieków dotrwały do naszych
czasów dzięki odpowiedniej opiece kolejnych właścicieli, zauważa Bernadeta
Schäfer.
W jej artykule znajdują się ważne
z punktu widzenia budowniczych informacje na temat pęcznienia i kurczenia
się różnych gatunków drewna, w zależności od zmian wilgotności względnej.
Zmiana wymiaru w przeliczeniu na
10 metrów długości, przy zmianie wilgotności względnej o 10 proc., w przypadku sosny czy modrzewia wynosi
25 centymetrów, w przypadku świerku
— 25,5 centymetra, w przypadku dębu
białego — 26 centymetrów, a w przypadku buku — nawet 32 centymetry. Należy
przy tym brać pod uwagę, że nadmierne kurczenie prowadzi do powstawania
szczelin na stykach, natomiast nadmierne pęcznienie może powodować uszkodzenia, prowadzić wręcz do rozsadzania
połączeń. Zjawisko trzeba więc uwzględniać w projektowaniu, przeprojektowywaniu lub zmienianiu funkcji obiektów.
W szczególności dotyczy to np. ścian
wyeksponowanych na silne nasłonecznienie z jednej strony, gdy po drugiej
stronie panuje niższa temperatura przy
wysokiej wilgotności powietrza.
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Woda sama w sobie nie jest czynnikiem rozkładającym drewno, jednak
sprzyja rozwojowi organizmów, które
odżywiają się drewnem. Są to przede
wszystkim grzyby i owady. Bernadeta
Schäfer zauważa, że zarodniki grzybów
znajdują się praktycznie wszędzie, jednak do rozwoju grzyba dochodzi wyłącznie wtedy, gdy zarodniki natrafiają
na warunki niezbędne do życia. Przy
czym dla różnych gatunków grzybów
mogą to być różne warunki. Przykładowo, najkorzystniejsza wilgotność
drewna dla gatunku Serpula lacrymans
wynosi około 30 proc., natomiast dla
gatunku Paxillus panuoides mieści się
w przedziale od 50 proc. do 70 proc. Dla
wspomnianego gatunku Serpula lacrymans optymalna temperatura to od 18°C
do 22°C, tymczasem w przypadku Gloeophyllum spp. optimum temperaturowe
— to 35°C.
Podobnie rzecz się ma z owadami.
Najczęściej spotykany szkodnik drewna
iglastego, jakim jest spuszczel pospolity,
nie może się rozwijać przy wilgotności
drewna poniżej 9 proc. Generalnie, gdy
pomieszczenia mieszkalne są przewietrzane i ogrzewane, szkodniki tego typu
nie powinny mieć warunków pozwalających się im rozwijać.
Specyfika drewna sprawia, że
w konstrukcji obiektów wykonanych
z tego materiału kluczową rolę odgrywa separacja systemów nośnych
i osłonowych (ofiarnych). Elementy

osłonowe muszą ochraniać konstrukcję
nośną. Muszą też być łatwe do wymiany
w przypadku uszkodzenia. Spełnienie
tych warunków decyduje o długowieczności budowli z drewna. Artykuł Bernadety Schäfer dowodzi, że budownictwo
drewniane oparte jest na ogromnej wiedzy, obcej na ogół architekturze, która
posługuje się innego rodzaju materiałami konstrukcyjnymi.

Sensacja w Krzyżowicach
W przeszłości upływ czasu niełaskawie
obchodził się z budowlami drewnianymi. W miarę rozwoju gospodarczego
i cywilizacyjnego były likwidowane
i zastępowane obiektami murowanymi. Łatwo padały ofiarą klęsk żywiołowych: płomieni, gwałtownych wichur,
powodzi. Dlatego najstarsze zachowane
obiekty drewniane znacznie ustępują
wiekiem budowlom wznoszonym z kamienia czy z cegieł. Najdawniejszy zabytek architektury drewnianej w Polsce
dochował się do naszych czasów tylko dlatego, że przetrwał jako obiekt…
murowany. Piszą o tym Piotr Kłoda
z firmy ATIK Sp. z o.o. Konserwacja Zabytków Architektury Drewnianej w Łodzi i prof. Tomasz Ważny z Instytutu
Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Uniwersytetu Mikołaja Kopernia w Toruniu oraz Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona w Tucson
(USA).

Kościół w Krzyżowicach, widok od strony wieży. Fot.: Tomasz Ważny
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(fundamentów, ścian, stropów, dachów,
podłóg, empor). W zakończeniu autorzy zwracają uwagę, że dotychczas za
najstarszy w Polsce, udokumentowany
badaniami dendrochronologicznymi
kościół drewniany, uchodziła budowla w Tarnowie Pałuckim, datowana
na 1373/1374 r. Konstrukcja odkryta
w Krzyżowicach jest więc o prawie pół
wieku starsza.

