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SŁOWO REKTORA
Szanowni Państwo
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Maj — to tradycyjnie miesiąc wielu wydarzeń studenckich. Odbył się Rajd Politechniki Krakowskiej, studenci bawili się podczas
juwenaliów i czyżynaliów, zorganizowano Międzynarodowy Konkurs Piosenki w MCK i wiele innych imprez kulturalnych. Jednak
najważniejszym wydarzeniem dla naszej uczelni był fakt powołania
przez premier Beatę Szydło profesora Kazimierza Furtaka na przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych.
To wielki zaszczyt dla Pana Profesora, to także powód do dumy
dla społeczności Politechniki Krakowskiej. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat nasz pracownik został powołany na prestiżowe
stanowisko przewodniczącego Centralnej Komisji. Nowe obowiązki
prof. Furtak będzie łączył z odpowiedzialnymi funkcjami przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komisji
Nauk Technicznych PAU. Składając gratulacje nowemu przewodniczącemu CK, życzymy wielu dalszych sukcesów.
Przed nami jednak czas wytężonych przygotowań do rekrutacji na rok akademicki 2017/2018. Przygotowaliśmy ponad 5,5 tys.
miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.
Na studia I stopnia planujemy przyjąć podobną liczbę maturzystów
co w roku ubiegłym. W naszej ofercie będzie 25 kierunków studiów,
wśród nich takie, które od wielu lat cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem maturzystów, jak również zupełnie nowe. W pierwszej
kolejności należy wymienić nowy kierunek na Wydziale Inżynierii
Środowiska — odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna. Zaproponujemy także nowe specjalności, jak: inżynieria pojazdów szynowych (na studiach I stopnia na kierunku transport na
Wydziale Mechanicznym), analityka danych (na studiach II stopnia na kierunku informatyka na Wydziale Fizyki, Matematyki
i Informatyki), inżynieria dróg wodnych (na studiach II stopnia na
kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Środowiska), a także
energy systems and machinery (na studiach II stopnia na kierunku energetyka na Wydziale Mechanicznym). Mam nadzieję, że
oferta dydaktyczna Politechniki pomoże maturzystom wybrać właściwy kierunek kariery zawodowej i profesję inżynierską spośród
najbardziej poszukiwanych przez gospodarkę oraz dających perspektywy na zatrudnienie i dobre wynagrodzenie.
Lepsze dostosowanie naszych programów i treści nauczania do
potrzeb pracodawców, zwłaszcza z naszego regionu, było jednym
z celów mojej wizyty w siedzibie firmy Fakro w Nowym Sączu.
To drugi co do wielkości producent okien dachowych na świecie,
w działalności biznesowej stawiający na technologiczne innowacje.
Rozmowy z zarządem spółki — brał w nich udział także prorektor
PK ds. nauki prof. Tadeusz Tatara — będą w czerwcu kontynuowane na PK. Ważnym wątkiem, który podjęliśmy w kontekście rozszerzenia współpracy z Fakro, była możliwość rozwinięcia naszej
oferty badawczej i eksperckiego wsparcia specjalistów z PK, tak by
wzrosła konkurencyjność produktów tej firmy.
Współpraca z otoczeniem biznesowym i samorządowym jest
dla naszej uczelni niezwykle ważna, chwalą ją sobie nasi partnerzy. Dali temu wyraz podczas majowego wernisażu kolejnej już
wystawy prac studentów Wydziału Architektury, przygotowanej
w ramach projektu „Uczelnia — Samorząd — Biznes”. Samorządowcy z Nowego Sącza, Tarnowa, Oświęcimia, Andrychowa,
a także przedsiębiorcy m.in. z firm Wiśniowski, Chemobudowa,
Norlys, Aluprof podkreślali, że studenckie pomysły, wspierane
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wiedzą i doświadczeniem pracowników PK,
są nieocenioną inspiracją w ich działalności.
Pracodawcy potwierdzili ogromne zapotrzebowanie na inżynierów specjalistów i wyrażali wdzięczność za to, że na naszej uczelni
znaleźli zrozumienie dla swoich potrzeb, co
zaowocowało m.in. wspólnym opracowywaniem programów kształcenia, organizowanymi stażami, praktykami czy podejmowaniem
w studenckich pracach dyplomowych tematów rozwiązujących konkretne problemy przedsiębiorców. W tego typu
współpracy uczestniczą wszystkie wydziały PK, ale jestem przekonany, że nasze możliwości w tym zakresie nie są jeszcze w pełni
wykorzystane.
Zwiększeniu konkurencyjności oferty dydaktycznej i badawczej PK na rynku międzynarodowym służył mój udział w polsko-chińskiej konferencji zorganizowanej na Politechnice Poznańskiej
w dniach 26–27 kwietnia w ramach programu Nowego Jedwabnego Szlaku („One belt one road”). Konferencja objęta była patronatem rządu chińskiego oraz władz municypalnych Pekinu
i Chongqingu. W programie uczestniczą 23 uczelnie, w tym 9 czołowych szkół wyższych z Polski. Ze strony chińskiej w konsorcjum
znalazło się 6 uczelni z Pekinu i 8 z Chongqingu. Na konferencji
zjawili się przedstawiciele większości chińskich uczelni partnerskich, a także władze Uniwersytetu Technicznego w Tianjinie,
uczelni, która obok PK dołączyła do programu. Plany konsorcjum
obejmują naukę języka chińskiego i kultury chińskiej w Polsce
poprzez utworzenie tzw. klas konfucjańskich, a także kształcenie
przyszłych inżynierów według specjalnych programów opracowanych przez uczelnie partnerskie oraz prowadzenie wspólnych
badań naukowych.
Podobny cel ma zawarta przez Politechnikę Krakowską, Politechnikę Białostocką oraz Tianjin Chengjian University umowa
o utworzeniu pierwszej Polsko-Chińskiej Szkoły Inżynierii, z siedzibą w Tianjinie. W podpisaniu umowy w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego uczestniczył także prorektor PK ds. kształcenia prof. Jerzy Zając. Zgodnie z porozumieniem pracownicy
naukowo-dydaktyczni PK będą kształcić chińskich studentów na
studiach wyższych I i II stopnia na kierunkach architektura oraz
architektura krajobrazu (studia prowadzone przez PK i TCU). Po
ukończeniu nauki chińscy studenci otrzymają również dyplom PK.
Przewidujemy, że po uzyskaniu wymaganej aprobaty Ministerstwa
Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej pierwsi studenci rozpoczną
edukację w Chińsko-Polskiej Szkole Inżynierii jesienią 2018 r.
Chciałbym również pogratulować nowo wypromowanym doktorom i doktorom habilitowanym. Zdobycie stopni naukowych jest
ważnym etapem na drodze, którą kroczą Państwo od wielu lat. Życzę niesłabnącej aktywności naukowej i kolejnych osiągnięć. Gratuluję również wszystkim wyróżniającym się pracownikom PK,
odznaczonym i nagrodzonym podczas uroczystego posiedzenia
Senatu z okazji Święta Szkoły. Składam gratulacje także naszym
koszykarkom i koszykarzom z AZS, gdyż w kończącym się sezonie
sportowym odnieśli sukces.

Jan Kazior
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Jaka technika? Jacy inżynierowie?
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Furtakiem
ROZMAWIA: LESŁAW PETERS

Współczesna technika zaspokaja rosnące oczekiwania bogatych
społeczeństw. Otrzymujemy nowe, coraz doskonalsze urządzenia;
korzystamy z coraz nowocześniejszych rozwiązań systemowych
w różnych dziedzinach życia. A mimo to można odnieść wrażenie,
że nie budzi to wielkiego entuzjazmu. W codziennym dyskursie
dominują raczej narzekania, a nawet głosy otwarcie krytykujące
owoce postępu naukowo-technicznego. Dlaczego tak się dzieje?
Ostatnie stulecie było okresem burzliwego rozwoju nauki i techniki,
ale jednocześnie było czasem narastania obaw o społeczne i przyrodnicze konsekwencje różnych spektakularnych osiągnięć. Zjawisko
to trwa nadal, a nawet wyraźnie przyspiesza. Zwykły obywatel coraz
częściej nie rozumie nowych pojęć, nie jest w stanie zapoznawać się
z wszystkimi nowymi odkryciami, chociażby tylko tymi, które są dokonywane w kraju jego zamieszkania. Czy to nie powód do frustracji,
poczucia zagubienia i odrzucenia, a także poczucia własnej słabości
i małości? Do tego dochodzą nieprzemyślane decyzje i działania,
nieracjonalne wykorzystywanie przestrzeni, w której żyjemy. W Los
Angeles co dziesiąty metr kwadratowy powierzchni miasta został zabetonowany, przekształcony w drogę lub parking. A mimo to przejazd przez miasto w niektórych porach dnia jest prawie niemożliwy.
Buduje się więc nowe drogi, gdyż całe miasto zostało zbudowane
„pod samochód”. Nasuwa się pytanie, ile powierzchni trzeba będzie
jeszcze zabetonować? A mówiąc ogólniej, jaki rozmiar inżynierskiej
ingerencji w środowisko naturalne jest do zaakceptowania? Chodzi
przecież nie tylko o zajęcie terenu, ale także o zanieczyszczenia związane z eksploatacją tej infrastruktury komunikacyjnej.
Rozwój techniki uławia nam życie, ale niesie też z sobą nowe, coraz
większe problemy…
W gospodarce obserwujemy wiele prawidłowości. Jedną z nich
jest wzrost zużycia energii w przybliżeniu proporcjonalny do
wzrostu zamożności społeczeństwa. Jednak zwiększone zużycie energii pociąga za sobą wzrost emisji gazów cieplarnianych,
zwłaszcza dwutlenku węgla. Rosnący dobrobyt przekłada się więc
bezpośrednio na szkodliwe oddziaływanie na przyrodę. Do tego
dochodzi problem odpadów. Na niższym poziomie rozwoju gospodarczego było ich wielokrotnie mniej i, co ważne, były to odpady ulegające szybkiemu rozkładowi. Dziś szacuje się, że ponad
90 proc. tego, co wydobywamy i przetwarzamy, staje się odpadami już po pół roku. I są to odpady, które będą zanieczyszczać środowisko nawet setki lat.
Ostatnio różni eksperci zapowiadają, że wkrótce zacznie ubywać pracy, że coraz więcej zajęć tradycyjnie wykonywanych przez ludzi, również w zakresie pracy umysłowej, będą przejmować maszyny. Jednak
nowe, coraz doskonalsze technologie pojawiają się od dziesięcioleci,
a my jesteśmy bardziej zaabsorbowani pracą niż 20, 30, 40 lat temu.
Rzeczywiście, ciągle się spieszymy, mamy coraz mniej czasu. Starożytni Grecy i Rzymianie nie dysponowali dzisiejszą techniką, a mieli
czas dla siebie i innych, czas na obcowanie z przyrodą. Może właśnie dlatego, że nie mieli telefonów komórkowych, samochodów
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Profesor Kazimierz Furtak: — W dziedzinie mostownictwa świadomość, że most powinien być współprojektowany przez całą społeczność, która będzie z niego korzystać, powoli zapuszcza korzenie

i samolotów, że nie mieli radia, telewizji i internetu. Żyli spokojniej.
Dziś ludzie spieszą się coraz bardziej. To zmora naszych czasów, ale
z drugiej strony jest to też motorem postępu. Właśnie pogoń za czasem i elementy konkurencji przyczyniły się w przeszłości w dużym
stopniu do rozwoju kolejnictwa. W ostatnich dziesięcioleciach czas
staje się coraz ważniejszą kategorią ekonomiczną. Nie tylko dlatego,
że nie można go cofnąć ani kupić, ale przede wszystkim dlatego, że
trwa nieustanny wyścig. Pierwsi w tym wyścigu zdobywają przewagę konkurencyjną. Dlatego w obecnej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej kładzie się nacisk na wspólne aplikowanie podmiotów gospodarczych i jednostek naukowych o fundusze, gdyż
umożliwia to szybsze wdrażanie rozwiązań innowacyjnych. Gdyby
jeszcze udało się pokonać — lub chociaż ograniczyć — ociężałość
administracji wynikającą z praktyk biurokratycznych!
A co wysuwa się na czoło problemów samej nauki?
Postępująca coraz głębsza specjalizacja. Dziś nie mamy szansy na
nowych naukowców pokroju Newtona czy Leonarda, ludzi dokonujących odkryć w różnych dziedzinach wiedzy. Jeszcze pół wieku
temu na konferencjach dotyczących inżynierii lądowej można było
uczestniczyć w sesjach na temat różnych jej obszarów. Można było
zrozumieć, o czym mówili przedstawiciele różnych specjalności.
Teraz nauka poszła tak daleko, że aktywnie można uczestniczyć
jedynie w sesjach dotyczących własnej specjalności. Udział w pozostałych pozwala co najwyżej ogólnie zorientować się w zakresie
współczesnych dokonań.
Czemu to tak niepokoi Pana Profesora? Co jest złego w ścisłej specjalizacji?
Daleko posunięta specjalizacja w nauce, a także w technice —
traktowana jako indywidualne rozwiązywanie zagadnień —
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TEMAT NUMERU
Tworzące się społeczeństwo informacyjne ma w sobie coraz mniej człowieczeństwa. To cena, którą płacimy za nowoczesność, aktywność i kreatywność
oraz innowacyjność. Jaka będzie cena
ostateczna — trudno powiedzieć.

powoduje osłabienie, a nawet zanikanie zjawiska interdyscyplinarności, o czym się mówi i pisze coraz więcej i coraz głośniej. Kojarzenie wiedzy i osiągnięć z różnych obszarów następuje z opóźnieniem. Przez to coraz trudniej oceniać skutki rozwoju nauki
i techniki. A przecież rozwój nauki i techniki nie dzieje się w izolacji
od człowieka i jego środowiska. Musi się odbywać w nawiązaniu
do społecznych aspektów wykorzystania postępu i odkryć. Tymczasem lawinowemu narastaniu wiedzy towarzyszy coraz mniej
powszechne jej rozumienie i wykorzystanie. W wielu obszarach
podaż w tym zakresie znaczenie przekracza popyt. Rozwój nauki
i techniki nie jest racjonalnie wykorzystywany. „Konsumpcja” efektów nauki i techniki pozostawia wiele do życzenia. Przez to ich rozwój następuje częściowo w przypadkowych kierunkach. Poprawa
sytuacji w tym zakresie jest jednym z podstawowych zadań współczesnej nauki.
Być może jednak wąska specjalizacja, mimo jej negatywnych
aspektów, jest koniecznością ze względu na lawinowe narastanie
wiedzy, o którym Pan wspomina. Chcąc być dobrym specjalistą,
trzeba się maksymalnie skupić na śledzeniu nowości we własnej
dziedzinie.
Bardzo wąska i głęboka specjalizacja, ale w ramach zespołu
interdyscyplinarnego lub nawet polidyscyplinarnego, jest potrzebna. Nie powinno to być jednak zamknięcie się w czterech
ścianach gabinetu. Mamy do czynienia z zalewem informacji,
który już dawno przekroczył potrzeby oraz możliwości percepcji. W sytuacji, gdy ukazują się tysiące czasopism
naukowych, publikowane są setki tysięcy artykułów,
nie ma szans, aby nawet w zakresie własnej branży
rzetelnie na bieżąco śledzić ukazującą się literaturę.
Jest takie powiedzenie: dawniej niewielu pisało, ale
wszyscy czytali, a teraz wszyscy piszą, ale prawie
nikt nie czyta. Jest to między innymi efekt notyfikacji nauki. Mamy do czynienia ze zjawiskiem pogoni
autorów publikacji naukowych za punktami, niekiedy nazywanej złośliwie „punktozą”. A przecież
jest jeszcze prasa, radio, telewizja i współczesne
bóstwo — internet. Nie jesteśmy w stanie w pełni
wykorzystywać płynących zeń informacji ani nawet
ich segregować, prowadzić ich selekcję. W efekcie
tego natłoku informacji, najczęściej odpowiednio
„zabarwianych”, powstaje szum, z którego trudno
jest wyłowić informacje obiektywne i wartościowe.
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Jak problemy, o których Pan mówi, wiążą się z dziedziną, która jest Pana domeną? Przypomnijmy Czytelnikom: jest
Pan jednym z czołowych w Polsce specjalistów w zakresie budowy mostów,
Związek Mostowców RP dwukrotnie powierzał Panu funkcję swego przewodniczącego.
Ostatnie lata historii mostownictwa
są znaczone powstawaniem imponujących budowli. Dominują
w tej dziedzinie Chiny. Europa szczyci się wybudowanym we
Francji wiaduktem Millau (jego podpory mają 200 metrów wysokości, licząc od poziomu terenu do pomostu, a najwyższy filar
ma 341 metrów), ale obiekt ten nie mieści się nawet w pierwszej
dziesiątce podobnych konstrukcji wzniesionych najwyżej nad
terenem. Chiny w pierwszej dziesiątce mają osiem obiektów,
a jeden z nich przebiega na wysokości 496 metrów nad terenem. Do pierwszej dziesiątki weszły jeszcze obiekty z Meksyku
i Papui-Nowej Gwinei; dopiero na jedenastym miejscu plasuje
się obiekt ze Stanów Zjednoczonych. Inną budowlą, którą szczyci się Europa, jest most Vasco da Gama nad deltą rzeki Tag w Portugalii, ale nie ma go w pierwszej dziesiątce najdłuższych mostów świata. Jest w niej pięć mostów chińskich, cztery ze Stanów
Zjednoczonych i jeden z Arabii Saudyjskiej. W Chinach znajduje
się gigantyczny most w kształcie litery Y. Połączył prowincję
Kanton z Hongkongiem i Makau. Most skrócił podróż z Hongkongu do leżącego po drugiej stronie ujścia Rzeki Perłowej
Makau o 45 minut, w porównaniu z czasem podróży morskiej.
Kosztował 11 miliardów dolarów. Taka jest cena czasu śpieszącego się człowieka. Również pięć chińskich obiektów znajduje się
w pierwszej dziesiątce mostów o największej rozpiętości przęseł.
Budowa takich kolosów wymaga nie tylko odpowiedzialności.
Zobowiązują one do szerszego myślenia o sprawach wybiegających daleko poza same funkcje techniczne i sprawność użytkową obiektu. W przypadku dużych obiektów o indywidualnym