Karelski unikat

Zespół cerkiewny Kiży Pogost widziany z pokładu wodolotu. Fot.: Jan Kurek

Owym najstarszym zabytkiem architektury drewnianej w Polsce jest
kościół we wsi Krzyżowice, położonej
w województwie opolskim, w gminie
Olszanka. Jest to kościół filialny, należący do parafii w Pogorzeli, podległej
diecezji wrocławskiej. W „Rejestrze zabytków nieruchomych” województwa
opolskiego, opracowanym przez Instytut Dziedzictwa Narodowego, kościół
został opisany jako budowla murowana
z 1580 r. Data ta dotyczy nawy kościoła, jednak pierwsza wzmianka na temat
gotyckiego kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Krzyżowicach pojawia się w dokumencie z 1376 r.
Za najcenniejszy element kościoła
uważano ceglane prezbiterium ze średniowiecznymi polichromiami. Tymczasem, jak piszą Piotr Kłoda i Tomasz
Ważny, pod grubą warstwą tynku glinianego dolnej kondygnacji nawy odkryto coś o wiele bardziej interesującego — drewnianą konstrukcję zrębową.
Odkrycie stało się przyczyną podjęcia
szczegółowych badań architektoniczno-konserwatorskich. Dzięki dendrochronologii można było historię obiektu zrekonstruować z roczną precyzją.
W trakcie badań ustalono, że ściany
wieloczłonowego obiektu wzniesiono
w różnorodnych technikach budowlanych, co jest efektem kolejnych etapów
rozbudowy kościoła. Ściany prezbiterium i zakrystii są wykonane z cegły
gotyckiej. Nawa jest dwukondygnacyjna. Ściany kondygnacji dolnej (o wysokości prawie 4 metrów) zostały wzniesione w formie drewnianej konstrukcji
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O ile kościół w Krzyżowicach jest
najstarszym zabytkiem architektury
drewnianej w Polsce, o tyle cerkiew
Przemienienia Pańskiego na wyspie
Kiży, w Karelii jest najsłynniejszym
i najcenniejszym zabytkiem architektury drewnianej w Rosji. Obiekt wybudowany w 1714 r. jest częścią zespołu
(dwie drewniane cerkwie i dzwonnica),
który został wpisany w 1990 r. na „Listę
światowego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego UNESCO”. W uzasadnieniu wpisu podkreślono, że jest to
jedyny zachowany w Rosji zespół wielokopułowych cerkwi drewnianych, niemający odpowiednika w świecie przykład wysokich umiejętności rosyjskich

masywnej, wieńcowej. Kondygnacja
górna posiada drewnianą konstrukcję
szkieletową, ryglową. Natomiast ściany wieży mają drewnianą konstrukcję
słupowo-ramową.
Zaskakujący wynik przyniosło datowanie dendrochronologiczne dolnej
kondygnacji ścian nawy. Okazało się, że
sosny użyte do budowy kościoła ścięto w sezonie zimowym 1325/1326 oraz
1326/1327. Biorąc pod uwaModel cerkwi Przemienienia Pańskiego na wyspie Kiży
gę, że okres sezonowania
(Muzeum Regionalne w Petrozawodsku). Fot.: Jan Kurek
drewna budowlanego był
przeważnie ograniczony
do kilku miesięcy, datę
budowy świątyni można
wyznaczyć na rok 1327.
Drewno
występujące
w ścianach górnej kondygnacji nawy pochodzi
ze znacznie późniejszego okresu — z XVII wieku (konkretnie: ze ścinki
w zimie 1655/1656 i 1695 na
1696). Za to niewiele młodsza od ścian dolnej kondygnacji nawy jest konstrukcja wieży. Badania
wykazały, że wzniesiono
ją w 1342 r., a więc powstała ona 15 lat po zbudowaniu kościoła.
Artykuł Piotra Kłody i Tomasza Ważnego
zawiera
szczegółowy
— w stopniu, na jaki pozwala obecny stan wiedzy — opis elementów
tej wyjątkowej budowli
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cieśli. Temu wyjątkowemu zabytkowi
artykuł poświęcił dr hab. inż. arch. Jan
Kurek, prof. PK.
Cerkiew ma 37 metrów wysokości.
Tym, co zwraca uwagę na pierwszy
rzut oka, są wieńczące obiekt liczne
„kopuły cebulowe”. Jest ich aż 22! Pokrycie dachów i zwieńczeń wykonano
z drewnianego gontu, który uformowano krzywoliniowo. W 2003 r. Muzeum
Kiży podjęło kompleksową restaurację
zabytku. Prace konserwatorskie służą
wzmocnieniu stateczności całej struktury. Przywraca się też utracone elementy
i detale. W celu przeprowadzenia oględzin stanu technicznego elementów
drewnianych budowli zastosowano unikalną technologię: budynek podzielono
na 7 pięter, wspieranych przez specjalną
konstrukcję stalową i system podnośników. Każda z tych części poddawana
jest kolejno przeglądowi i remontowi
w specjalnym, wzniesionym pawilonie
warsztatowo-magazynowym.
Poszczególne etapy prac były konsultowane ze specjalistami z zagranicy. O trudności przedsięwzięcia i jego
rozmiarach świadczy fakt, że dokładnemu badaniu, a następnie konserwacji lub wymianie poddać należy każdą
z 3000 belek drewnianych, z których
wykonane są ściany budynku. Ukończenie prac restauratorskich przewidziano na rok 2020.

Ocalić zabytki
Rzeszowszczyzny i Podhala
Listę wybitnych polskich badaczy, którzy interesowali się architekturą drewnianą i sławili jej walory, otwiera znakomity etnograf, krajoznawca i historyk
Zygmunt Gloger. W słowie wstępnym
do wydawnictwa „Drewno w architekturze” Jan Kurek wymienia również
takie osoby, jak: Jan Sas Zubrzycki, Tadeusz Obmiński, Witold Krassowski,
Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki, Jan Władysław Rączka, Wiktor Zin,
Romana Cielątkowska, Jerzy Tur, Barbara Tondos. Dwu ostatnim postaciom
w omawianej książce poświęcono odrębny artykuł.
Byli małżeństwem, co sprawiło,
że razem pracowali w tych samych
miejscach, nawzajem się uzupełniając. Artykuł autorstwa Katarzyny Tur-Marciszuk, córki prezentowanej pary,
koncentruje się głównie na zagadnieniu
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walkę o zabytki Podhala. Razem
z żoną zaangażował się w stworzenie
projektów dwu skansenów, które jednak nie doczekały się realizacji. Autorka artykułu z goryczą stwierdza,
że do dziś nie powstał żaden park etnograficzny, gromadzący przykłady
budownictwa i architektury drewnianej Podhala i Zakopanego.
Mimo tego niepowodzenia Barbara Tondos kontynuowała swoje zainteresowania naukowe budownictwem
podhalańskim i stylem zakopiańskim.
Jerzy Tur zaś, powróciwszy do Rzeszowa, organizował badania i prace dokumentacyjne jako dyrektor Regionalnego
Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego.

wcześniej nie omawianym w literaturze — zaprojektowaniu Podhalańskiego
Parku Etnograficznego przez Jerzego
Tura oraz zorganizowaniu Muzeum
Architektury Drewnianej przez Barbarę
Tondos, a zapewne także przy udziale
Jerzego Tura (choć nie jest podpisany
pod projektem).
Jerzy Tur ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim
i w 1956 r. został wojewódzkim konserwatorem zabytków w Rzeszowie. Niebawem przyjął do pracy absolwentkę
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Barbarę
Tondos. Obszar województwa rzeszowskiego, który znalazł się pod ich
opieką, obfitował w wiele drewnianych
świątyń greckokatolickich i rzymskokatolickich, w zabudowę małych miasteczek i zróżnicowane budownictwo
wiejskie. Jednym z podstawowych
zadań Barbary Tondos i Jerzego Tura
było inwentaryzowanie zabytków, tak
by zdobyć podstawową wiedzę przydatną do opracowywania planów konserwatorskich i podejmowania decyzji
w sprawach remontów obiektów zabytkowych.
Wśród zleconych im prac ogromną
większość stanowiły budowle drewniane. Tondos i Tur nie poprzestawali
na zbieraniu dokumentacji. Na podstawie zgromadzonych materiałów
pisali artykuły do czasopism naukowych, występowali na konferencjach,
a także angażowali się w ochronę
i konserwację obiektów zabytkowych.
W połowie lat 70. Tur podjął pracę
w Muzeum Tatrzańskim i rozpoczął

*
Na publikację „Drewno w architekturze” złożyło się prawie 40 artykułów.
Część z nich ma charakter przeglądowy
(np.: B. Buliński, „Remonty konserwatorskie budynków drewnianych”; K. Kuča
„Nieznana Europa drewnianych kościołów i dzwonnic”; J. Tajchman, „Zasady
odwzorowania ciesielskich konstrukcji
dachowych w dokumentacjach konserwatorskich”). Inne dotyczą konkretnych
obiektów lub zespołów urbanistycznych (np.: J. Giemza, „Dzieje drewnianej cerkwi z 1600 roku pw. św. Jakuba
Brata Pańskiego w Powroźniku”; A. Kapuściński, „Więźby dachowe kościoła
pw. św. Katarzyny w Gdańsku”; A. Wójcik, „Zabudowa drewniana Lubaczowa.
W poszukiwaniu możliwości ochrony
lokalnego archetypu”).
Wszystkie artykuły łączy wspólna
fascynacja stosowaniem drewna jako
budulca. „Drewno w architekturze” pokazuje, jak bogata i wielowątkowa jest
problematyka występowania drewna
w architekturze. W słowie wstępnym
Jan Kurek napisał: „Drewno jest także
i dziś pełnoprawnym i wartościowym
materiałem budowlanym — tak w postaci elementów litych, jak i klejonych
warstwowo, czy w postaci materiałów
drewnopochodnych powszechnie stosowanych w robotach wykończeniowych”. Uwaga ta z pewnością zasługuje
na rozwinięcie w formie nowej publikacji, tym razem prezentującej dzień dzisiejszy i perspektywy stosowania drewna w architekturze.
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41. Bieg Kościuszkowski