Nasza Politechnika nr 5 (165) maj 2017

3

TEMAT NUMERU

charakterze pieniądze nie są czymś najważniejszym. Tak też było
ze średniowiecznymi katedrami.
Co wynika z owego „szerszego myślenia”?
Projektant nie może się ograniczać wyłącznie do rozwiązywania
zagadnień technicznych projektowanego obiektu. W sferze techniki konieczne jest dążenie do uzyskania społecznej aprobaty podejmowanych działań. Sprzyja temu dywersyfikacja form obiektów
inżynierskich. Ludzie techniki —chcąc, nie chcąc — służą częściowo
wizji zunifikowanego świata. Jakiego byśmy mostu nie zbudowali,
będzie on służył najgorszemu ze wszystkich celów: kulturowej entropii. Skoro jednak mamy tego świadomość, trzeba starać się temu
przeciwdziałać. Projektujmy tak, aby nasz most był dostosowany do
cech miejsca, w którym będzie budowany. Niech ma w sobie piętno
czasu, w którym powstaje i niech będzie odbiciem indywidualności
twórcy. O kształcie obiektu nie powinna decydować logika produkcji, szczególnie produkcji masowej. Przykłady całych generacji mostów prefabrykowanych, zbudowanych w poprzednich dekadach,
są dostatecznie wyraziste, aby uznać słuszność tego stwierdzenia!
Problemy te dotyczą, oczywiście, nie tylko mostownictwa.

Ten punkt widzenia stawia projektanta przed
wachlarzem zagadnień, które wykraczają daleko poza wiedzę należącą do tradycyjnie pojmowanych nauk inżynieryjnych.
W rozwiązaniu współczesnych problemów
z tego zakresu mogą pomóc inne dziedziny nauki, w tym socjologia, psychologia, ekonomia,
filozofia… Jeżeli to nie nastąpi, będzie można
mówić nie tylko o kryzysie gospodarczym czy
politycznym, ale także o kryzysie społecznym
i intelektualnym. Można zadać pytanie: jaka
dyscyplina nauki może pełnić rolę wiodącą wobec wszystkich lub przynajmniej wielu nauk?
Poszukiwanie odpowiedzi prowadzi nas do filozofii. Tej filozofii, która od zarania dziejów towarzyszyła człowiekowi w wyjaśnianiu zjawisk
i pomagała wytyczać kierunki rozwoju. To filozofia, obok wiary, przekracza granice ludzkiego
poznania i porusza się po rozległych obszarach
abstrakcji. Oczywiście, filozofia ma wiele barw
i odcieni, ale — ogólnie rzecz biorąc — jest przydatna do tworzenia kompleksowej wizji przyszłości. W rozważaniach na temat kierunków rozwoju wzajemnie uzupełniają się wiedza i wyobraźnia.
Potrzebne jest podejście pozytywistyczne, jak i romantyczne. To
drugie pozwala osiągać to, co jest ukryte, kreować wizje, ale muszą
być one realizowane, co wymaga pozytywistycznego podejścia
do działania. Oceniając rolę wiedzy i wyobraźni, można stwierdzić
za Einsteinem, że ta druga jest ważniejsza. Każdy kraj musi szukać
własnej drogi rozwoju, uwzględniając czynniki kulturowe i społeczne oraz zasoby materialne, a przede wszystkim potencjał intelektualny. Pierwszą potrzebą — poza zaspokojeniem głodu — jest
edukacja. Edukacja szeroka, obejmująca całe społeczeństwo. Tylko
dobrze wykształceni liderzy na wszystkich szczeblach zarządzania
będą zdolni prowadzić swe kraje do lepszego jutra.
Jakie nowe obowiązki na wyższe szkoły techniczne nakładają problemy, o których Pan mówi?
W obecnych warunkach powinien zostać zmieniony cały system
formowania inżynierów. W swym działaniu zawodowym inżynier
będzie musiał w coraz większym zakresie zajmować się problemami wychodzącymi daleko poza sferę materiału i technologii. Nie

To brzmi tak, jak gdyby od inżyniera oczekiwał Pan
Profesor wcielenia się w rolę twórcy dzieła w pewnym
sensie artystycznego.
Powinnością chwili jest obrona zróżnicowania form
i „treści”, ponieważ broniąc różnorodności, bronimy również piękna. Zimna, techniczna racjonalność
i wynikająca z niej jednolitość są ubogie, intelektualnie puste. Gaszą i degradują! Na to nie można sobie
pozwolić, choćby ze względu na przyszłe pokolenia.
W dłuższym przedziale czasu korzyści wynikające
z rozwoju technologicznego mogą być zaakceptowane społecznie tylko wtedy, jeśli doraźne efekty
techniczne i ekonomiczne nie będą osiągane przez łamanie lokalnych układów kulturowych i miejscowych
odrębności. Patrząc na ten problem bardziej ogólnie,
można poszukać zależności pomiędzy formą budowli, a czymś, co można by określić jako moralną odpowiedzialność projektanta budowli.
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chodzi tylko o rosnącą biurokrację
i poruszanie się w coraz większym
gąszczu przepisów. Nawet najlepsze,
ale tylko techniczne wykształcenie
będzie niewystarczające. Potrzebujemy pewnego rodzaju społecznej
wyobraźni i wrażliwości, a także wizji
przyszłości. Nowoczesny projektant
powinien być osobą o szerokich horyzontach, aby mógł widzieć przedmiot
swego działania nie tylko jako technik, ale także jako humanista. Musi
sobie zdawać sprawę z tego, że jego
dzieło będzie pełnić nie tylko funkcje
użytkowe, ale także stanie się elementem życia społecznego, wypełni
przestrzeń społeczną. Nowy inżynier
powinien opanować sposób widzenia rzeczy jako całości, posiąść sztukę
syntezy i umiejętność wyciągania z tej
syntezy właściwych wniosków. W bliskiej mi dziedzinie mostownictwa świadomość, że most powinien
być współprojektowany przez całą społeczność, która będzie
z niego korzystać, powoli zapuszcza już korzenie. Chodzi nie tylko
o tych, którzy będą z tego mostu korzystać, ale także o tych, którzy będą go oglądać. Wzorem dla nas może być Szwajcaria, gdzie
o tego typu sprawach decyduje się w referendach.
Kim powinien więc być inżynier na nowe czasy?
Musi mieć szerokie wykształcenie, również pozatechniczne, umieć
działać elastycznie z uwzględnieniem wizji jutra, wykorzystując
umiejętności „miękkie” w zakresie negocjacji, komunikacji społecznej, sztuki kierowania i kontaktów międzykulturowych. Musi
też systematyczne uzupełniać wiedzę i umiejętności oraz kształtować kompetencje; myśleć zarówno analitycznie, jak i syntetycznie;
działać kompleksowo (nie tylko technologicznie); rozumieć istotę
zrównoważonego rozwoju i umieć ją stosować w pracy zawodowej. Musi również pamiętać, że raz zdobyta wiedza, która kiedyś starczała na wiele lat, teraz wystarcza na niemalże miesiące.

Długie lata nauki dają dobry start i… niewiele więcej. W niektórych
obszarach wiedzy doświadczenie zdobyte dwie dekady wcześniej przestaje być zaletą, a może stać się uciążliwym bagażem ze
względu na przyzwyczajenia i rutynę. Tamtego świata już nie ma.
W nowym są inne priorytety, obowiązuje inna filozofia działania.
A jakie przesłanie ze zmieniającej się na naszych oczach rzeczywistości płynie dla ludzi nauki?
Minął czas, kiedy nauka była wartością samoistną, celem dla siebie samej! Minął też czas, w którym nauką zajmowali się hobbyści
— ludzie, którzy chcieli wykonać lepszą od dotychczasowej „fotografię rzeczywistości”. Nauka nabrała znaczenia społecznego,
stała się instrumentem zmieniania rzeczywistości. W tak zwanej
„kulturze technicznej” ilość i jakość dóbr materialnych przeważa zdecydowanie nad dobrami duchowymi. Są one odsuwane
i spychane na dalszy plan. Dlatego naszym głównym obowiązkiem jest dążenie do przywrócenia równowagi w gromadzeniu
dóbr materialnych i duchowych. Nie wrócimy do warunków życia
sprzed kilkuset lat, ale trzeba choć trochę starać się zbliżać nas do przyrody.
Warto też wspomnieć słowa Bertranda
Russela, który postulował, aby naukę
stale uzupełniać mądrością.
To dobra puenta. Dziękuję bardzo za rozmowę.

Zdjęcia: Jan Zych
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak jest specjalistą w dziedzinie inżynierii lądowej, w szczególności w zakresie zastosowania nowoczesnych materiałów kompozytowych w mostach
betonowych, a także projektowania tuneli
komunikacyjnych. Wychowanek Politechniki Krakowskiej (1973 r.). Był m.in. dziekanem
Wydziału Inżynierii Lądowej, prorektorem PK,
a w latach 2008–2016 sprawował funkcję rektora PK.
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INFORMACJE

KRONIKA
Kwiecień
1 IV Msza św. w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II, zorganizowana przez
Radę Osiedla Domów Studenckich PK na terenie Osiedla Studenckiego.
2 IV Rajd rowerowy środowiska akademickiego PK w 223. rocznicę bitwy pod Racławicami, zorganizowany przez Grupę Turystyki Rowerowej PK.
3–5 IV

Wizyta rektora PK w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych
(CERN) w Genewie.

5–8 IV

Udział rektora PK w II Forum Rektorów Uczelni Technicznych
Polski i Ukrainy. Posiedzenie odbyło się w ramach Polsko-Ukraińskich Dni
Edukacji, Nauki i Innowacji w Kijowie.

7–9 IV

Zjazd Forum Uczelni Technicznych na PK.

VII Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów
EUROINŻYNIER „Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji
budowlanych”, zorganizowana przez Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET.

21–22 IV

XI Forum Budownictwa w Zakopanem, zorganizowane przez
Galicyjską Izbę Budownictwa.

21 IV

Spotkanie towarzyskie pracowników i studentów WA „Archigala

2017”.

22 IV

Spotkanie towarzyskie pracowników i studentów WIiTCh „Chemik

2017”.

24 IV Finał VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościuszko —
inżynier i żołnierz”.
25 IV VIII Międzynarodowy Konkurs Piosenki o Nagrodę Rektora
zorganizowany przez Międzynarodowy Ośrodek Kultury Studentów PK we
współpracy z Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK.
25–26 IV

„Dzień dla życia” — akcja zbiórki krwi i rejestracji potencjalnych dawców szpiku zorganizowana przez Parlament Samorządu Studenckiego PK.

9 IV XXVI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Rektora PK.
11 IV Wirtualny Dzień Otwarty na PK.

26 IV Uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów na WM PK.
27–28 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Development in

Koncert wielkopostny z udziałem Akademickiego Chóru PK „Cantata”
w Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie.

Machining Technology” DiM 2017 zorganizowana przez Instytut Technologii
Maszyn i Automatyzacji Produkcji WM PK.

18 IV — 14 V Wystawa fotografii Andrzeja Zawady pt. „FOTOgrafia
— FOTOkreacja” w Galerii PK „Gil”.

29 IV — 3 V

55. „Elektryczny” Rajd Politechniki Krakowskiej w Zawoi.

20 IV Wybory Najmilszych Politechniki Krakowskiej.
20–21 IV IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu

Opracowała: Renata Dudek

„KOKONAT 2017”, zorganizowana przez Koło Naukowe Systemów
Komunikacyjnych PK.

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

powołania recenzenta dorobku prof. dr. hab.
inż. Andrzeja Nowaka w związku z toczącym
się postępowaniem o nadanie tytułu doctora
honoris causa Politechniki Warszawskiej;

•

zmian w przepisach szczegółowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej do
„Regulaminu studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”;

•

zmiany w Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów;

•

•

powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

•

warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia,
przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/2018;

„Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji
wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”;

•

•

•

wytycznych dla rad wydziałów w zakresie
zasad opracowywania programów kształcenia studiów I i II stopnia;
wytycznych dla rad wydziałów w zakresie
zasad opracowywania programów kształcenia studiów doktoranckich;
zmian w „Regulaminie studiów wyższych na
Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”;

•

zmian w „Regulaminie studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”;
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•

ustalenia progów punktowych oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale
Fizyki, Matematyki i Informatyki.

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 20 z 23 marca 2017 r. w sprawie zmian w składzie Rady Muzeum Politechniki
Krakowskiej.

•

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

•

zmian w planie rzeczowo-finansowym na
2016 r.;

Zarządzenie nr 22 z 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w „Regulaminie organizacyjnym administracji Politechniki Krakowskiej”.

•

wyrażenia zgody na wniesienie do spółki
„AKOPOL” Sp. z o.o. w formie aportu wkładu
niepieniężnego w postaci prawa własności
nieruchomości PK w Zakopanem;

Komunikat rektora PK

•

wyrażenia zgody na nabycie przez Politechnikę Krakowską części nieruchomości powstałych w wyniku podziału działek nr 21/210,
21/211, położonych w Krakowie;

Zarządzenie nr 21 z 30 marca 2017 r. w sprawie
wprowadzenia zasad zawierania umów zlecenia
i umów o dzieło na Politechnice Krakowskiej.