Sportową rywalizacją uczcili patrona Politechniki
Uliczny Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników
Tadeusza Kościuszki ma już 40-letnią tradycję, ale tym razem impreza przypadła na rok
wyjątkowy — czas obchodów 200. rocznicy
śmierci patrona Politechniki Krakowskiej. Organizatorzy starali się więc nadać wydarzeniu jak najbardziej uroczysty charakter.
Dnia 24 marca — 223 lata po ogłoszeniu w Krakowie insurekcji — prawie
200 osób przystąpiło do 41. Biegu Kościuszkowskiego. Zanim rozpoczęła się
sportowa rywalizacja, pamięć przywódcy insurekcji uczczono, składając kwiaty
na płycie Rynku Głównego, w miejscu
upamiętniającym przysięgę Tadeusza
Kościuszki. W imieniu PK hołd Naczelnikowi złożyli: prorektor PK dr hab. inż.
Marek Stanuszek, dyrektor Centrum
Sportu i Rekreacji PK Barbara Grabacka-Pietruszka i Dariusz Pyko z CSiR.
W samo południe spod gmachu głównego Politechniki przy ul. Warszawskiej
wystartowały sztafety męskie. Pobiegły
one trasą prowadzącą przez pl. Matejki,
ul. Floriańską, Rynek Główny, a następnie
ul. Grodzką, Bulwarami Wiślanymi, ul. Kościuszki oraz ul. św. Bronisławy i al. Waszyngtona na kopiec Kościuszki. Start
poprzedziło odegranie na trąbce hejnału
mariackiego. Natomiast kobiety i uczestnicy biegu VIP-ów oraz osoby niepełnosprawne okrążali Rynek Główny.
Na starcie do biegu sztafet męskich stanęło 17 drużyn. Najlepszy okazał się zespół
AGH II, gdyż wspomniany dystans pokonał

w 22 minuty i 10 sekund. Druga na mecie
była sztafeta AWF Kraków I, a jako trzecia
przybiegła sztafeta Politechniki Krakowskiej I. W klasyfikacji służb mundurowych
zwyciężyła drużyna VI Batalionu Dowodzenia / 6. Brygady Powietrznodesantowej, na drugim miejscu był zespół Wojska
Polskiego, a jako trzecia zameldowała się
reprezentacja 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie.
Tradycyjnie odcinek pierwszej zmiany został potraktowany jako Bieg Memoriałowy im. dr. Piotra Jeża. Tę rywalizację
wygrał Grzegorz Kunc (AGH), a kolejne
miejsca zajęli Patryk Marmon (PK) i Szymon Dobaj (AWF).
W biegu kobiecych sztafet, do którego
przystąpiło 19 zespołów, pierwsze miejsce

zajęła drużyna Cracovia 1906 I, jako drugi
linię mety osiągnął zespół MKS MOS Bytom I, a trzecia była reprezentacja AWF
Kraków 1. Warto dodać, że dwa pierwsze
zespoły kobiece powtórzyły swój sukces
z roku ubiegłego. W klasyfikacji sztafet
kobiecych uczelni krakowskich drużyna
AWF Kraków 1 wyprzedziła Uniwersytet
Rolniczy i Collegium Medicum UJ 1. Na
pierwszej zmianie najszybsza była Katarzyna Chryczyk (AWF Kraków) i to jej w udziale
przypadł Puchar Zarządu Głównego AZS.
Klasyfikację sztafet osób niepełnosprawnych wygrał zespół Politechniki Krakowskiej,
za którym uplasowały się kolejno drużyny
Uniwersytetu Rolniczego, AGH i UEK.
W biegu VIP-ów wystąpiło ośmiu zawodników. W tej klasyfikacji bezkonkurencyjni okazali się trzej konsulowie, reprezentujący Konsulat Generalny USA w Krakowie.
Zajęli oni całe podium! Najszybszy był Benjamin Monsom, jako drugi przybiegł Carlos
Alvarado, a trzecie miejsce zajął Anthony
Capagna.
Wręczenie zwycięskim zawodnikom
i zespołom pucharów, medali i nagród rzeczowych odbyło się w hali sportowej Politechniki Krakowskiej przy ul. Kamiennej.
41. Bieg Kościuszkowski zorganizował Komitet Uczelniany AZS PK wspólnie z Centrum Sportu i Rekreacji PK.
Więcej zdjęć z imprezy zamieszczamy
na III stronie okładki.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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Zdobywają doświadczenie zawodowe, poznają ciekawych ludzi