Komunikat nr 5 z 23 marca 2017 r. w sprawie
uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu
w dniu 22 marca 2017 r.

www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

PRACOWNICY
Profesorowie tytularni

Dawid Taler
Urodził się 21 grudnia 1974 r. w Przeworsku. Szkołę Podstawową nr 90 w Krakowie
ukończył w 1989 r. Następnie podjął naukę
w krakowskim Technikum Mechanicznym
nr 1 im. S. Humberta. Dyplom technika mechanika w zakresie budowy maszyn uzyskał w 1994 r. Studia magisterskie na kierunku inżynieria środowiska (specjalność:
urządzenia cieplne i zdrowotne) ukończył
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w 1999 r. z wynikiem
bardzo dobrym.
1 października 1999 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Maszyn
i Urządzeń Energetycznych, na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kolejne stopnie naukowe uzyskał
również w AGH. Obroniwszy 11 stycznia
2002 r. pracę doktorską pt. „Teoretyczna
i eksperymentalna analiza wymienników
ciepła o powierzchniach rozwiniętych”
(promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław
Gumuła), otrzymał stopień doktora nauk
technicznych (dyscyplina: mechanika, specjalność: maszyny i urządzenia
energetyczne), a 20 listopada 2009 r.
Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH na podstawie oceny
dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Dynamika rurowych wymienników ciepła” nadała mu stopień
doktora habilitowanego (dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn, specjalność:
maszyny i urządzenia energetyczne).

www.nasza.pk.edu.pl

Tytuł profesora nauk technicznych przyznał mu prezydent RP 9 lutego 2017 r.
Od października 2011 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza, na Wydziale Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej.
Specjalizuje się w zagadnieniach
ogrzewnictwa. Szczególne miejsce w jego
działalności naukowo-badawczej zajmują
urządzenia energetyczne, modelowanie
wymienników ciepła.
Jest autorem 3 oraz współautorem
5 monografii i książek naukowych (w języku
angielskim zostały opublikowane 3); autorem 14 rozdziałów w książkach zagranicznych oraz 16 rozdziałów w książkach krajowych. W swoim dorobku ma (jako autor
lub współautor) ponad 230 artykułów z zakresu wymiany ciepła, technologii energetycznych, energetyki cieplnej oraz analizy
procesów cieplnych, zachodzących w urządzeniach energetycznych. Ponad 45 prac
zostało opublikowanych w czasopismach
z listy JCR (lista A MNiSW). Brał udział
w 40 konferencjach zagranicznych, 35 międzynarodowych konferencjach w Polsce
oraz w 22 konferencjach krajowych.
Jest współautorem 3 patentów. Wyniki
swoich badań wdrażał w elektrociepłowniach i elektrowniach (m.in. brał udział we
wprowadzaniu komputerowych układów
monitorowania cieplno-przepływowych
i wytrzymałościowych warunków pracy
dużych kotłów energetycznych oraz bloku
ograniczeń termicznych). Zastosowanie
w praktyce znalazły również jego prace
dotyczące poprawy elastyczności bloków
cieplnych.
Do swoich najważniejszych osiągnięć
naukowych zalicza opracowanie metod
i programów do modelowania i identyfikacji procesów przepływowo-cieplnych
w wymiennikach rurowych, ich eksperymentalną weryfikację, w tym określenie
nowych wartości współczynników i wykładników we wzorze na liczbę Nusselta
dla laminarnego, przejściowego i burzliwego przepływu płynu wewnątrz rur. Dla
przepływu burzliwego zaproponował również nowe korelacje na współczynnik strat
tarcia. Opracował nowe metody modelowania matematycznego wymienników
rurowych o krzyżowym przepływie czyn-

ników — wymienników wykonanych z rur
gładkich bez żeber lub z rur ożebrowanych
oraz wymienników lamelowych.
Zajmuje się również układami automatycznego sterowania pracą wymienników
rurowych. Na podstawie danych eksperymentalnych opracował wzór na liczbę Nusselta w funkcji liczby Reynoldsa i Prandtla, przy wnikaniu ciepła dla czynników
przepływających wewnątrz i na zewnątrz
rur w wymienniku ciepła. Zaproponował
metodę wyznaczania liczby Nusselta od
strony powietrza w wymiennikach rurowych z żebrami ciągłymi (w wymiennikach
lamelowych) z zastosowaniem modelowania CFD. Opracował metodę wyznaczania
termicznego oporu kontaktowego między
rurą a podstawą żebra.
Do ważnych, rozwiązanych przez niego zagadnień należą ustalone i nieustalone problemy wymiany ciepła, występujące w wymiennikach ciepła. Opracował
i zbudował bazujący na modelu matematycznym układ automatycznej regulacji
temperatury czynnika w lamelowym wymienniku ciepła.
Rozwiązał trójwymiarowe, ustalone zagadnienie odwrotne, występujące
w przegrzewaczach kotłów. Na podstawie
pomiaru temperatury pary na wylocie
z przegrzewacza i w kilku punktach usytuowanych na drodze przepływu pary można wyznaczyć współczynnik wnikania ciepła od strony spalin oraz temperaturę pary
na wlocie do przegrzewacza.
Prowadzi wykłady, zajęcia dla studentów z przedmiotów: ogrzewnictwo i ciepłownictwo, technika cieplna, węzły i sieci
cieplne, maszyny i urządzenia mechaniczne, pompy i odnawialne źródła energii.
Był promotorem w 6 przewodach doktorskich (2 zostały wyróżnione), wypromował
23 magistrów i 7 licencjatów.
Za wyróżniającą działalność naukową
był 6-krotnie nagradzany — 2 razy w AGH
i 4 razy na PK.
Jest członkiem współzałożycielem
Stowarzyszenia na rzecz Kształcenia Specjalistów Budowy Maszyn i Urządzeń Energetycznych, powołanego w 2002 r., członkiem Sekcji Termodynamiki w Komitecie
Termodynamiki i Spalania PAN.
Jego hobby — to turystyka krajowa
i zagraniczna oraz tenis stołowy.
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Wiesław Starowicz
Urodził się 8 czerwca 1947 r. w Krzywaczce.
Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Oświęcimiu
(1965 r.). Studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczo-Hutniczej w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek: elektrotechnika, specjalność: elektrotechnika przemysłowa) ukończył
w 1971 r., broniąc pracy magisterskiej
pt. „Interpretacja przepisów dla obiektów zagrożonych wybuchem w oparciu
o ich model logiczno-matematyczny
z uwzględnieniem predykcji” (nagroda
NOT w Krakowie w konkursie na najlepsze prace dyplomowe w roku 1970/1971).
W 1973 r. ukończył studia podyplomowe
w AGH z zakresu przetwarzania informacji, a w latach 1973–1974 odbył podyplomowe studia na Politechnice Krakowskiej
z zakresu organizacji i technologii transportu. W latach 1974–1977 był słuchaczem
studiów doktoranckich na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH,
gdzie po obronie pracy doktorskiej pt.
„Optymalna strategia remontów i eksploatacji silników elektrycznych lokomotyw”
(promotor: doc. dr inż. Andrzej Frydryszak) uzyskał stopień naukowy doktora
nauk technicznych (za doktorat otrzymał
w 1978 r. nagrodę rektora Politechniki
Krakowskiej). Stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk ekonomicznych,
w dyscyplinie ekonomia, w zakresie ekonomiki transportu nadała mu w 2001 r.
Rada Wydziału Zarządzania i Ekonomiki
Usług na Uniwersytecie Szczecińskim na
podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Kształtowanie
jakości usług przewozowych w miejskim
transporcie zbiorowym”. Praca habilitacyjna została nagrodzona przez ministra
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infrastruktury (2002 r.) oraz rektora PK
(nagroda indywidualna I stopnia, 2002 r.).
Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał postanowieniem prezydenta RP
z dnia 27 lutego 2017 r.
Pracę zawodową podjął w kwietniu
1971 r. w ówczesnej Dyrekcji Okręgowej
Kolei Państwowych w Krakowie. Po rocznym stażu w 1972 r. został zatrudniony
w Zespole Problemowym ds. Eksploatacji
Kolei przy Naczelnym Dyrektorze. W grudniu 1975 r. przyjęto go na nowo tworzony
na Politechnice Krakowskiej Wydział Transportu. Pracował na stanowisku: starszego asystenta, adiunkta, od października
2003 r. — profesora nadzwyczajnego PK.
Pełnił funkcję zastępcy dyrektora i dyrektora Instytutu Organizacji i Technologii
Transportu.
Po likwidacji Wydziału Transportu wraz
z samodzielnym Zakładem Organizacji
Transportu, jednostką, którą kierował,
przeszedł na Wydział Inżynierii Lądowej.
Aktualnie pracuje w Zakładzie Transportu
w Instytucie Zarzadzania w Budownictwie
i Transporcie WIL.
Jego działalność naukowa obejmuje
trzy obszary tematyczne. Pierwszy dotyczy organizacji transportu miejskiego,
szczególnie zarządzania systemami oraz
integracji systemów miejskich i regionalnych (opracował oryginalne koncepcje
dotyczące planowania, funkcjonowania
i oceny systemów transportu zbiorowego
w miastach i związkach komunikacyjnych,
w tym oceny wskaźnikowej).
Drugim jest jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. W tej dziedzinie podjął próbę adaptacji teorii jakości i zarządzania jakością w odniesieniu
do przewozów w transporcie zbiorowym,
jak również teoretycznego i praktycznego określenia problemów kształtowania
jakości usług przewozowych w miejskim
transporcie zbiorowym w Polsce (m.in.
przeanalizował zależność jakości przewozów od przyjętej formy organizacji zarządzania, jak i możliwe mierniki oceny jakości, określił mierniki i kryteria zalecane do
stosowania).
Trzeci obszar badawczy wyznaczają
zagadnienia zrównoważonego rozwoju
systemów transportu w miastach oraz zarządzania mobilnością, przede wszystkim
— metod przeciwdziałania kongestii poprzez wykorzystywanie mobilności jako
nowej idei kształtowania miejskich systemów transportowych, poprawiających jakość życia mieszkańców.

Kierował pracami nad optymalizacją
systemów transportu zbiorowego i oceną
ich efektywności w takich miastach Polski,
jak: Kraków, Przemyśl, Tarnów, Wałbrzych,
Włocławek, Gorzów Wielkopolski, Tomaszów Mazowiecki, Zawiercie, Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Siemianowice Śląskie, Katowice, Łódź, Piotrków Trybunalski, Szczecin i Lublin. Po utworzeniu
województw samorządowych do swoich
badań włączył problematykę zarządzania
transportem w regionach. Współdziałał
w tym względzie z władzami samorządowymi województw: małopolskiego,
śląskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego.
W 2006 r. przyjął propozycję prezydenta miasta Krakowa i w kadencji 2006–2010
pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa
ds. gospodarki miejskiej, w tym transportu.
W kolejnej czteroletniej kadencji sprawował funkcję doradcy prezydenta ds. gospodarki miejskiej i szefa Zespołu Doradców
Prezydenta Krakowa. Było to ciekawe
doświadczenie, pozwalające na konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką
zarządzania dużym organizmem gospodarczym, w tym systemem transportowym
miasta.
W swoim dorobku naukowym ma
4 monografie (3 jako współautor) oraz
125 publikacji w recenzowanych czasopismach (76 współautorskich). Najważniejsze
książki to: „Ocena wskaźnikowa systemów transportu zbiorowego w miastach”
(wspólnie z Z. Bryniarską, Wydawnictwo
SITK RP Oddział w Krakowie, 2012) oraz
wydana pod jego redakcją praca zbiorowa
„Uwarunkowania funkcjonowania przewoźników na rynku usług transportu drogowego” (Wydawnictwo SITK RP Oddział
w Krakowie, 2014). Monografia „System
dopłat do publicznego transportu zbiorowego w komunikacyjnych związkach komunalnych w Polsce” (wspólnie pod redakcją z R. Janeckim; Wydawnictwo SITK RP
Oddział w Krakowie, 2009) została wyróżniona w 2010 r. w konkursie ministra infrastruktury na najlepszą książkę w dziedzinie
transportu.
Wystąpił z referatami na 60 konferencjach naukowych i naukowo-technicznych.
Pracował jako członek komitetów naukowych wielu z nich.
W 2011 r. i ponownie w 2015 r. został
powołany w skład Komitetu Transportu
Polskiej Akademii Nauk.
Na PK prowadził wykłady dla studentów I, II i III stopnia kierunku transport
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(stacjonarne i niestacjonarne) z przedmiotów: systemy transportowe, wprowadzenie do transportu, zarządzanie
transportem drogowym i kolejowym,
zarządzanie systemami transportowymi,
zarządzanie transportem w miastach,
organizacja i zarządzanie, integracja
transportu miejskiego, jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym,
funkcjonowanie transportu w Polsce
i Europie, organizacja przewozów lądowych i lotniczych, zintegrowane systemy
transportowe.
Był promotorem ponad 160 prac magisterskich i inżynierskich oraz ponad
70 prac słuchaczy studiów podyplomowych (wiele zdobyło nagrody w konkursach ministra komunikacji, a potem ministra transportu i gospodarki morskiej oraz
SITK RP); zrecenzował ponad 150 prac
dyplomowych. Wypromował 3 doktorów,
był recenzentem w 16 przewodach doktorskich oraz w 5 przewodach habilitacyjnych. Aktualnie jest promotorem 2 prac
doktorskich.
Za pracę naukową i dydaktyczną został czterokrotnie nagrodzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego (1980 r.,
1983 r., 1985 r., 1987 r.).
Ważna w jego życiu zawodowym jest
działalność w Stowarzyszeniu Inżynierów
i Techników Komunikacji RP. Przez wiele lat
pełnił funkcje kierownicze w środowisku
krakowskim (wiceprezes oddziału w latach 1981–1994, od 1994 r. prezes) i ogólnopolskim (członek Prezydium Zarządu
Głównego w latach 1984–1990, wiceprezes w latach 1990–1994 i prezes w latach
1994–2006). Od maja 2006 r. piastuje godność prezesa honorowego Stowarzyszenia. Praca na rzecz SITK RP pozwoliła mu
poszerzyć wiedzę na temat wszystkich
branż transportowych i spojrzeć na problematykę transportu w Polsce z szerszej
perspektywy.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005 r.) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Republiki
Peru (1999 r.). Posiada odznakę złotą „Za
Zasługi dla Transportu RP” (1995 r.), odznakę „Honoris Gratia”, nadaną przez prezydenta miasta Krakowa (2011 r.), Honorową
Odznakę Politechniki Krakowskiej (1988 r.)
i Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej” (2014 r.).
Jest żonaty, ma dwie córki — Joannę
(mieszkającą na stałe w Madrycie) i Lucynę
oraz dwóch wnuków Markosa i Martina.
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Zmarł prof. Jerzy Vetulani
Nie był inżynierem, nie należał do środowiska nauk technicznych, ale mieliśmy szczęście gościć Go w ostatnich latach w murach
Politechniki. Dwukrotnie brał udział w konferencjach naukowych Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z właściwą dla siebie swadą
mówił o sprawach seniorów. Za pierwszym
razem, w kwietniu 2011 r., wskazywał, jak
można poprawić pamięć i zdolność koncentracji. Bardziej ogólne kwestie poruszył
w październiku 2013 r. podczas wykładu
„Cywilizacja a starość”.
We wrześniu 2015 r. był gościem inauguracji roku akademickiego na Wydziale
Mechanicznym, wygłosił wtedy wykład
„Mózg a cywilizacja”. Dowodził, że zachodzi ścisła więź między ewolucją ludzkiego mózgu a dokonaniami człowieka na
polu inżynierii. Wskazywał, że osiągnięcia
techniczne — poczynając od wytworzenia kamienia łupanego — przyspieszały rozwój mózgu, a doskonalący się
mózg wytwarzał z kolei następne innowacje techniczne. Kończąc wystąpienie,
zaskoczył chyba wszystkich prognozą,
że inżynierowie mogą w przyszłości tak
zmienić środowisko, iż konieczne okaże
się… dostosowanie do niego człowieka,
a więc wymiana znanego nam homo sapiens na, jak to żartobliwie określił, „nowszy model”.

Jerzego Vetulaniego — znanego krakowskiego neurobiologa — zaliczano do
najwybitniejszych w świecie psychofarmakologów. Był jednocześnie znakomitym
uczonym i świetnym popularyzatorem
wiedzy, czego dowodził również w swoich
książkach. Interesowała Go nie tylko nauka. Należał do grona założycieli „Piwnicy
pod Baranami” i zdarzało mu się prowadzić
wieczory kabaretowe w zastępstwie Piotra
Skrzyneckiego.
Profesor zmarł 6 kwietnia 2017 r. po
tym, jak kilka tygodni wcześniej na jednej
z krakowskich ulic został potrącony przez
samochód. Miał 81 lat, odszedł w pełni sił
twórczych.

(ps)

Pamiętamy…
12 lat minęło od śmierci św. Jana Pawła II.
W przededniu rocznicy, 1 kwietnia w Czyżynach, na terenie Osiedla Akademickiego Politechniki Krakowskiej, odprawiona
została msza św. z udziałem pracowników
i studentów PK. W nabożeństwie uczest-

niczyli rektor prof. Jan Kazior i prorektor
prof. Tadeusz Tatara. Modlono się za duszę
Ojca Świętego, tak przecież blisko związanego ze środowiskiem Politechniki Krakowskiej jeszcze od czasów pracy duszpasterskiej w parafii św. Floriana w Krakowie.

Fot.: Jan Zych
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Naukowcy i studenci z PK mają wkład w budowę najbardziej zaawansowanego
przyrządu badawczego świata

Delegacja Politechniki Krakowskiej w CERN
nośną detektora cząstek ALICE oraz strukturą
absorbera cząstek elementarnych. Wiele osób
z Politechniki uczestniczyło też w pracach nad
systemami chłodzącymi detektora ATLAS.
W działania związane z akceleratorem cząstek
LHC zaangażowany był Instytut Mechaniki
i Podstaw Konstrukcji Maszyn, (obecnie Instytut Mechaniki Stosowanej M-1), a później także
grupa osób z Instytutu Konstrukcji Maszyn
(M-3), wcześniej pracujących w M-1. Natomiast
problemami chłodzenia detektora cząstek zajmowały się osoby z Instytutu Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5).
Przegląd działań prowadzonych w ramach
współpracy Politechniki Krakowskiej z Europejskim Ośrodkiem Badań Jądrowych znalazł
się w prezentacji rektora PK prof. Jana Kaziora i dyrektora Instytutu Mechaniki Stosowanej prof. Błażeja Skoczenia, przedstawionej
4 kwietnia gronu osób należących do kierownictwa CERN. Wizytę zapoczątkowało
spotkanie krakowskiej delegacji z Charlotte
Warakualle, pełniącą w CERN funkcję dyrektora ds. kontaktów międzynarodowych.
W spotkaniu wziął udział dr Tadeusz Kurtyka,
będący doradcą dyrektora generalnego CERN
w sprawach współpracy międzynarodowej
(dobrze znany na Politechnice Krakowskiej, której jest
wychowankiem). Uczestnikiem spotkania był też dr Andrzej Siemko, koordynator
umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską i CERN, podpisanej
w 2015 r. Ze strony PK obecni
byli dziekan WM PK prof. Jerzy Sładek oraz dr Ryszard
Kantor z Instytutu Inżynierii
Cieplnej i Procesowej PK,
koordynujący współpracę
w dziedzinie systemów chłoGoście z Politechniki Krakowskiej w samym sercu LHC
dzenia detektora ATLAS.
Fot.: Łukasz Zwaliński
Podsumowaniu dorobku i nakreśleniu perspektyw dalszej współpracy służyła wizyta,
którą na początku kwietnia złożyli w CERN
przedstawiciele Politechniki Krakowskiej
z rektorem prof. Janem Kaziorem. W mieszczącej się pod Genewą Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych obecnie pracuje duża
grupa specjalistów i studentów z PK.
Politechnika Krakowska ma znaczący
udział w tworzeniu infrastruktury badawczej
CERN. Bodaj najważniejszy nasz wkład stanowią urządzenia i systemy zwane interkonekcjami, umieszczone pomiędzy magnesami
nadprzewodzącymi (miejsc tych jest 1700!),
umożliwiającymi ruch cząstek wewnątrz
Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. System
kompensacji odkształceń termomechanicznych akceleratora został zaprojektowany
i zoptymalizowany przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej w pierwszych latach
obecnego stulecia, zaś na podstawie polskiego projektu wykonały go i dostarczyły do
CERN firmy niemieckie.
Naukowcy z PK byli zaangażowani także
w prace nad ekranami termicznymi magnesów nadprzewodzących, strukturą magnesów
nadprzewodzących oraz kriostatami, strukturą

Podczas wizyty dyskutowano m.in. o perspektywach udziału specjalistów PK w następnym wielkim przedsięwzięciu CERN, jakim
ma być planowana obecnie budowa nowego
zderzacza hadronów Future Circular Collider.
FCC będzie wyposażony w magnesy nadprzewodzące o znacznie wyższym poziomie intensywności pola magnetycznego niż w LHC
i zdolny będzie osiągać wyższe energie. Budowa akceleratora ruszy najwcześniej za około
10 lat. W rozmowach dotyczących realizacji
tego przedsięwzięcia uczestniczy prof. Błażej
Skoczeń.
Goście z Krakowa mieli okazję zapoznać
się z niektórymi elementami najbardziej zaawansowanego instrumentu badawczego
świata, jakim jest Wielki Zderzacz Hadronów.
Obejrzeli detektor ATLAS, a także odwiedzili
halę testów magnesów nadprzewodzących,
gdzie mogli bliżej zapoznać się ze wspomnianymi interkonekcjami. Krakowskim gościom
objaśnień udzielali m.in. kierownicy oddziałów
w CERN dr José Miguel Jiménez i dr Roberto Losito, a także dr Pippa Wells, odpowiadająca za
kontakty między krajami członkowskimi CERN,
współpracującymi przy detektorze ATLAS.
Pobyt w CERN stał się okazją do spotkania
m.in. z 30-osobową grupą studentów z Wydziału Mechanicznego PK. Zajmują się m.in.
zagadnieniami związanymi z chłodzeniem
detektora cząstek. W tym gronie znalazło
się 5 absolwentów prowadzonej na wydziale
w języku angielskim specjalności advanced
computational mechanics. Po obronieniu prac
inżynierskich, związanych tematycznie z projektem Wielkiego Zderzacza Hadronów, zbierają oni teraz materiały do przygotowania
prac magisterskich w zakresie projektowania
struktury magnesów nadprzewodzących,
problematyki materiałów napromieniowanych czy też analizy niezawodności akceleratora cząstek elementarnych.

(ps)

Medal dla Centrum Jakości PK
Działające na Politechnice Krakowskiej od wielu lat Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości otrzymało medal za zasługi w propagowaniu idei jakości. Medal
został przyznany przez Zarząd Klubu Polskie Forum ISO 9000 z okazji 25-lecia działalności klubu. Wręczenie wyróżnienia nastąpiło 10 marca w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju, podczas jubileuszowej konferencji „W perspektywie jakości”. Z rąk
dr. hab. inż. Marka Roszaka, prezesa Zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000, medal
odebrała reprezentująca Centrum Jakości PK Mirela Motyka.
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Dwudniowa konferencja wykazała, że Tadeusz Kościuszko i jego dziedzictwo
budzą nadal spory i emocje

Politechnika Krakowska czci swego Patrona
LESŁAW PETERS

Przypadająca w tym roku dwusetna rocznica zgonu Tadeusza Kościuszki jest obchodzona w Polsce i poza granicami naszego
kraju. Rok 2017 został ogłoszony przez
Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej,
a także przez UNESCO, Rokiem Tadeusza
Kościuszki. Honorowy patronat nad ogólnopolskimi obchodami objął prezydent RP
Andrzej Duda.
Na Politechnice Krakowskiej przygotowano serię wydarzeń związanych z rocznicą. Nasza uczelnia, od czterdziestu jeden
lat nosząca imię Tadeusza Kościuszki, oddaje cześć swojemu wielkiemu Patronowi,
organizując poświęcone mu wystawy, spotkania i konkursy.

Żołnierz, patriota, inżynier
Politechnika — jako jedyna instytucja
w Krakowie — przygotowała w okresie uroczystości związanych z dwieście
dwudziestą trzecią rocznicą wybuchu
insurekcji konferencję naukową na temat
Kościuszki. Spotkanie było czymś więcej
niż tylko okolicznościową debatą ludzi
nauki. Pokazało dobitnie, że dwieście lat
po śmierci Tadeusza Kościuszki jego osoba budzi nadal tak wiele emocji, jak gdyby
był on uczestnikiem sporów toczących się
współcześnie.
Wojciech Kolarski odczytuje adres od prezydenta RP Andrzeja Dudy
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Obrady konferencji „Tadeusz Kościuszko. Historia, współczesność, przyszłość.
Relacje i zależności” toczyły się w dniach
24 i 25 marca w auli Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego
Politechniki Krakowskiej. Na konferencję
przybył podsekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Wojciech Kolarski, który odczytał okolicznościowy adres od prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent przypomniał,
że: „(…) pod buławą Naczelnika Kościuszki,
w walce o wspólną Ojczyznę oraz o wspólne ideały wolności i społecznej solidarności
narodził się nowoczesny naród polski. I choć
Rzeczpospolita zniknęła wtedy z mapy Europy, pamięć o wojnie stoczonej w jej obronie przetrwała. Trwała wiara w odrodzenie
Polski jako państwa niezależnego, rządzonego sprawnie i sprawiedliwego”.
W otwarciu obrad uczestniczył konsul
generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie Walter Braunohler. Debacie przysłuchiwali się naukowcy z PK i zaproszeni
goście, w tym były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszek Ziejka. Konferencję otworzył rektor PK prof. Jan Kazior.
Uczestnicy spotkania wysłuchali prawie
20 referatów.
W pierwszym przedstawionym referacie prof. Elżbieta Nachlik nakreśliła zarys
dziejów naszej uczelni, by skupić się na okolicznościach nadania Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. Prof. Nachlik przywołała nazwisko prof. Stanisława
Weissa, który był bezpośrednim inicjatorem związania naszej uczelni z osobą bohaterskiego przywódcy zrywu patriotycznego. W tej sprawie prof. Weiss skierował
z początkiem 1975 r. memoriał do Senatu
Politechniki Krakowskiej, a całą procedurę
formalnie przeprowadził ówczesny rektor
Bolesław Kordas.
Głównym motywem starań o nadanie
uczelni patronatu wielkiego Polaka były
ogromne zasługi Kościuszki w dziedzinie
inżynierii wojskowej. Jego osiągnięcia
w tym zakresie wysoko ceniono w Stanach
Zjednoczonych, a Hugo Kołłątaj, reformując krakowski uniwersytet, chciał sprowadzić Kościuszkę jako wykładowcę do

Elżbieta Nachlik

Henryk Kocój

projektowanej Katedry Inżynierii Wojskowej. W 1976 r., w rezultacie działań podjętych przez prof. Bolesława Kordasa, Rada
Ministrów PRL wydała dekret w formie rozporządzenia, na mocy którego Politechnika Krakowska otrzymała imię Tadeusza
Kościuszki. Dekret wszedł w życie 1 października 1976 r. Wydarzenie to upamiętnia
tablica odsłonięta w holu budynku głównego PK 27 listopada 1976 r.

Spory o bohatera
Już w następnym referacie, zatytułowanym „Cienie i blaski powstania kościuszkowskiego”, w ostrą polemikę z fałszującymi historię publikacjami na temat
Kościuszki wszedł historyk z Uniwersytetu
Śląskiego prof. Henryk Kocój (w przeszłości
związany z Biblioteką Jagiellońską). Szczególnie krytycznie odniósł się do publikacji
jednego z czasopism. Jej autor zarzucał
Kościuszce, iż ten „tak się spił pod Maciejowicami, że zapomniał wziąć mapy i nie
mógł dowodzić bitwą, przegrywając ją na
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Mieczysław Rokosz

Rafał Sieńko

własne życzenie”. Badacz stanowczo odrzucił te oskarżenia, a zwrócił uwagę na
wybuch patriotyzmu, jaki wyzwolił w Polakach Kościuszko, czego najlepszym dowodem była bitwa warszawska, w której
nawet 14-letni chłopcy dawali przykład
bohaterstwa.
Prof. Kocój zauważył, że najwięcej publikacji o Kościuszce ukazało się w okresie
zaborów, podczas gdy w naszych czasach
zainteresowanie tą postacią zmalało. Przeglądając zasoby archiwów w Dreźnie, Merseburgu, Paryżu i Wiedniu, badacz natrafił
na wiele dokumentów świadczących, że
nieraz zagraniczni wojskowi i dyplomaci
wystawiali Kościuszce lepsze świadectwo
niż rodzimi autorzy. Mówca przywołał
apel wybitnego historyka pierwszej połowy XX wieku Wacława Tokarza, który
powiedział, że można rozmaicie oceniać
Kościuszkę, ale nie wolno go skrzywdzić.
Historyczne spory o postać Naczelnika
prof. Kocój porównał do dzisiejszych antagonizmów, które dzielą Polaków.
Podobne w tonie było wystąpienie
dr Longiny Ordon, która w referacie „Spory
o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze” podczas drugiego dnia konferencji podjęła problem czarnej legendy
Tadeusza Kościuszki. Po bitwie pod Dubienką w 1792 r. zarzucano mu, że uciekł z pola
walki i nierozsądnie wysłał raport o przegranej bitwie. Odpierając te i inne niesłuszne

posądzenia, autorka referatu zwróciła uwagę, że Kościuszko cieszył się wielką popularnością wśród wojska i chłopów, a ceniono go za tzw. „czystość rąk”. W biografiach
po śmierci Naczelnika podkreślano, że był
obrońcą swobód, jedności i niepodległości
kraju, uosobieniem najpiękniejszych i najwartościowszych cnót polskich.
Jako źródło kreowania wątków negatywnych w biografistyce Kościuszki dr Longina Ordon wskazała pisarstwo Antoniego
Trębickiego. Żywił on osobistą głęboką urazę wobec przywódcy powstania i krytykował wszystkie jego działania, i uważał, że za
bitwę pod Dubienką Kościuszko powinien
stanąć przed sądem wojennym. Kłamliwe
stwierdzenia i opinie wyrażane w publikacjach Trębickiego były powtarzane przez
innych autorów i długo nie mogły doczekać
się sprostowania. Ich echa są obecne w dyskusjach o Kościuszce do dziś. Podążając za
myślą Szymona Askenazego, który twierdził,
że gdyby nie pojawił się Kościuszko, nie mielibyśmy w historii ks. Poniatowskiego i gen.
Dąbrowskiego, a nawet Mickiewicza, dr Longina Ordon wyraziła przekonanie, że bez Kościuszki nie byłoby też Józefa Piłsudskiego.

Z dużym zaangażowaniem osobistym
wypowiadali się też inni uczestnicy kon-

ferencji, nawet jeśli ich referaty nie dotyczyły historycznych sporów o Kościuszkę.
Prof. Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu
Kopca Kościuszki w Krakowie, mówił m.in.
o uroczystościach żałobnych po śmierci
Naczelnika. Przy okazji wspomniał o swoich utarczkach z przedstawicielami mediów w kwestii pisowni wyrażenia „Kopiec
Kościuszki”. — Nie mogę przekonać dziennikarzy, żeby jednak pisali „Kopiec Kościuszki”
dużą literą, jeżeli nie chcą, żebym dostał kiedyś zawału serca! — żalił się znany w Krakowie historyk, powołując przy tym na opinię
znakomitego znawcy polszczyzny prof. Walerego Pisarka. Komitet, któremu przewodniczy prof. Rokosz, działa nieprzerwanie
od 1820 r. Jego członkami zostało w sumie
około 300 osobistości, w tym kardynał Franciszek Macharski i prof. Franciszek Ziejka.
Tu trzeba dodać, że Komitet Kopca Kościuszki ma się czym opiekować dzięki pracom ratowniczym, które wykonali w dużej
mierze eksperci z Politechniki Krakowskiej.
Podczas konferencji była o tym mowa w referacie „Historia zmagań o stan techniczny
kopca Kościuszki w Krakowie”, który przygotowali: dr inż. Rafał Sieńko (PK), dr inż.
Łukasz Bednarski (AGH) i mgr inż. Tomasz
Howiacki (PK).
W nawiązaniu do dwusetnej rocznicy śmierci Kościuszki niektóre wystąpienia dotyczyły reakcji świata na to smutne
wydarzenie, w szczególności żałoby

Marcin Chrzanowski

Wojciech Kosiński

Jan A. Konopka
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Andrzej S. Kozek

na ziemiach polskich, a także w Szwajcarii, gdzie Kościuszko spędził ostatnie lata
życia. Temat ten znalazł odzwierciedlenie
w referatach prof. Haliny Florkowskiej-Frančić (Uniwersytet Jagielloński), dr. Jana
A. Konopki (Muzeum Tadeusza Kościuszki
w Solurze) oraz dr Magdaleny Marosz (Archiwum Narodowe w Krakowie). Upamiętnienia bohatera Polski i Ameryki w Stanach
Zjednoczonych dotyczyło wystąpienie
prof. Marcina Chrzanowskiego (PK), który
podjął także wątek dokonań inżynierskich
Kościuszki za oceanem. O krakowskich fortyfikacjach zaprojektowanych przez Kościuszkę mówił prof. Wojciech Kosiński.
Część prezentacji poświęcono specyficznym zagadnieniom. Poruszały je np.
referaty: prof. Andrzeja S. Kozka (Macquarie University w Australii) — „Testament
Kościuszki — australijska perspektywa”,
mgr. Adama Tyszkiewicza (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego) — „Tadeusz
Kościuszko — legenda polskiego cyncynata”, mgr. Filipa Chmielewskiego (Muzeum
Narodowe w Krakowie) — „Motywy architektoniczne z Italii w twórczości malarskiej

i rysunkowej Tadeusza Kościuszki, z czasów
studiów paryskich”. Poruszony został bardzo szeroki wachlarz problemów, odsłonięto wiele mało znanych kart z życia patrona
Politechniki Krakowskiej. Zapewne do części z nich przyjdzie jeszcze powrócić na tych
łamach.
Konferencja stała się okazją do wręczenia prof. Henrykowi Kocójowi medalu
„Pro Memoria Tadeusz Kościuszko”. Badacz
zajmuje się postacią Naczelnika od 60 lat.
Medal przyznał Zarząd Fundacji im. Tadeusza Kościuszki.
Uczestnicy konferencji mieli okazję
obejrzeć film dokumentalny „Kościuszko.
Jeszcze Polska zatańczy”. Film pokazano
na zakończenie pierwszego dnia obrad.

Franciszek Ziejka

*

*

Zorganizowanie konferencji było możliwe
dzięki wysiłkowi wielu osób. Za ich wkład
dziękowali na zakończenie konferencji
prof. Maria Żychowska, przewodnicząca
komitetu naukowego i dr hab. inż. arch.
Andrzej Białkiewicz, prof. PK, przewodniczący komitetu organizacyjnego. W pierwszej kolejności podziękowania zostały
skierowane do dwu zakładów Wydziału
Architektury — Zakładu Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki
Inżynierskiej oraz Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, a także do sekretarza organizacyjnego konferencji dr inż. arch. Anny
Kulig. Szczególne podziękowania Andrzej
Białkiewicz złożył prof. Marcinowi Chrzanowskiemu, który jest inicjatorem obchodów Roku Tadeusza Kościuszki na Politechnice Krakowskiej.