Wymiana studentów w ramach IAESTE
IAESTE (The International Association for
the Exchange of Students for Technical
Experience) — to międzynarodowa organizacja non-profit, umożliwiająca studentom uczelni technicznych zdobywanie
naukowych i zawodowych doświadczeń
poza granicami ojczystego kraju. Coroczna
wymiana studentów, organizowana przez
Komitet Lokalny IAESTE Politechniki Krakowskiej, nosi nazwę Akcja Lato.
Dzięki staraniom studentów naszej
uczelni, zaangażowanych w działalność organizacji, w roku ubiegłym odwiedziło nas
16 osób. Odbyły one praktyki zawodowe
w firmach na terenie Krakowa, a także na
naszej uczelni. Członkowie komitetu mieli
możliwość wymiany doświadczeń z rówieśnikami z takich krajów, jak: Brazylia, Korea
czy Kolumbia.
Jednocześnie 24 studentów Politechniki Krakowskiej wyjechało do 14 różnych krajów, wśród których nie zabrakło tak egzotycznych jak Indie czy Zjednoczone Emiraty
Arabskie. Mieli oni możliwość zdobycia cennego zawodowego doświadczenia, które
na pewno zaowocuje w przyszłości. Zagraniczny staż — to także okazja do odkrycia

Fot.: Jan Zych

nieznanych kultur, poznania ciekawych
osób i przeżycia wspaniałej przygody.
Władzom i pracownikom wydziałów
Politechniki Krakowskiej, przyjmującym
zagranicznych gości na praktyki, należą
się podziękowania. Studentów przyjęły:
Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Architekury, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Wydział Mechaniczny. Świetne
przygotowanie od strony dydaktycznej potwierdza dobrą reputację Politechniki jako
międzynarodowej uczelni technicznej.

IAESTE — to nie tylko praktyki wakacyjne. Organizacja działa przez cały rok
akademicki. Jednym z większych przedsięwzięć są prowadzone w całej Polsce darmowe warsztaty inżynierskie CaseWeek,
warsztaty, podczas których studenci mają
okazję spotykać się z ekspertami z najlepszych na polskim rynku firm. Komitet angażuje się również w Targi Pracy czy akcję
„Szlachetna Paczka”.
Dwa razy do roku prowadzona jest
akcja rekrutacyjna. Zainteresowanych zachęcamy do śledzenia informacji na ten
temat, dostępnych na naszym fanpage na
portalu Facebook (www.facebook.com/
IAESTE.CracowPK). O rekrutacji informujemy też tradycyjnie — na plakatach rozwieszanych na uczelni.
IAESTE działa od 1948 r. Wśród 86 krajów, należących do organizacji, Polska plasuje się na drugim miejscu pod względem
liczby wymienianych co roku ofert praktyk.
Od początku działalności w naszym kraju,
czyli od 1957 r., ponad 25 tys. polskich studentów wyjechało na zagraniczne praktyki
i tyle samo osób przyjechało do Polski.

(R.)

Świętowali z powodu liczby π
Po raz szósty na PK odbył się Dzień Liczby Pi.
Nietypowe święto studenci Wydziału Fizyki,
Fot.: Jan Zych
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Matematyki i Informatyki PK zorganizowali
14 marca, bo datę tę Amerykanie zapisują:
3.14. Było ciekawie, wesoło i… smacznie.
Uczestników wydarzenia powitała prodziekan WFMiI dr hab. Ewa Gondek. Humanistyczne oblicze matematyki ukazał
zebranym prof. Stanisław Drożdż, który wygłosił wykład „Liczba Pi i fraktale w dziełach
literackich”. Drugim głównym wydarzeniem
dnia był konkurs na wyrecytowanie z pamięci możliwie najdłuższego rozwinięcia
liczby pi. Laur przypadł Markowi Mroczkowi, który prawidłowo podał 403 cyfry.
Nowością był konkurs układania kostki Rubika na czas. Zwycięzcą został student pierwszego roku informatyki Albert

Stanula. Słynną kostkę ułożył w ciągu
16,88 sekundy. W obchody Dnia Liczby Pi
włączyła się też krakowska filia Motoroli,
która przygotowała dla studentów warsztaty, a przedstawiciel firmy wygłosił wykład „Zastany kod”.
Do amerykańskiej tradycji świętowania
liczby pi nawiązano, podając uczestnikom
imprezy ciasto „Pi Pie” (co wymawia się:
‘pai pai’). Była to tarta z jabłkami i masą
oraz dużym symbolem π na wierzchu. Wysłannik naszej redakcji, fotografik Jan Zych,
zaświadcza, że ciasto było zdrowe (witaminy!) i smaczne.
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Politechnika Krakowska w mediach
TVN 24
16 lutego 2017 r.
Valerian Romanovski pobił
rekordy na Syberii
Kolarz Valerian Romanovski ustanowił trzy
rekordy Guinnessa w ekstremalnej jeździe na
rowerze – przez 12, 24 i 48 godzin jeździł ciągle
w syberyjskim mrozie w jakuckiej miejscowości Ojmiakon. W przygotowaniach do tego wyzwania pomagała mu Politechnika Krakowska.
W jej komorze termoklimatycznej przeszedł
testy, dzięki którym wiedział, co go czeka na
Syberii. (...) Teraz ekipa planuje już ustanawianie nowych rekordów — tym razem w ekstremalnie wysokich temperaturach tropików.