Konferencji towarzyszyły trzy wystawy. Wystawę fotografii Felixa Molskiego „Thaddeus Kosciusko. Memorialised worldwide” otwarto w Galerii „Gil”
24 marca, podczas pierwszej przerwy
w obradach. Tego samego dnia, nieco
później, została otwarta w Galerii „Kotłownia” wystawa zdjęć Andrzeja Kozka,
Bogumiły Filip i ks. Przemysława Karasiuka — „Festiwale pod Górą Kościuszki
2007–2013”. O ekspozycjach tych piszemy
na s. 32. Jednocześnie przez cały czas
trwania konferencji w sali obrad czynna
była wystawa „Ekslibrisy kościuszkowskie” z kolekcji Krzysztofa Lachowicza.

Zdjęcia: Jan Zych

Prof. Henryk Kocój (z prawej) odbiera medal „Pro Memoria Tadeusz Kościuszko” z rąk prezesa Tomasza Otrębskiego (w środku) i wiceprezesa Roberta Springwalda, reprezentujących Fundację im. Tadeusza Kościuszki. Z prawej: Maria Żychowska i Andrzej Białkiewicz — główni
organizatorzy konferencji
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Targi edukacyjne na Politechnice Krakowskiej

Szanghaj w Krakowie
Jeszcze nigdy dotąd Politechnika Krakowska nie gościła jednocześnie tylu przedstawicieli chińskich instytucji naukowo-dydaktycznych. 29 marca na PK odbyły
się Szanghajskie Targi Edukacyjne, podczas których swoją ofertę przedstawiło
26 uczelni. Przybyły też osoby reprezentujące instytucje municypalne, działające
w sferze edukacji. Podpisana została umowa między Politechniką Krakowską a Politechniką Szanghajską.
Do Krakowa przybyli przedstawiciele kilku uczelni technicznych, ale targi
były imprezą adresowaną do całego krakowskiego środowiska akademickiego.
Wśród instytucji prezentujących się na PK
były szkoły o różnym charakterze, w tym:
Shanghai Maritime University, Shanghai
Ocean University, Shanghai Conservatory of Music, Shanghai Theatre Academy,
Shanghai University of Traditional Chinese
Medicine, Shanghai University of Political
Science and Law. Reprezentowane też były
inne instytucje zajmujące się wymianą studentów i kadry akademickiej, a także kilka
szkół średnich i niższego szczebla.
Goście z Chin prezentowali ofertę
kształcenia w Szanghaju adresowaną do
polskich studentów i uczniów. Jednocześnie byli otwarci na inne formy kontaktów.
Przedstawiciele Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej przekazali chińskim
gościom informacje o planowanym uruchomieniu studiów w języku angielskim na kierunku innowacyjne technologie chemiczne.
Podczas otwarcia targów w sali wystawowej Galerii „Gil” rektor PK prof. Jan Kazior przedstawił potencjał naszej uczelni

Moment otwarcia targów, od lewej: Yang Weiren z Departamentu Współpracy i Wymiany
Międzynarodowej Miejskiej Komisji Edukacyjnej w Szanghaju, prorektor PK Jerzy Zając, He
Juan z Sekcji Edukacyjnej Ambasady ChRL w Polsce i rektor PK Jan Kazior

i jej zagranicznych partnerów. Stojący na
czele delegacji chińskiej Yang Weiren, dyrektor Oddziału Wymiany i Współpracy
Międzynarodowej Miejskiej Komisji Edukacyjnej w Szanghaju, omówił współpracę
uczelni polskich i chińskich z rejonu szanghajskiego. Poinformował m.in., że co roku
na uczelniach szanghajskich kształci się
około 125 polskich studentów.
Również 29 marca, przed uroczystością
otwarcia Szanghajskich Targów Edukacyjnych, podpisana została umowa o współpracy między Politechniką Szanghajską
(University of Shanghai for Science and
Technology, USST) a Politechniką Krakowską. W dokumencie wyrażono wolę rozwijania wspólnych relacji poprzez wymianę
studentów oraz realizację wspólnych pro-

jektów badawczych. Umowę podpisali:
prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Jerzy
Zając, prof. PK oraz reprezentująca USST
Ma Xiaoting, dyrektor uczelnianego Biura
Współpracy z Zagranicą.
Politechnika Szanghajska jest siódmą
chińską uczelnią, z którą PK zawarła porozumienie o współpracy. Obecnie na PK studiuje 26 studentów z Chin. Władze chińskie są
zainteresowane zwiększaniem wymiany. —
Studenci chińscy, którzy kształcą się w Polsce,
po powrocie do swego kraju dysponują wiedzą
o naszej kulturze i naszych realiach. Z kolei polskich studentów, którzy odbyli studia w Państwie Środka i wrócili do swego kraju, uważa
się za „ambasadorów” Chin w Polsce — wyjaśnia Katarzyna Baron-Lisiakiewicz, kierownik
Działu Współpracy Międzynarodowej PK.
Dodaje, że zachętą dla naszych studentów
są oferowane przez uczelnie chińskie stosunkowo wysokie stypendia rządowe.
Dla wielu potencjalnie zainteresowanych wyjazdem na studia do Szanghaju
przeszkodą w realizacji planów może się
jednak okazać język. Nie wszystkie uczelnie szanghajskie, obecne w marcu na Politechnice Krakowskiej, prowadzą bowiem
studia w języku angielskim. Część z nich
oferuje jedynie przyśpieszony kurs języka chińskiego. Potem student znad Wisły
musi już zdobywać wiedzę, posługując się
wyłącznie mową Konfucjusza.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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Zanim usłyszą „Gaudeamus”

Maturzyści na Politechnice
Zawód inżyniera — to dla młodych ludzi
kończących szkołę średnią bardzo interesująca perspektywa. Można się było o tym
przekonać 30 marca, gdy Politechnika Krakowska otworzyła swoje podwoje przed
tegorocznymi maturzystami. Naszą uczelnię odwiedziło wiele dziewcząt i chłopców,
zainteresowanych podjęciem studiów technicznych.
Ważnym argumentem za wstąpieniem
na Politechnikę Krakowską jest perspektywa
szybkiego znalezienia pracy. Wielu studentów PK oferty zatrudnienia otrzymuje nawet
jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. Studiowanie na PK służy też własnemu rozwojowi,
m.in. dzięki wyjazdom na uczelnie zagraniczne oraz poprzez uczestnictwo w kołach
naukowych i w sekcjach sportowych. Mówił

o tym prorektor PK, prof. Tadeusz Tatara,
witając młodych ludzi, którzy przybyli zapoznać się z naszą uczelnią podczas dnia otwartego. Podstawowe informacje o uczelni przekazał Marian Zygmunt z Działu Promocji PK.
Swoją ofertę zaprezentowały wszystkie wydziały. Maturzyści mieli okazję spotkać się z nauczycielami akademickimi,
zapoznać z zasadami rekrutacji i tokiem
studiów, a także odwiedzić liczne laboratoria. Przedstawiciele poszczególnych wydziałów informowali o oferowanych na PK
kierunkach studiów.
Nowy, unikatowy w skali ogólnopolskiej kierunek promował Wydział Inżynierii

Środowiska. To odnawialne źródła energii
i infrastruktura komunalna — kierunek, na
którym zajęcia prowadzić będą specjaliści
z przedsiębiorstw miejskich. W ten sposób
wiele osób w trakcie studiów pozna swoich
przyszłych pracodawców.
Podczas dnia otwartego można było
też uzyskać informacje na temat zakwaterowania w domach studenckich i pomocy
stypendialnej. Swoją działalność przedstawiły koła naukowe.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

WIL zaprasza na studia
Swój dzień otwarty Wydział Inżynierii Lądowej PK zorganizował 4 marca.
Do podjęcia studiów na WIL zachęcali:
prorektor ds. studenckich dr hab. inż.
Marek Stanuszek, dziekan dr hab. inż.
Andrzej Szarata, prof. PK i prodziekan
dr inż. Marek Bauer. Młodzież z liceów
i techników usłyszała, że inżynieria lądowa, dziedzina licząca sobie już ponad 5 tysięcy lat, zawsze daje pracę, bo
ludzie ciągle muszą coś budować. Na
stoiskach przygotowanych w budynku Galerii „Gil” udzielano informacji na
temat charakteru i warunków studiów,
prezentowały się koła naukowe. Dzień
otwarty WIL stał się także okazją do
spotkania władz wydziału z przybyłymi
przedstawicielami szkół średnich.
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XXX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

W zawodach okręgowych — Limanowa górą!
Już po raz trzydziesty odbyła się Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.
Finaliści etapu okręgowego odwiedzili
27 marca Politechnikę Krakowską, aby
odebrać wartościowe nagrody. Nieco
później dwóch z nich podczas zawodów
centralnych w Białymstoku zajęło wysokie lokaty.
W tegorocznych zmaganiach na szczeblu okręgowym najwięcej laurów zdobyli
uczniowie szkół z Limanowej, osiągając
trzy najwyższe lokaty. Pierwsze miejsce
zajął Krzysztof Zelek (klasa IV), a drugie —
Jacek Trela (klasa III), obydwaj z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej.
Miejsce trzecie przypadło Natalii Czamarze
(klasa IV) z Zespołu Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej. Dla tej ostatniej było
to drugie „podium” zdobyte w zawodach
okręgowych, bowiem rok temu zajęła
miejsce drugie.
Ogółem w ramach etapu okręgowego
wyłoniono dwunastu laureatów, którzy
zakwalifikowali się do udziału w zawodach
centralnych. W gronie laureatów, poza wymienionymi, znalazło się jeszcze czworo
uczniów wspomnianych szkół limanowskich. Pozostali reprezentowali szkoły
w: Krakowie (dwie osoby), Zakopanem, Andrychowie i Dobczycach.

W klasyfikacji szkół pierwsze miejsce
przypadło Zespołowi Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, drugie — Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera
w Limanowej, zaś na trzecim sklasyfikowano Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie.
Nagrody za osiągnięte wyniki wręczył
rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan
Kazior wspólnie z dziekanem Wydziału
Inżynierii Lądowej dr. hab. inż. Andrzejem Szaratą, prof. PK. Gratulując młodym
ludziom powodzenia w zawodach okręgowych i życząc sukcesów na szczeblu
centralnym, rektor PK wyraził przekonanie,
że w Małopolsce możemy być spokojni
o zrównoważony rozwój, skoro tylu przyszłych specjalistów kształci się w różnych
ośrodkach regionu.
Fundatorem nagród była Politechnika
Krakowska (rektor oraz dziekani Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Inżynierii
Środowiska), a także: firma Fakro, Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz
Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie. Laureaci otrzymali
laptopy, tablety, sprzęt turystyczny, książki
specjalistyczne i drobne upominki.
Dzięki życzliwości dziekana Andrzeja
Szaraty reprezentujący nasz okręg ucznio-

Laureaci zakwalifikowani na zawody centralne w towarzystwie opiekunów naukowych,
władz uczelni oraz kierownictwa CPiP PK

Krzysztof Zelek, zwycięzca okręgowego
etapu olimpiady

wie i ich opiekunowie w podróż na zawody centralne udali się busem Politechniki
Krakowskiej. Wyjazd był bardzo udany,
bowiem podczas zawodów, które odbyły
się 7 kwietnia w Białymstoku, dwaj z naszych laureatów zajęli wysokie miejsca.
Czwarty w rywalizacji okręgowej Andrzej
Dutkiewicz z Zespołu Szkół Budowlanych
nr 1 w Krakowie zajął w Białymstoku trzecie miejsce! Miejsce szóste przypadło
liderowi zawodów okręgowych Krzysztofowi Zelkowi. Wejście dwóch uczniów
z naszego okręgu do pierwszej dziesiątki
laureatów w skali ogólnopolskiej — to
spory sukces, jeśli wziąć pod uwagę fakt,
że w rywalizacji w ramach XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
uczestniczyła młodzież z 12 okręgów
w całej Polsce.
Przypadająca w tym roku okrągła
rocznica Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych wiąże się z osobistym
jubileuszem przewodniczącej Komitetu
Okręgowego OWiUB dr inż. Władysławy
Marii Francuz, prof. oświaty, z zawodami
tymi związanej od początku. Kierująca na
Politechnice Krakowskiej przez długi czas
Centrum Pedagogiki i Psychologii, a obecnie koordynująca działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK, Władysława Maria
Francuz od trzydziestu lat wspiera duchowo uczniów biorących udział w olimpiadzie. A ich sukcesy sprawiają jej zawsze
dużą radość.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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NEWAG rozdaje stypendia najzdolniejszym

Inwestycje, które będą procentować
w przyszłości
Czworo studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej korzysta ze
stażu zawodowego w biurze konstrukcyjnym sądeckiej firmy NEWAG. Współpraca
uczelni z tym liczącym się na krajowym
i europejskim rynku producentem taboru kolejowego i szynowego układa się
pomyślnie od wielu lat, a niemałe zasługi
w tej dziedzinie mają pracownicy Instytutu
Pojazdów Szynowych PK. O dobrych stosunkach obydwu instytucji świadczy też
fakt, że kadrę zarządzającą firmy stanowią
wychowankowie Politechniki Krakowskiej.
Pierwszymi stypendystami NEWAG zostali studenci III roku prowadzonej przez
Instytut Pojazdów Szynowych PK specjalności inżynieria produkcji środków transportu
masowego: Elżbieta Bołoz, Natalia Grzyb,
Marek Kalinowski i Daniel Statucki. Staż
obejmuje semestr letni i odbywa się w krakowskim biurze konstrukcyjnym NEWAG
przy ul. Klimeckiego, ale również w głównej
siedzibie firmy w Nowym Sączu, gdzie studenci zapoznają się z technologią produkcji
pojazdów. Konkretne zadania, które wykonują pod nadzorem pracowników firmy, dotyczą projektowania pojazdów szynowych,
opracowywania dokumentacji technicznej
oraz zagadnień z dziedziny ich produkcji.
Spółka NEWAG IP Management, należąca do Grupy NEWAG, dla każdego
studenta przeznaczyła 1100 złotych miesięcznie. Stypendium jest przyznawane na
semestr, ale można je otrzymać na dłuższy
okres pod warunkiem wcześniejszego zaliczenia stażu i uzyskania na studiach wysokiej średniej ocen semestralnych, wynoszącej co najmniej 4,5.
Studenci PK — stypendyści NEWAG

Od lewej: Maciej Michnej — zastępca dyrektora IPSz PK, Mariusz Wojtkowski — kierownik
Biura Konstrukcyjnego NEWAG, Grzegorz Zając — p.o. dyrektor IPSz, stypendyści — Daniel
Statucki, Marek Kalinowski, Natalia Grzyb, Elżbieta Bołoz, Józef Michalik — prezes Zarządu
NEWAG IP Management, Maciej Górowski — kierownik Działu Badań i Rozwoju NEWAG
i asystent IPSz PK

Spotkanie, podczas którego stypendystom wręczono dyplomy, odbyło się
14 marca br. w krakowskim biurze NEWAG.
Wziął w nim udział prezes NEWAG IP —
Józef Michalik, a Politechnikę Krakowską
reprezentowali — dyrekcja Instytutu Pojazdów Szynowych oraz Maciej Górowski,
asystent Zakładu Projektowania i Budowy
Pojazdów Szynowych PK, kierujący równocześnie Działem Badań i Rozwoju NEWAG
i odpowiedzialny z ramienia firmy za program stypendialny.
Dzięki przygotowanemu przez NEWAG
programowi stypendialnemu „Prodesse
in posterum” młodzi i zdolni studenci PK
zyskują szansę na rozwój zawodowy pod

okiem fachowców, co w przyszłości może
im pomóc znaleźć zatrudnienie. Program
jest elementem polityki rekrutacyjnej, jaką
stosuje wiele przedsiębiorstw, poszukując
przyszłej kadry i inwestując z wyprzedzeniem w jej kształcenie. Zaproponowana
przez NEWAG oferta stypendialna odpowiada profilowi PK — uczelni technicznej,
która za jeden z głównych celów stawia
sobie dobre zawodowe przygotowanie
opuszczających jej mury inżynierów.
NEWAG zapowiada, że nie jest to
jednorazowa akcja, a kolejna rekrutacja
została zaplanowana na początek roku
akademickiego 2017/2018. Na tym jednak
współpraca obydwu instytucji się nie wyczerpuje. W przyszłym roku akademickim
Wydział Mechaniczny PK uruchomi dla
studentów kierunku transport nową, innowacyjną specjalność: inżynierię pojazdów szynowych. Jej program wychodzi
naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu
na pracowników w sektorze transportu
kolejowego i powstał w kooperacji jednostki naukowej— Instytutu Pojazdów
Szynowych PK i przedsiębiorstwa produkcyjnego — NEWAG.

(R.)
Zdjęcia: Z archiwum NEWAG
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Wystawę pokonkursową prezentował krakowski SARP

Studencki konkurs na projekt hallu
PATRYCJA HAUPT

Wernisaż wystawy najlepszych projektów
wnętrz, zgłoszonych w kolejnym konkursie „Wnętrze — Światło — Cień”, odbył się
6 marca w siedzibie Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych. Prezentowane
w tym roku prace, wybrane spośród zgłoszonych na konkurs ogólnopolski, odpowiadają na temat postawiony w formie
frazy „Ulotność barwy”.
Od dwunastu lat studenci I roku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
zmagają się z problematyką ergonomii i estetyki w projektowaniu wnętrz w ramach
zajęć prowadzonych w Instytucie Projektowania Urbanistycznego. Osiem lat temu odbyła się pierwsza edycja ogólnopolskiego
konkursu, nad którym honorowy patronat
objął krakowski oddział SARP. Od tego czasu w konkursie otwartym mogą brać udział
studenci, kształcący się na kierunkach architektura i architektura wnętrz uczelni
wyższych z całego kraju. Konkurs jest organizowany przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego pod patronatem
Magdalena Micek — laureatka konkursu.
Fot.: Jan Zych

prorektora ds. studenckich PK i dziekana Wydziału Architektury PK.
Zadanie projektowe polegało na aranżacji hallu prowadzącego
do budynku użyteczności publicznej, biurowego bądź mieszkalnego.
Chodziło o przedstawienie relacji wnętrza
budynku w powiązaniu
z kontekstem zewnętrznym — przestrzenią
publiczną, wejściową, Piotr Ząbek odbiera nagrodę za najlepszą aranżację wnętrza.
Fot.: Jan Zych
ogrodem.
Głównym
celem ćwiczenia było nadanie zaprojektostrzenną dzięki podkreśleniu nadrzędnej
wanej przestrzeni unikatowego charakteru
idei, czytelnej w formie, materiale i koloryprzy zachowaniu wysokiej jakości walorów
styce.
użytkowych. Podkreślano także rolę oświeWystawa najlepszych prac została natlenia, zieleni i wody w powiązaniu strefy
stępnie przeniesiona z siedziby Wydziału
zewnętrznej budynku z jego wnętrzem.
Architektury do wnętrz SARP w Krakowie,
Stosowane w projektach elementy
gdzie można było ją oglądać od 21 marwyposażenia wnętrz wybierane są spoca. Autorzy przedstawili swe prace podśród konkretnej oferty dostępnej w danym
czas uroczystego wieczoru otwierająceroku na rynku współczesnych form użytgo wystawę. Wydarzenie zgromadziło
kowych na najwyższym światowym pozioprzedstawicieli krakowskiego środowiska
mie. W tej edycji były to meble firmy Vitra,
akademickiego, a także architektów oraz rea także szkło architektoniczne firmy AGC.
prezentantów świata designu i przemysłu.
Taka formuła konkursu była możliwa dzięki
Więcej informacji na temat konkursu
współpracy Katedry Kształtowania Środomożna znaleźć na stronach Katedry Kształwiska Mieszkaniowego z firmami T3 Atelier
towania Środowiska Mieszkaniowego WA
oraz AGC Polska. Podczas wernisażu ich
PK oraz konkursu (http://wsc.pk.edu.pl).
przedstawiciele uhonorowali autorów najlepszych prac nagrodami rzeczowymi.
Jury pod kierunkiem prof. Wacława SeDr inż. arch. Patrycja Haupt była komisarzem
rugi nagrodziło prace, w których elementy
konkursu „Wnętrze — Światło —Cień”; jest
definiujące kształt przestrzenny oraz wypoadiunktem w Katedrze Kształtowania Środowiska
sażenie tworzyły spójną kompozycję przeMieszkaniowego na Wydziale Architektury PK.

Poprawią ruch w Wadowicach
Zakład Systemów Komunikacyjnych PK
uczestniczy w przygotowaniu studium
transportowego dla Wadowic. Celem jest
uporządkowanie ruchu na terenie miasta.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Urzędu
Miejskiego oczekuje, że wskazane zostaną
możliwości utworzenia spójnego i zrówno-
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ważonego układu komunikacyjnego, tak
by zmniejszyć uciążliwości ruchu ulicznego dla mieszkańców i przyjezdnych. Sercem opracowania będzie multimedialny
model, który umożliwi tworzenie symulacji
ruchu w mieście. Ma on służyć m.in. ocenie
miejsc newralgicznych w układzie trans-

portowym oraz pomóc w identyfikacji
miejsc największych zagrożeń komunikacyjnych. Obok Zakładu Systemów Komunikacyjnych i gminy Wadowice w przygotowaniu studium uczestniczy firma PBS
z Sopotu, przeprowadzająca ankietę na
próbie 500 gospodarstw domowych.

www.nasza.pk.edu.pl
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Studenckie projekty dla Mistrzejowic

Światło w architekturze
ELŻBIETA KUSIŃSKA

Na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej odbył się 13 marca wernisaż
wystawy projektów studenckich „Światło
w architekturze”. Prace zostały wykonane w Katedrze Kształtowania Środowiska
Mieszkaniowego, należącej do Instytutu Projektowania Urbanistycznego PK,
przez studentów drugiego roku podczas zajęć z przedmiotu projektowanie
architektoniczno-urbanistyczne jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych.
Wystawa zorganizowana w siedzibie
Wydziału przy ulicy Podchorążych była,
jak co roku, uroczystym podsumowaniem
ćwiczeń trzeciego semestru z projektowania jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych. W roku akademickim 2016/2017
studenci podjęli temat „Światło w architekturze”, a ich zadaniem było zaprojektowanie zrównoważonych i kameralnych zespołów mieszkaniowych niskiej, intensywnej
zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanych w krakowskiej dzielnicy Mistrzejowice. W pracach należało zwrócić uwagę na
zagadnienia światła zarówno naturalnego,
jak i sztucznego w kształtowaniu układów urbanistycznych, w kompozycji przestrzennej w połączeniu z krajobrazem,
w architekturze budynków jednorodzinnych oraz rozwiązań funkcjonalnych dla
mieszkań.
Nagrody za wyróżniające się projekty
studenckie przyznali prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek oraz
Moment głosowania

www.nasza.pk.edu.pl

Karolina Wąsik za swój projekt otrzymała
najwięcej głosów studenckich

dziekan WA PK prof. Jacek Gyurkovich.
Dyplomy oraz nagrody książkowe otrzymali m.in. studenci: Krzysztof Klewski,
Tomasz Obara, Kamil Owczarek, Aleksandra Borowska, Mateusz Ryjak, Katarzyna
Mierzwińska, Karolina Wąsik, Aleksandra
Wykrota. Nagrody przyznały również dyrektor Instytutu Projektowania Urbani-

stycznego dr hab. inż. arch. Magdalena
Jagiełło-Kowalczyk, prof. PK oraz prodziekan WA PK, kierownik Katedry Kształtowania
Środowiska Mieszkaniowego prof. Grażyna
Schneider-Skalska. Dyplomy oraz nagrody
książkowe otrzymali studenci: Katarzyna
Mierzwińska, Joanna Rudzińska oraz Tomasz
Obara. Własne wyróżnienia przyznał również
prowadzący przedmiot prof. Wacław Seruga.
Otrzymali je: Elżbieta Jaworska, Jakub Kulisa,
Karolina Sanak, Michał Malinowski. Jak co
roku, w trakcie wernisażu odbył się plebiscyt
na najlepszy projekt wybierany przez studentów. W głosowaniu, w którym wzięli licznie udział studenci drugiego roku, wybrano
pracę studentki Karoliny Wąsik.
Kurs na drugim roku prowadził zespół:
prof. Wacław Seruga, dr inż. arch. Jarosław
Huebner (koordynator zajęć), dr inż. arch.
Piotr Celewicz, dr inż. arch. Patrycja Haupt,
dr inż. arch. Zbigniew Kęsek, dr inż. arch.
Elżbieta Kusińska, dr inż. arch. Danuta
Kupiec-Hyła, mgr inż. arch. Piotr Broniewicz. Patronat nad wydarzeniem objął
prorektor dr hab. inż. Marek Stanuszek
oraz dziekan Wydziału Architektury PK
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich.

Zdjęcia: Jan Zych

Dr inż. arch. Elżbieta Kusińska jest adiunktem
w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego na Wydziale Architektury PK.

Uczestnicy i organizatorzy konkursu
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Książka

Jedyny taki podręcznik na świecie
Prof. Jerzy A. Sładek — od kilku miesięcy
dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej — jest uznanym
specjalistą w dziedzinie teorii pomiarów
współrzędnościowych. Ceniony jest nie
tylko w kraju, ale także szeroko poza granicami Polski, o czym najlepiej świadczy
powierzenie mu przez renomowane niemieckie wydawnictwo naukowe, jakim jest
Springer Verlag, opracowania podręcznika
z zakresu metrologii współrzędnościowej.
Praca profesora, zatytułowana „Coordinate Metrology. Accuracy of Systems and
Measurements”, została wydana w 2016 r.
w ramach serii „Springer Tracts in Mechanical Engeneering”. Dotyczy zagadnień oceny dokładności systemów i pomiarów. Jest
to zasadniczy problem z punktu widzenia
jakości wytwarzania. Jej poziom zależy
od nowoczesnych metod pomiarowych,
a szczególnie metrologii współrzędnościowej. Z wieloletnich badań prof. Sładka
wynika, że przemysł czeka na skuteczne
i jednoznaczne metody oceny dokładności pomiarów, a także na wykwalifikowane
kadry inżynierów metrologów. To właśnie
deficyt tego typu specjalistów stanowi jed-

ną z barier w rozwoju przemysłu opartego
na wysokich technologiach.
O zaproszeniu Jerzego Sładka do napisania książki zadecydowała jego pozycja naukowa, a także duże doświadczenie
wyniesione z kontaktów z przemysłem,
jak również dorobek w zakresie kształcenia kadr naukowych, także poza Polską.

W efekcie powstała jedyna w literaturze
światowej praca tego typu. Autor opisał
w niej metody identyfikacji błędów współrzędnościowych maszyn pomiarowych,
wykorzystujące wzorce płytowe, interferometry laserowe czy laser tracery. Opisano
też metodę software’owej korekcji dokładności CAA oraz podstawy budowy modeli
wirtualnych systemów współrzędnościowych jako podstawy metod symulacyjnych, stosowanych do oceny niepewności
pomiarów.
Recenzując książkę, prof. Michał Wieczorowski z Politechniki Poznańskiej zauważył, że: „prezentuje ona stan wiedzy
i osiągnięć badawczych polskiej uczelni,
ukazując, że nie odbiega on od najlepszych laboratoriów światowych”. Samo
dzieło prof. Jerzego Sładka podsumował
zaś słowami: „Książka ta może być uznana
za wybitną pozycję w kształceniu na najwyższym światowym poziomie w obszarze
metrologii współrzędnościowej. Znalazła
uznanie w uczelniach i ośrodkach badawczych oraz przemyśle na całym świecie”.

(ps)

patronat medialny „Naszej Politechniki”

Konferencja na temat rozwoju baz danych
W dniach 26–27 czerwca 2017 r. w Pawilonie Wystawowo-Konferencyjnym „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie
się III Konferencja Naukowa Konsorcjum
BazTech „Bibliograficzne bazy danych:
perspektywy i problemy rozwoju”. Organizatorami są biblioteki Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Celem konferencji jest przegląd aktualnych zagadnień związanych z tworzeniem
i udostępnianiem krajowych dziedzinowych baz danych — bibliograficznych,
abstraktowych i (lub) pełnotekstowych. Intencją organizatorów jest zwrócenie uwagi na związane z tym problemy i poszukiwanie takich rozwiązań organizacyjnych,
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metodologicznych i technologicznych, by
wypracować kierunki dalszego rozwoju
baz danych (jak również czasopism naukowych) oraz ich bardziej efektywnego funkcjonowania w różnych kanałach komunikacji społecznej.
Podczas konferencji zaplanowano wystąpienia i dyskusje dotyczące znaczenia
baz bibliograficznych w rozwoju i upowszechnianiu nauki (także w ocenie czasopism naukowych) oraz miejsca baz danych
w rozwijającym się modelu otwartego publikowania i otwartej komunikacji naukowej. W gronie prelegentów i dyskutantów
znajdą się przedstawiciele różnych grup
zainteresowanych tą tematyką. Do debaty zaproszono ekspertów z Ministerstwa

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodka
Przetwarzania Danych – Państwowego
Instytutu Badawczego, Biblioteki Narodowej, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, zespołu
specjalistycznego do oceny czasopism naukowych oraz reprezentantów środowiska
nauki, bibliotek i wydawców czasopism.
Konferencja ma również na celu upowszechnienie wśród wydawców i redakcji
polskich czasopism naukowych wiedzy
o bazach bibliograficznych oraz zagadnień
z nimi związanych. Informacje o konferencji znajdują się na stronie:
http://suw.biblos.pk.edu.pl/bbd2017

(R.)
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Studia z przyszłością na Wydziale Mechanicznym PK
Prowadzony przez Wydział Mechaniczny
Politechniki Krakowskiej kierunek energetyka (studia II stopnia) otrzymał znak
jakości „Studia z Przyszłością”. Potwierdza
to certyfikat wydany przez komisję Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, złożoną
z przedstawicieli Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (organizator)
oraz reprezentantów środowiska akademickiego i gospodarczego.
Tytuł przyznawany jest na rok kierunkom i specjalnościom studiów, które „zapewniają możliwość osiągnięcia innowacyjnych efektów kształcenia o wysokim
poziomie użyteczności na rynku pracy oraz
pozwalają studentom nabyć umiejętności
i kompetencje o charakterze praktycznym”.

Podczas uroczystego zakończenia
Programu 13 kwietnia Politechnikę Krakowską reprezentowali prodziekan WM
— dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik oraz opiekun kierunku energetyka — prof. dr hab. inż. Jan Taler. Przedstawicielom WM wręczono dodatkowo
certyfikaty nadzwyczajne — „Lidera Jakości Kształcenia” oraz „Lauru Innowacji”.
Pierwszy otrzymują kierunki studiów,
które uzyskały najwyższą liczbę punktów
rankingowych w danej edycji konkursu.
„Laur Innowacji” przysługuje za unikatowe
rozwiązania w zakresie bazy materialnej
oraz wdrożenie nowatorskich technologii,
wspierających proces dydaktyczny.

(R.)

Laur Innowacji. Fot.: Piotr Gibas

Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego dla Obcokrajowców odbyła się
po raz kolejny

Polszczyzna obczyzna?
Język polski figle płatać potrafi, nawet tym
którzy władają nim od dziecka. W pułapki
polszczyzny znacznie częściej wpadają jednak cudzoziemcy, bo przecież polska „łąka”
wydaje się raczej ’czymś do łączenia’ aniżeli
’obszarem trawy dla zwierzeń domowych’...
Z myślą o cudzoziemcach kształcących
się na wyższych uczelniach w Polsce, również słuchaczach kursów języka polskiego,
obcujących z polską kulturą, organizowana
jest Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego dla Obcokrajowców.
Głównym organizatorem olimpiady
jest od 27 lat Studium Języka Polskiego dla
Cudzoziemców Politechniki Wrocławskiej.
Jednostka przeprowadza konkurs, współpracując z innymi ośrodkami akademicki-

mi, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Katowicach,
Rzeszowie, Krakowie czy Lublinie. W tegorocznej edycji zawodów, przypadającej od
7 do 9 kwietnia, pierwszy etap eliminacji
przeprowadzono w Krakowie, w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej. Finał zaś odbył się, wzorem lat ubiegłych, w Szklarskiej Porębie,
znanym kurorcie Sudetów.
Uczestników konkursu poddano najpierw czteroczęściowemu egzaminowi
pisemnemu, obejmującemu rozumienie
tekstu słuchanego i tekstu pisanego, krótki
tekst gramatyczny oraz redagowanie formy użytkowej. Kolejnego dnia sprawdzano
ich umiejętności podczas ustnej formy egzaminu — studenci odpowiadali na pyta-

Wszyscy uczestnicy olimpiady wraz z opiekunami. Fot.: Lena Ivanova

nia ogólne, sprawdzające wiedzę z historii,
geografii, kultury polskiej czy dotyczące
aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych w Polsce. Ponadto na podstawie
wylosowanych ilustracji mieli za zadanie
sformułować wypowiedź ustną.
W olimpiadzie wzięło udział 32 słuchaczy
kursów języka polskiego oraz studiujących
w polskich szkołach wyższych obcokrajowców. Politechnikę Krakowską reprezentował
6-osobowy zespół, złożony ze słuchaczy
roku zerowego w MCK PK, oraz jego absolwentów, obecnie studentów PK. Zmagania
przebiegały w dwóch kategoriach. W grupie
cudzoziemców z pierwszym językiem słowiańskim reprezentantkami PK były Białorusinka Yauheniya Zavadskaya oraz Ukrainka
Patrycja Letnovska, która ostatecznie zajęła
3. miejsce. Do konkursu w grupie cudzoziemców z pierwszym językiem niesłowiańskim
stanęli: studenci z Indonezji — Sheila Nurfajrina i Sahl Balbeil, Angolczyk Simao Santos
— do którego trafiło następnie wyróżnienie
za najciekawszą wypowiedź ustną — i jego
rodak, Ernesto Bumba, ostatecznie laureat
3. miejsca. Opiekę nad studentami PK sprawowali — dyrektor MCK dr Tomasz Jeleński
i mgr Edyta Gałat, wykładowca MCK.