Polska Agencja Prasowa
22 lutego 2017 r.
Naukowcy z Politechniki
Krakowskiej pracują nad nowymi
lekami na depresję
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej pracują
nad stworzeniem nowych leków na depresję. Jak zapowiadają, związki, które opracowują, mogą być także skuteczne w leczeniu
schizofrenii i choroby Alzheimera. Naukowcy
uczestniczący w projekcie chcą uzyskać nowe
substancje aktywne, które będą oddziaływać
na ośrodkowy układ nerwowy — i opracować
innowacyjne metody otrzymywania związków do produkcji leków psychotropowych.
Nowa metodologia ma być bardziej ekologiczna i ekonomiczna. Dzięki niej można będzie nie tylko wytwarzać nowe związki, ale
również leki, które już są dostępne w aptekach. Jak zauważyła kierownik projektu dr inż.
Jolanta Jaśkowska, obecnie na rynku farmaceutycznym brakuje skutecznych, szybko
działających leków antydepresyjnych, niewywołujących efektów ubocznych. (...) Badania
radioreceptorowe nowych związków prowadzone są w Zakładzie Chemii Leków Instytutu
Farmakologii PAN. „(...) Wstępne wyniki badań
naukowców z PK wywołały już zainteresowanie rynku farmaceutycznego. (...) Naukowcy
z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej współpracują
z PAN, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
O projekcie także m.in.: Radio Kraków, Radio RMF, Radio Eska, „Puls Biznesu”, „Dziennik
Polski”, „Gazeta Krakowska”, Onet.pl, Radio
TOK FM.
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„Gazeta Wyborcza”
24 lutego 2017 r.
Przyszłość studenckich prototypów
Bolidy, elektryczne samochody i motocykle,
a nawet auta na wodór w proszku — młodym
konstruktorom z krakowskich uczelni pomysłów nie brakuje. Czy to tylko zabawa i sposób na oryginalną pracę dyplomową?
Politechnika Krakowska ma się czym pochwalić, zwłaszcza w dziedzinie konstrukcji
elektrycznych. W dodatku tamtejsi studenci zaczęli nieco wcześniej niż AGH, bo ich
pierwsze auto powstało już w 2008 r. Był to
po prostu samochód elektryczny, tyle że
dużo mniejszy od standardowych. — Trochę
jakby z dużego auta spuścić powietrze — tłumaczy prof. Witold Grzegożek, który stoi za
wszystkimi projektami PK. I dodaje, że przy
kolejnych pojazdach zdecydował się obrać
inny kierunek i budować takie, które nie
przypominają standardowych samochodów.
Najważniejsze były jednak ich funkcje. (...) Na
bazie takich założeń powstał tzw. MIST, czyli
Miejski Indywidualny Środek Transportu. (...)
Kolejny był Bombus, czyli „trzmiel”. (...). Jako
następny pod okiem profesora powstał wielokrotnie nagradzany i opisywany Buzz, czyli
idealne rozwiązanie dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich. (...) Wśród stworzonych na PK pojazdów znajdują się i takie
„nieekologiczne”, np. skuter przechyłowy
z silnikiem spalinowym. Jest to bezpieczna
alternatywa dla jednośladów — skuter jest
bowiem trójkołowy i można się na nim bezpiecznie przechylać czy pokonywać nierówności. Jest też bolid. — Z mojego punktu widzenia budowa tego rodzaju maszyn jest próbą
pokazania młodym ludziom, że jeśli poświęcą
więcej czasu na pracę magisterską niż standardowo, będą mieli satysfakcję, że zbudowali coś
własnego, coś, co jeździ i co można przetestować w praktyce — mówi. — To takie pobudzenie ich kreatywności i wzmocnienie pewności
siebie.

„Dziennik Polski”
4 marca 2017 r.
Innowacyjne wynalazki pomagają
leczyć i dbać o bezpieczeństwo
Twórcy nowych technologii dedykowanych
zdrowiu i bezpieczeństwu człowieka zaprezentowali swoje pomysły podczas trzeciej
edycji Dnia Wynalazków. Wydarzenie po
raz kolejny zorganizowała Politechnika Krakowska. Do pokazania wynalazków zostali
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zaproszeni twórcy z różnych ośrodków badawczych, którzy w przełomowy sposób
podeszli do rozwiązywania problemów z zakresu medycyny i bezpieczeństwa. O swoich pomysłach mówili m.in. Wojciech Wodo,
współtwórca biometrycznych klawiatur. Na
podstawie tempa pisania umożliwiają one
sprawdzenie, kto dokładnie z nich korzystał,
co może przydać się np. w wojsku czy banku. Dr inż. Marek Piątkowski i Julia Radwan-Pragłowska zaprezentowali biodegradowalne szkielety, służące do hodowli komórek
i narządów ludzkich, a Jacek Mikosz z firmy
FindAir — innowacyjny inhalator dedykowany astmatykom. Urządzenie połączone ze
specjalną aplikacją na telefony komórkowe
pozwala kontrolować częstotliwość korzystania z leków i czynniki wpływające na ataki
duszności. Inhalator testują już pierwsi pacjenci z całego kraju i niedługo ma on trafić
do masowej produkcji.