(R.)
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Rok 2017 jest Światowym Rokiem Tadeusza Kościuszki
18 maja przypada Międzynarodowy Dzień Muzeów

Pan Tadeusz i… Izabela
W napisie „Przeszłość — Przyszłości” umieszczonym na Świątyni Sybilli w Puławach
zawarta jest zarówno pamięć lat minionych, jak i troska o przyszłość
MARCIN CHRZANOWSKI

T

ytuŁ jest nieco prowoka-

cyjny i mylący. Bo jeśli mówimy „Pan Tadeusz i...”, to
przychodzi nam na myśl…
Zosia. Tu jednak nie o Mickiewiczowskiego „Pana Tadeusza” chodzi, lecz o Tadeusza Kościuszkę.
W pierwszej chwili jego przeżycia
miłosne kojarzą się nam z piękną Ludwiką Sosnowską, lecz gdy o głębsze
związki idzie, nie tyle romantyczne, co
patriotyczne, to właściwszą osobą wydaje się księżna Izabela Czartoryska.

Córka magnata i szlachcic
Oboje są znanymi postaciami historycznymi przełomu XVIII i XIX wieku, czasów, gdy decydowały się losy Polski na
kolejne 150 lat. Obojgu poświęcono też
bardzo obszerną literaturę biograficzną,
opisującą ich życie i dokonania1. Trudno więc spodziewać się jakichś nowych
faktów, szczegółów. Interesujące może
jednak być przyjrzenie się, choćby pobieżnie, temu, co obydwoje najbardziej
cenili — miłości do Ojczyzny.
Byli rówieśnikami: obydwoje urodzili się w 1746 r., lecz w bardzo różnych
okolicznościach. On pochodził z rodziny kresowej szlachty, pieczętującej się
herbem Roch III, był synem miecznika
brzeskiego w randze pułkownika. Ona
— Izabela — była jedyną córką magnata
Jerzego Detloﬀa Fleminga, podskarbiego
wielkiego litewskiego i generała, wywodzącego się z Pomorza Brandenburskiego. W wieku 15 lat zawarła z księciem
Adamem Kazimierzem Czartoryskim
ślub, mający raczej charakter polityczny.
1
Polecam np. monografie: Alex Storozynski, „Kościuszko. Książę chłopów”, przeł. Jarosław Mikos, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa
2011; Gabriela Pauszer-Klonowska, „Pani na Puławach”, Czytelnik, Warszawa 1978.

22

Nasza Politechnika nr 5 (165) maj 2017

O jakichkolwiek związkach osobistych
ze zwykłym szlachcicem, jakim był Tadeusz Kościuszko, mowy być nie mogło.
Ich pierwsze kontakty mogły nastąpić już w grudniu 1765 r., po wstąpieniu
Kościuszki do Akademii Szlacheckiego
Korpusu Kadetów (tzw. Szkoły Rycerskiej), założonej 15 marca tegoż roku
przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komendantem Akademii
został bowiem Adam Czartoryski, małżonek Izabeli.
Jednak ścieżki życiowe Izabeli i Tadeusza rozeszły się na długie lata, choć
oboje — każde na swój sposób — zabiegali o dobro Ojczyzny. Ona — poprzez udział w życiu politycznym, on
— zdobywając doświadczenia wojenne jako inżynier pułkownik… armii
amerykańskiej (1776–1783). Nie można
wykluczyć przelotnych kontaktów, np.
w 1772 r., gdy oboje, niezależnie od siebie, przebywali w Paryżu. Kościuszko
odbywał tam studia (1769–1774) dzięki
stypendium ufundowanemu przez króla. A księżna wyjeżdżała w tym okresie
w liczne podróże zagraniczne, także do
Paryża. Oboje poszerzali więc swoje horyzonty, co w przyszłości zapewne ułatwiło im relacje.

Zbliżyły ich przełomowe wydarzenia Sejmu Czteroletniego (1787–1791).
Kościuszko w 1789 r. otrzymał nominację na generała-majora wojsk koronnych, a gdy po uchwaleniu w 1791 r.
„Konstytucji 3 maja” wybuchła wojna
polsko-rosyjska, wyróżnił się postawą,
m.in. w słynnej bitwie pod Dubienką
18 lipca 1792 r. Stał się bohaterem narodowym.
Po przystąpieniu króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej 29 lipca tego samego
roku, Czartoryscy, którzy wspierali
Kościuszkę, przyjęli go w swojej posiadłości w Puławach. W dniu imienin Kościuszki, 28 października 1792 r., urządzili huczny bal w Sieniawie, w swoich
dobrach na terenie zaboru austriackiego. Tu, książę Adam i jego małżonka
Izabela udekorowali Kościuszkę wieńcem uplecionym z liści dębu, który podobno zasadził na terenie tych włości
sam król Jan III Sobieski po zwycięstwie
pod Wiedniem. Rodziły się plany dalszej walki z rosyjskim zaborcą, plany
przyszłej insurekcji kościuszkowskiej.
W tym samym czasie wojska rosyjskie
niszczyły pamiątki przeszłości, zgromadzone przez Izabelę w Puławach.

Wieniec dla Kościuszki

Pamiątki w Świątyni Sybilli

Z końcem lat 80. XVIII wieku w życiu
obydwojga nastąpiły jednak znaczące
zmiany. Tadeusz, nie mogąc znaleźć
dla siebie miejsca w armii, usunął się
w cień i przeniósł do swojej wiejskiej
posiadłości Mereczowszczyzna, gdzie
podejmował śmiałe reformy społeczne,
zwalniając swoich poddanych z części
pańszczyzny. Księżna Izabela zwróciła
swoje myśli ku przeszłości, gromadząc
pamiątki świadczące o świetności Polski w minionych wiekach.

Wydarzenia nabrały tempa. Kościuszko, wspierany przez Czartoryskich,
wyjechał za granicę, by przygotowywać
powstanie. Lipsk, Drezno, Florencja,
Paryż, Bruksela — wszędzie tam spotykał się z polską emigracją. Utrzymywał
też kontakty z narastającym ruchem
wolnościowym na terenach dawnej
Polski (krótka wizyta w Krakowie we
wrześniu 1793 r.). Wreszcie kulminacja — przysięga na krakowskim Rynku
24 marca 1974 r. i powstanie wybuchło.
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Dalsze losy Kościuszki po upadku
powstania są znane — został uwięziony w Petersburgu, a następnie udał się
w podróż do Ameryki. Po powrocie do
Europy osiadł najpierw pod Paryżem,
a potem w Solurze, w Szwajcarii — do
Polski już nigdy nie powrócił. Nie ustawał jednak w zabiegach o sprawy Ojczyzny, spotykając się z władcami ówczesnego świata, m.in. z Napoleonem
(1799 r.) i carem Aleksandrem I (1814 r.).
Księżna Izabela, już po trzecim rozbiorze Polski w 1795 r., nie ustawała z kolei
w zabiegach o utrwalanie pamięci o chlubnej przeszłości zniewolonej Ojczyzny.
W posiadłości Czartoryskich w Puławach,
we wzniesionej z jej polecenia w latach
1798–1801 Świątyni Sybilli pokazała zgromadzone pamiątki2. Miejsce to uznaje się
za pierwsze polskie muzeum narodowe3.
Nad wejściem do budynku w kształcie
rotundy księżna umieściła napis: „Przeszłość — Przyszłości”.
Niecałą dekadę później, w latach
1809–1811 powstał drugi pawilon,
tzw. Dom Gotycki. Księżna umieściła
w nim m.in. liczne pamiątki po Tadeuszu Kościuszce. Znalazła tu miejsce
także pamiątka wiążąca się z pałacem
w Łobzowie — należącym obecnie do
Politechniki Krakowskiej imienia… Tadeusza Kościuszki — kamienny orzeł
w koronie, a więc herb Polski, w łobzowskim pałacu umieszczony przez Kazimierza Wielkiego w 1367 r.4

Od Muz do muzeum
Dlaczego księżna nazwała to pierwsze
muzeum Świątynią Sybilli? I kim była
Sybilla? Właściwie nie powinno się jej
imienia pisać dużą literą, bo nie było to
imię własne. Mianem tym obdarzano
w starożytnej Grecji i na Bliskim Wschodzie wieszczki. Pierwszym, który wspomina sybille, jest Heraklit z Efezu (540–
480 p.n.e.). Ten sam, który powiadał:
panta rei — wszystko płynie.
Sybille — w ich poczet zalicza się również powszechnie znana
2
Zob.: Krzysztof Pomian, „Muzea i narody
w Europie Środkowej przed pierwszą wojną
światową”, wyd. Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, Warszawa 2016.
3
Zob.: Zdzisław Żygulski jun., „Dzieje zbiorów puławskich, Świątynia Sybilli i Dom Gotycki”,
Fundacja Książąt Czartoryskich, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kraków 2009.
4
Zob.: Ibidem, s. 182.
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Pytia, kapłanka w świątyni Apolla w Delfach —
przepowiadały władcom
przyszłość. Zwyczaj ten
utrzymał się także w starożytnym Rzymie, a na
wzór świątyni Westy w Tivoli pod Rzymem Izabela
Czartoryska zbudowała
w Puławach Świątynię Sybilli.
Wybudowała
świątynię — muzeum. A dlaczego „muzeum”? Skąd
pochodzi ta druga nazwa,
która przyjęła się współcześnie na określenie instytucji nie tyle zajmujących się przyszłością, co
kolekcjonowaniem śladów
przeszłości?
W starożytnej Grecji
muzea były świątyniami
(a jednak!) wznoszonymi
Muzom. Grecka nazwa
mouseio (μουσείο) została zmieniona przez Rzymian na łacińskie museum. Świątynia Sybilli, maj 2001 r. Fot.: Jan Zych
W mitologii greckiej Muzy
były boginiami, opiekującymi się różbowiem córkami samego Zeusa i boginymi formami działalności niemateni Mnemosyne (Μνημοσύνη). Jej imię
rialnej, głównie poezją, ale także nauką
wywodzi się od greckiego słowa mneme
i historią. Do najbardziej znanych nale(μνήμη), oznaczającego ’pamięć’. Tak
ży 9 muz apollińskich, nazwanych tak,
więc w napisie „Przeszłość — Przygdyż występowały w orszaku Apollona:
szłości”, wyrytym na Świątyni Sybilli
Kalliope (poezja epicka oraz filozofia
w Puławach przez Izabelę Czartoryską,
i retoryka), Erato (poezja miłosna), Euzawarta jest zarówno pamięć lat minioterpe (poezja liryczna), Talia (komedia),
nych, jak i wysnuta stąd troska o przyMelpomena (tragedia i śpiew), Terpsyszłość, przewidywaną kiedyś przez Sychora (taniec), Polihymnia (pieśni, chóbillę.
ry) oraz Klio — opiekująca się historią
i Urania — opiekunka nauki. Dwie
Muzeum PK — główne zadania
ostatnie można więc uznać za patronki
współczesnych muzeów.
Z połączenia dwojakiej interpretacji
Nie było w tym gronie miejsca dla
pojęcia muzeum wynika, że nośnikiem
sztuki we współczesnym rozumiepomiędzy przeszłością a przyszłością
niu, czyli malarstwa czy rzeźby, któjest pamięć. Spójrzmy więc pod tym kąre są najczęściej przedmiotem opietem na rolę Muzeum Politechniki Kraki muzealnej. Należą one jednak do
kowskiej imienia Tadeusza Kościuszki.
dokumentów historii, powstających
Muzeum Politechniki Krakowskiej
znacznie później niż czasy, kiedy rozpowstało zaledwie dwanaście lat temu.
kwitała mitologia grecka. Podobnie
To okres zbyt krótki, by zestawiać je
jest z literaturą: po wykształceniu się
z trwającą już ponad dwieście lat hipisma opiekę nad tą formą dokumenstorią muzeów polskich. Wystarczająco
tacji działalności duchowej człowieka
jednak długi, aby opierając się na doprzejęły biblioteki.
tychczasowych działaniach, sformułoNajsilniejszym argumentem wspiewać jego misję.
rającym rolę Muz jako opiekunek muMisją każdego muzeum, funkcjozeów jest ich pochodzenie. Były one
nującego przy macierzystej instytucji,
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Wystawa rysunków Tadeusza Kościuszki w Muzeum PK. Fot.: Jan Zych

jest dbanie o jej dziedzictwo, kultywowanie pamięci wydarzeń, które doprowadziły do powstania owej instytucji
i jej rozwoju, a także pokazanie jej więzi
z otoczeniem społecznym. W przypadku muzeum szkoły wyższej, w szczególności Muzeum Politechniki Krakowskiej, główne zadania polegają na
gromadzeniu, przechowywaniu, katalogowaniu i udostępnianiu wszelkich
artefaktów odnoszących się do realizacji zadań dydaktycznych (programy,
katalogi i inne materiały dotyczące realizowanych zdań), a także na sięganiu
do historii rozwoju nauki i oświaty
na skalę lokalną (uczelnia) i globalną
(miasto, kraj, kontynent). Szczególną
troską powinna być otoczona pamięć
o wybitnych nauczycielach akademickich i absolwentach, a także o patronie
uczelni.
Wartości wytworzone w przeszłości
przez społeczność uczelni stanowią jej
dziedzictwo. Najcenniejsze wśród nich
są wartości niematerialne, drogi życiowe minionych pokoleń. Konieczne jest
gromadzenie i porządkowanie dokumentacji piśmienniczej i fotograficznej,
a także gromadzenie innych świadectw
przeszłości. W efekcie powinny powstawać wydawnictwa historyczne o charakterze naukowym, a więc recenzowane, zawierające bibliografię, cytowania
i wydawane w stałym cyklu wydawniczym (np. jako Zeszyty Naukowe Muzeum PK).
Formą, która może oddziaływać
w sposób bardziej bezpośredni, są

24

Nasza Politechnika nr 5 (165) maj 2017

organizowane w pomieszczeniach
Muzeum wystawy stałe i czasowe. Za
punkt wyjścia należałoby przyjąć wystawę stałą, obrazującą historię Politechniki Krakowskiej. Jej wybrane wątki powinny być następnie rozwijane we
wspomnianych wyżej publikacjach, zarówno w formie tradycyjnych wydawnictw drukowanych, jak i prezentacji
cyfrowych.
Na otoczenie szczególną opieką
zasługuje postać patrona uczelni, Tadeusza Kościuszki. Należałoby dla niej
wydzielić osobną wystawową przestrzeń, którą można byłoby udostępniać
także innym instytucjom, w szczególności historycznym, narodowym, jak
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
Komitet Kopca Kościuszki czy Fundacja
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

Muzeów Krakowskich, Międzynarodowym Centrum Kultury.
Docelowo w posiadaniu Muzeum
PK powinny się znaleźć: własna biblioteka, pracownia i archiwum fotograficzne
oraz pracownia grafiki komputerowej
(realizująca skład cyfrowy wydawnictw
i prezentacje komputerowe), prowadzone przez pracowników etatowych. Aby
działy te mogły dobrze wypełniać swe
zadania, trzeba utrzymywać w dobrym
stanie budynek, w którym mieści się
Muzeum. Tym bardziej że jest to jedyny obiekt na terenie głównego kampusu
Politechniki Krakowskiej formalnie zakwalifikowany jako obiekt zabytkowy.
Charakter jego wnętrza zasługuje na to,
by stopniowo przywracać go do stanu
oryginalnego, aczkolwiek z uwzględnieniem potrzeb wynikających z działalności muzealnej.
Przytoczone powyżej propozycje
dotyczące misji, form i warunków działalności Muzeum Politechniki Krakowskiej zapewne staną się przedmiotem
dyskusji na forum Rady Muzeum PK.
Tym niemniej opinie Czytelników niniejszego artykułu powinny mieć decydujący wpływ na ostateczny kształt tej
misji.

Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski jest specjalistą w zakresie wytrzymałości materiałów,
długoletnim wykładowcą na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej; w latach
2002–2005 był rektorem PK, w latach 2010–2016
przewodniczącym Rady Muzeum PK.