11 marca 2017 r.
Zanieczyszczenie nieba światłem
to problem nas wszystkich
Dr Tomasz Ściężor — fizyk, pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej — co roku
przygotowuje „Almanach Astronomiczny”,
z którego korzystają tysiące astronomów
i miłośników astronomii. Naukowo badacz
zajmuje się zanieczyszczeniem nocnego nieba światłem (...) Pierwszy rocznik „Almanachu
Astronomicznego” ukazał się w 2007 r. od
razu w formie elektronicznej. Zamieszczany
jest w internecie, od trzech lat na stronie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, gdzie
bezpłatny dostęp do niego mają czytelnicy
dosłownie z całego świata.

Radio Kraków
11 marca 2017 r.
Ruchome lądowiska naukowców
Politechniki Krakowskiej
Pracownicy Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych Politechniki Krakowskiej pracują nad mechanizmem
stabilizującym lądowiska helikopterów. Wynalazek może być zastosowany w wojskowych i cywilnych okrętach. Ma zwiększyć
bezpieczeństwo podczas lądowania w czasie złych warunków pogodowych. Dr hab.
inż. Grzegorz Tora oraz doktorant mgr inż.
Damian Brewczyński opowiadali o wynalazku w programie „Pracują na Nobla”. (...)
Wynalazek został zgłoszony do ochrony patentowej.
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Plakaty muzyczne Zbigniewa Latały
w Lusławicach i w Nowym Jorku
Koncert Sinfonii Varsovii pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego zainaugurował 8 stycznia kolejny sezon muzyczny w Europejskim
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
w Lusławicach. Wydarzenie to uświetnił wernisaż wystawy plakatów muzycznych Zbigniewa Latały. Czynna do 28 lutego wystawa
stanowiła kontynuację projektu artystycznego zapoczątkowanego przez Zbigniewa Latałę w 2010 r. podczas obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

Plakaty muzyczne Zbigniewa Latały
są w dużej mierze hołdem złożonym wybitnym polskim kompozytorom współczesnym. Jeden z profesorów Akademii
Muzycznej w Krakowie zauważył, że gdyby przyznawano muzyczną Nagrodę Nobla, z pewnością kilka otrzymaliby Polacy,
w szczególności tacy, jak: Lutosławski, Górecki, Penderecki, Panufnik czy Kilar. Między
innymi tym kompozytorom Latała poświęcił kilka swoich plakatów. Ponadto spod
jego ręki wyszły projekty przedstawiające
postacie, bez których trudno sobie wyobrazić świat muzyczny, w tym: Bacha Chopina,
Mahlera, Wagnera, Schönberga, Stockhausena, Bouleza. Na wystawie pokazane też
zostały plakaty przedstawiające twórców
jazzu (Stańko, Możdżer, Motion Trio).
Plakatem szczególnie ważnym dla autora jest projekt wykonany dla Academy
of St. Martin in the Fields w Londynie do
„Requiem” Mozarta. Zmarły w październiku ubiegłego roku sir Nevill Mariner, który
założył i przez długie lata prowadził orkiestrę Academy of St. Martin in the Fields,
osobiście gratulował Zbigniewowi Latale
oryginalnego pomysłu.
Dr inż. Zbigniew Latała jest na co
dzień adiunktem w Pracowni Inżynierii
Oprogramowania i Statystyki Stosowanej
na Wydziale Mechanicznym PK. Zapoczątkowany przez niego w 2010 r. projekt był

Autor plakatów (z prawej) w towarzystwie
Elżbiety i Krzysztofa Pendereckich (w środku)
oraz dr Jolanty Gil. Fot.: Paweł Skowronek

realizowany we współpracy z konsulatami
generalnymi RP w Toronto i w Nowym
Jorku. Część plakatów mieli okazję zobaczyć goście koncertu, który odbył się
marcu 2015 r. w Filharmonii Krakowskiej
w ramach obchodów 70-lecia Politechniki
Krakowskiej. Po zakończeniu ekspozycji
w Lusławicach wystawa została przewieziona do The New York Conservatory of
Music, gdzie będzie można ją oglądać do
czerwca 2017 r.

(R.)

KOTŁOWNIA

MARYNIŚCI 2017
28 lutego — 16 marca 2017 r.
Wystawa Stowarzyszenia Marynistów
Polskich gości w galerii „Kotłownia” po
raz siódmy. W 2016 r. odszedł wieloletni przewodniczący Krakowskiego Oddziału SMP artysta malarz i grafik Jan
Stopczyński. Pamięć mistrza Jana uczcili
minutą ciszy artyści i przybyli goście,
a jeden z uczestników wystawy, Andrzej
Flach, zaprezentował jego marynistyczny
portret (na zdjęciu obok). Wśród „Marynistów 2017” znaleźli się: Tadeusz Bajwoluk, Maria Bieńkowska-Kopczyńska,
Jadwiga
Borcz-Przeworska,
Barbara
Dzikiewicz-Obrąpalska, Jadwiga Godzik,
Andrzej Flach, Danuta Kowalska, Ewa
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Ławrusiewicz, Jerzy Napieracz, Agnieszka Niżegorodcew, Zbigniew Palka, Adam
Pochopień, Joanna Potocka, Agnieszka Praxmayer, Anna Praxmayer, Hanna

Romańska-Tusiewicz, Anna Stolzman-Michta, Bożena Szuflita, Joanna Warchoł, Lech Wolski, Maria Zachwieja-Wala,
Danuta Gaweł, Jerzy Ziemowit Podkowa,
Tadeusz Kwaśnik, Joanna Berdak, Stefan
Berdak, Anna Lewińska, Elżbieta Niedźwiecka. Schedę po Janie Stopczyńskim
przejął artysta plastyk Zbigniew Palka.
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„Po drugiej stronie” — fotografie Agnieszki Jaworskiej
27 lutego — 16 marca 2017 r.
Agnieszka Jaworska w 2004 r. ukończyła edukację na Wydziale Artystycznym
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej uzyskała w pracowni prof. Andrzeja Pietscha, wraz z aneksem z fotografii
w pracowni prof. Witolda Jacykowa. Od
2004 r. pracuje na macierzystej uczelni, od
2012 r. na stanowisku adiunkta w Pracowni
Fotografii, w Zakładzie Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej. W 2011 r. zrealizowała
przewód doktorski z fotografii na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej
w PWSFTviT w Łodzi.
Prezentuje dwa cykle fotografii poruszające tematy z gatunku „ostatecznych”:
śmierci, odrzucenia, wygnania, pustki.
Fotografie zrealizowane zostały w technice własnej. Cykl „Portrety nieuniknione”
składa się z autoportretów powstałych
pod wpływem fascynacji unikatowym
zjawiskiem, jakim był portret trumienny.
Nadrzędnym motywem tych zdjęć nie
jest jednak fizjonomia, a śmierć, która reprezentowana jest tu przez ośmioboczny
kształt portretu. Cokolwiek przedstawione
zostało na tych fotografiach i tak zamknięte jest w przekroju trumny. W motywie, od
którego nie ma ucieczki.

Cykl „Wymyślone — niestworzone”
— to subiektywne wyobrażenie raju po
wygnaniu. Fotografie przedstawiają wyniszczone, martwe, wypalone słońcem
krajobrazy wraz z biblijnymi drzewami życia oraz poznania dobra i zła. Zbudowane
ze specjalnie spreparowanych kości drzewa symbolizować mają krótkotrwałość
materialnego świata, z drugiej zaś strony
— relatywizm etyczny człowieka.

„Twarzą w twarz” — grafiki Hanny Grzonki-Karwackiej
27 lutego — 16 marca 2017 r.
Hanna Grzonka-Karwacka w 1999 r. ukończyła studia na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuki w Cieszynie (filia Uniwersytetu Śląskiego). Od 2005 r. jest zatrudniona
w Instytucie Sztuki, obecnie na stanowisku
adiunkta. Prowadzi pracownię rysunku.
W 2009 r. zrealizowała doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie sztuk
pięknych. W swojej pracy twórczej zajmuje
się grafiką, rysunkiem oraz animacją.
„Twarzą w twarz” — to cykl siedmiu
grafik powstałych na podłużnych pasach
płótna. Dotyczy ciągłego procesu konstruowania tożsamości współczesnego człowieka. Twarze-linoryty odbite na płótnie
tak jak nasza tożsamość poddane zostały
zmianom, nawarstwieniom, przesunięciom i powtórzeniom.
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Kościuszkowskie bieganie
w obiektywie Jana Zycha

***
Zaczarowana stacja
W zaczarowanym Krakowie,
Zaczarowany poeta,
Co się Gałczyński zowie.
1

Mignął mi na tej stacji
Kawałek jego swetra,
Miast Jamy Michalika
Mistrz wybrał tunel metra.
Zaczarowana stacja
Z zaczarowanym dyplomem,
Oczarowany konstruktor,
Co przyszedł na tę obronę.
Krzysztof Konstanty Stypuła
2
Od redakcji: O okolicznościach powstania
tego wiersza piszemy na s. 16–17.

3

Co roku podczas Biegu Kościuszkowskiego Politechniki Krakowskiej szczególne emocje wyzwala rywalizacja VIP-ów.
To rzadka okazja, by zobaczyć zacięte zmagania prorektora,
dziekana i kanclerza (fot. 1), ale w tym roku reprezentanci PK
musieli się pogodzić z dominacją przedstawicieli konsulatu
Stanów Zjednoczonych, co — rzecz jasna — szczególnie
ucieszyło konsula generalnego (na fot. 2 po prawej). Wokół
Rynku Głównego walczyły również sztafety kobiece (fot. 3).
I to właśnie na panie czekał największy z pucharów (fot. 4),
które wręczono tego dnia (fot. 5).
Szerzej o 41. Biegu Kościuszkowskim piszemy na s. 28.

4

5