W zabytkowych wnętrzach
Warunkiem dotarcia z informacją
o działaniach podejmowanych w Muzeum jest rozwijanie bezpośredniej komunikacji społecznej. W grę wchodzi
plakatowanie, zamieszczanie informacji
na stronach internetowych i w wydawnictwach macierzystej uczelni. Warto
też korzystać z publicznych środków komunikacji, a więc prasy, radia, telewizji,
telefonii. Rozwijaniu aktywności muzealnej służyć będzie współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi
na polu muzealnictwa — ogólnopolskim Stowarzyszeniem Muzeów Uczelnianych, Stałą Konferencją Dyrektorów
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Wydobywał piękno starych budowli
Dziesięć lat temu zmarł wybitny uczony i wspaniały gawędziarz
w jednej osobie — Wiktor Zin
ANDRZEJ BIAŁKIEWICZ

D

la

niektórych osób
miejsce urodzenia jest
wielce
zobowiązujące, pozostawia trwały
ślad w życiu oraz staje
się nie tylko źródłem wspomnień, ale
w zasadniczy sposób inspiruje późniejsze dokonania. Wydaje się, że dla profesora Wiktora Zina motywem przewodnim w wielu dziedzinach działań był
Hrubieszów z czasów minionych i tych
całkiem współczesnych. Wspomnienia
o najbliższej rodzinie, o przyjaciołach
i bardzo szerokim gronie ludzi związanych z tym miastem wypełniały książki i opowiadania, a liczne anegdoty,
którymi profesor przeplatał rozmowy,
zwykle w jakimś momencie dotykały
hrubieszowskich sentymentów.
Wypada nadmienić, że Hrubieszów
prawa miejskie otrzymał już w 1400 r.,
a pod koniec XV wieku był stolicą diecezji. Świadectwami tej historii są zachowane zabytki, jak chociażby dawny klasztor oo. Dominikanów, kościół
św. Mikołaja, cerkwie greckokatolicka
i prawosławna, dwór rodziny Du Chateau. Tam Stanisław Staszic założył słynne
Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze,
tam urodził się również Bolesław Prus.

Stypendium od marszałka
Rydza-Śmigłego
Wiktor Zin urodził się w Hrubieszowie
14 września 1925 r. w domu przy ulicy
Kilińskiego. Jego dziadek i ojciec prowadzili pracownię malarsko-pozłotniczą.
Dziadek terminował w wielopokoleniowej pracowni mistrzów Bilińskich, wywodzącej się z malarni króla Stanisława
Augusta. W młodości bacznie obserwował wykonywane przez dziadka i ojca
prace i był ich pojętnym uczniem.
W czasie okupacji w jego domu rodzinnym przebywało kilku profesorów — historyków sztuki i etnografów
z uniwersytetu w Poznaniu — w rozmowach dzielących się swą wiedzą. Przez
pewien czas mieszkał tam również
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Profesor Wiktor Zin

Bolesław Leśmian. Jeszcze przed wojną
pierwszym nauczycielem Wiktora Zina
w zakresie zasad geometrii, perspektywy i rysunku został uczeń Ilii Repina,
profesor rysunku i malarstwa J. Aleksandrow. Wkrótce młody Wiktor opracował album z rysunkami Hrubieszowa; album, za który marszałek Edward
Rydz-Śmigły przyznał mu stypendium
umożliwiające naukę w gimnazjum.
Niewątpliwie szczególna atmosfera rodzinnego domu i Hrubieszowa wywarły wpływ na jego późniejsze losy.
W 1946 r. przyjechał do Krakowa,
gdzie rozpoczął studia na powstałym
w 1945 r. Wydziale Architektury. Wydział ten, należący wówczas do nowo
utworzonych Wydziałów Politechnicznych przy Akademii Górniczej, do
1948 r. zajmował część pomieszczeń
budynku nr 5 w Zamku Królewskim
na Wawelu, a następnie został przeniesiony do budynku przy ulicy Warszawskiej. W swoich pamiętnikach Wiktor
Zin tak wspominał ten czas: „Obcowanie sam na sam z historią, przeszłością
i pięknem zamku. Wykłady ze znakomitymi profesorami, jakimi byli między

innymi: Adolf Szyszko-Bohusz i Witold
Dalbor, sprawiły że później tak mocno
ukochałem zabytki i historię — szkoda
tylko, że przygoda na Wawelu trwała
zaledwie jeden rok”.
Jako student pierwszego roku Wiktor Zin został asystentem profesora
Witolda Dalbora. W tym czasie często
bywał zapraszany do pracowni prof. Ludomira Sleńdzińskiego, z którym zaczął
współpracować. Wykonywał wówczas,
również realizując zamówienia, wiele
rysunków: pejzaży, portretów, detali architektonicznych. W tym czasie powstały ilustracje do atlasu anatomii, słynny
zielnik oraz ilustracje i opisy detali odzyskanego ołtarza Wita Stwosza.
Profesor tak wspomina ten okres:
„(...) w mojej artystycznej drodze — bo
przecież architektura też jest zajęciem
artystycznym — malarstwo odgrywało niepoślednią rolę. Ono bratało się
z architekturą. l to od samego początku,
kiedy miałem honor i radość spotkać się
z Ludomirem Sleńdzińskim, prodziekanem Wydziału Architektury, a przed
wojną dziekanem Wydziału Malarstwa na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Zdarzył o wszystkim, jak
zwykle, przypadek. Mieszkając u augustianów, miałem ustawiony zegar biologiczny na ranne wstawanie. Zrywałem
się z łóżka już o godzinie piątej. A pół
godziny później byłem na Wydziale
Architektury (...), na drugim piętrze
był zakład rysunku, w którym swoją
pracownię miał właśnie Sleńdziński.
On też należał do grupy rannych ptaszków, więc często spotykaliśmy się na
korytarzu. Po którymś z kolei: »Dzień
dobry, panie profesorze«, zainteresował się bratnią duszą i zapytał, co tak
wcześnie i tak często robię na wydziale.
Odpowiedziałem, zgodnie z prawdą, że
po prostu tutaj znajduję dobre warunki
do rysowania i pisania. »To że rysujesz,
mówi na to profesor, to oczywiste, bo
przecież chodzisz na lekcje rysunku
właśnie do mnie...«. Ale ja odpowiadam
profesorowi: »Rysuję także inne rzeczy
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cień na twarzy Chrystusa,
a potem to samo zrobiłem
na draperii. Popatrzył na
mnie z uznaniem i powiedział: »No więc jesteś fachowcem«. l tak się zaczęła
nasza współpraca”1.

Rysunek jest tylko
środkiem

dla zarobku...«. Nie było wówczas stypendiów, pomoc z domu dostawałem
skromną, więc musiałem »kombinować«, żeby przeżyć. Rysowałem pejzaże, portrety, często nawet z fotografii,
po prostu na sprzedaż, na zamówienie.
(...) Sleńdziński był naprawdę znakomitym rysownikiem i malarzem. (...)
Więc czułem się naprawdę zaszczycony
i nieco stremowany, gdy któregoś ranka
profesor zaprosił mnie do swej pracowni na herbatkę. Pamiętam doskonale
tę chwilę. Pierwsze, co mnie uderzyło,
po wejściu, to sztalugi, na których stał
obraz Chrystusa z wizją naszej świętej Faustyny Kowalskiej. Były to czasy
przyspieszonego tworzenia tzw. demokracji socjalistycznej i zapewne nie
tylko władze uczelni miałyby zastrzeżenia do sakralnych zainteresowań profesora. Ale to był profesjonalista. Takie
miał zamówienie, był wolnym artystą
(...), a potem profesor Sleńdziński odstawił blejtram z dużym Chrystusem,
a z tyłu wyjął inny, mniejszy, pędzlem
naszkicowany. Zresztą znakomicie, bo
przecież narysowanie dla niego ludzkiej twarzy czy ręki to była drobnostka. Jego wiedzę warsztatową i wprawę
można by porównać z Botticellim. Powiedział: »No spróbuj nadać charakter
tej twarzy, plastyczności...«, ponieważ
znałem techniki dziadka, więc wziąłem umbrę i lekką przecierką położyłem
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O swoich studenckich czasach profesor opowiadał
dużo i często. Przypominam sobie jedną z rozmów,
która szczególnie utkwiła
mi w pamięci. Przed kilkunastu laty, kiedy kończyłem opracowanie dotyczące
historii dydaktyki rysunku
na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej,
zapytałem profesora o początki, o to, co stanowiło
istotę problemu nauczania
rysunku dla studentów architektury.
Profesor rozpoczynał studia z drugim
rocznikiem nowo powstałego wydziału,
a jego wybitne uzdolnienia rysunkowe
oraz wyjątkowa wrażliwość plastyczna
z pewnością skłoniły go do przemyśleń
na tematy rysowania na wydziale. Powiedziałem, że byłem zafascynowany
jego rysunkami studenckimi, studiami
postaci, głowy czy architektury. W pracach tych z jednej strony zawarta była
niezwykła znajomość anatomii, budowy
formy, a z drugiej strony fascynujący był
ich wyraz plastyczny. Profesor stwierdził wówczas, że połączenie właśnie tych
dwóch aspektów bywa trudne, ale właśnie to stanowi istotę nauczania rysunku
dla architektów.
Następnie
profesor
zacytował
maksymę wygłaszaną przez L. Sleńdzińskiego, że jeśli chce się posiąść
doskonałość warsztatu rysunkowego
czy malarskiego, to należy pamiętać,
że natura ma zawsze rację. Dlatego też
trzeba rysować pejzaż, martwą naturę,
modela, korzystając z przestrzennego
wzoru. Powinno się jednak utrwalić,
powtarzając wkrótce to samo, posługując się już wyłącznie pamięcią i zdobytym wcześniej doświadczeniem. Dalsza rozmowa dotyczyła celów, jakim
służył oraz służy rysunek zarówno
1

J. Skrobot, „Zin architekt piękna”, Kraków
2003, s. 23, 24.

w edukacji architekta, jak i przyszłej
jego pracy zawodowej.
W tym miejscu można przypomnieć
często wygłaszaną przez profesora opinię dotyczącą rysunku: „Rysunek dla
architektów jest niewątpliwie tylko
środkiem do uzyskania celu. Nie jest
celem samym w sobie, jest ważną, ale
nie jedyną częścią architektonicznego
warsztatu. Przy pomocy rysunku architekt może inicjować swe działanie zmierzające do organizacji przestrzeni, może
sprawdzać słuszność swych koncepcji.
(...) Od biegłości opanowania rysunku
w dużej mierze zależy zatem cały proces projektowania”2.
Wiktor Zin ukończył studia w 1950 r.
Jego kariera naukowa związana była
ściśle z krakowskim Wydziałem Architektury. Już w 1952 r. na podstawie
dysertacji na temat att yki polskiej uzyskał stopień naukowy doktora z wyróżnieniem, a po kilku latach — doktora
habilitowanego. W 1967 r. Wiktor Zin
otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w czerwcu 1979 r. profesora zwyczajnego. Od 1954 r. kierował
katedrą Historii Architektury Polskiej.
W 1970 r. na Politechnice Krakowskiej została wprowadzona nowa struktura organizacyjna, zlikwidowano dotychczasowe katedry i wprowadzono
instytuty. Dyrektorem Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków został Wiktor Zin. Funkcję tę pełnił
do czasu przejścia na emeryturę. W latach 1962–1964 oraz 1971–1978 był dziekanem Wydziału Architektury.

Portret szerzej nieznany
Poza prestiżowymi funkcjami związanymi bezpośrednio z dydaktyką czy nauką, takimi jak udział w pracach Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej, pełnił
także odpowiedzialne funkcje administracyjne. Był między innymi głównym
architektem Krakowa, przewodniczącym Krakowskiej Komisji Konserwatorskiej, prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa,
generalnym konserwatorem zabytków
w randze wiceministra kultury i sztuki,
przewodniczącym Międzyresortowej
Komisji do spraw Rewaloryzacji Zabytkowych Zespołów Miejskich. Poza tym
2
W. Zin, „Nauczanie rysunku, malarstwa
i rzeźby dla architektów”. Wstęp do katalogu
„Wystawa prac studentów”, Kraków, maj 1979.
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prowadził wykłady na wielu zagranicznych uczelniach, m.in. w Stanach
Zjednoczonych, Meksyku, Ekwadorze,
Jugosławii i na Węgrzech. Był członkiem Rady Stowarzyszenia Architektów
Polskich oraz członkiem Meksykańskiej
Akademii Nauk, laureatem Nagrody
von Herdera, honorowym obywatelem
miasta Quito, stolicy Ekwadoru. Otrzymał doktoraty honoris causa Politechniki
Krakowskiej oraz Uniwersytetu Technicznego w Budapeszcie.
Praca naukowa sprowadzona do setek publikacji i książek nie oddaje w pełni jego zaangażowania i gigantycznego
wysiłku włożonego w badania nad historią architektury polskiej. Niejednokrotnie dokonania profesora i zespołów przezeń kierowanych korygowały
dotychczasową wiedzę na temat m.in.
początków istnienia Krakowa, rozsławiając reprezentowane przez niego
środowisko naukowe w Polsce i za granicą, w tym w Stanach Zjednoczonych
i Japonii. Jest to sfera jego życia, o której
wiedzą ludzie ze środowiska naukowego, architektonicznego, a również ci,
którzy współuczestniczyli w realizacji
licznych projektów oraz w działaniach
konserwatorskich. To portret Wiktora
Zina nieco inny niż obraz wspaniałego
gawędziarza i rysownika z ekranu telewizora, znanego milionom ludzi.
Profesor był również inspiratorem
kompleksowych działań konserwatorskich na rzecz ratowania zagrożonych
miast, takich jak Zamość, Chełm, Opatów, Jarosław. Jako generalny konserwator uratował „Panoramę racławicką”
przed jej podzieleniem na mniejsze
części. Pod koniec lat 70. pojawił się
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bowiem, z inspiracji ówczesnych władz
politycznych, pomysł pocięcia dzieła
Jana Styki i Wojciecha Kossaka na fragmenty, które miały być eksponowane
w różnych muzeach w kraju. Profesor
Zin zapobiegł wcieleniu w życie tego
projektu pod pretekstem konieczności
przekazania malowidła do konserwacji. Przyczynił się też do wznowienia
działalności przedwojennego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, urzeczywistnił postulat Stowarzyszenia Architektów Polskich, by architekci mogli
uzyskiwać status „architekta twórcy”,
spowodował powołanie Społecznego
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, a także zatwierdził wzniesienie
pomnika Trzech Krzyży w Gdańsku,
co nie pozostało bez wpływu na jego
dalszą karierę w Ministerstwie Kultury i Sztuki.
Wytężona praca projektowa przyniosła profesorowi wiele realizacji na
terenie całej Polski i poza jej granicami.
Był autorem wielu projektów konserwatorskich. Jako realizacje krakowskie jego
projektów można wymienić np. przebudowę Rynku Głównego w końcu lat
60. XX wieku, rewaloryzację: wieży Ratuszowej, att yki Bonerowskiej, kościoła
św. Wojciecha, kościoła św. Salwatora,
kaplicy Myszkowskich przy kościele
Dominikanów, a także odbudowę pomnika Grunwaldzkiego. Z projektów wykonanych dla klasztoru na Jasnej Górze
zrealizowano przebudowę prospektu
organowego w kaplicy Matki Bożej, Bramę Jana Pawła II oraz założenie urbanistyczne placu przy Domu Pielgrzyma.
Poza tym profesor wykonał niezliczone
projekty współczesnych obiektów sakralnych i ich wnętrz, a także rezydencji
mieszkalnych.
Zarówno w projektach konserwatorskich (np. dla Jasnej Góry) i w projektach wnętrz nowszych obiektów (np.
kościoła w Niegowici, kościoła w Poroninie) starał się, by wprowadzane detale

wyposażenia pozostawały w zgodzie
z zastaną przestrzenią. Unikał dodawania elementów agresywnych; dbał, aby
nowe elementy zespalały się z istniejącym wcześniej otoczeniem. Najlepszym
przykładem tego postępowania jest
prospekt organowy na Jasnej Górze, tak
zaprojektowany, że oglądające go osoby
nie były w stanie stwierdzić, że w zabytkowym prospekcie coś zostało dobudowane, chociaż wprowadzone tam zmiany dotyczyły dużej kubatury.

30 tysięcy rysunków
Trudno w krótkim tekście opisać bogactwo prac i dokonań profesora, ale nie
można pominąć jego spotkań z teatrem.
Kierował bowiem pracami scenograficznymi do wielu przedstawień operowych we Wrocławiu, Warszawie, Łodzi, Gdańsku, a nawet Tokio. Spotkanie
z muzyką nie było przypadkowe, fascynował się nią bowiem od dzieciństwa.
Opowieści ilustrowane szybkimi
szkicami były dziedziną aktywności
prof. Wiktora Zina z pewnością najbardziej znaną, bo przez prawie 30 lat
pojawiającą się w telewizji — w programach „Piórkiem i węglem”. Kolejne cykle telewizyjne to: „Klub pod smokiem”,
„Spotkania z zabytkami”, „Być tutaj”,
„Nad Niemnem i Prypecią”, „Sztuka
patrzenia”, „Opowieści domu rodzinnego”, „Tajemnice miejsc znanych”. Gdy
zabrakło środków na budowę szpitala-pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Wiktor Zin podjął zbiórkę
funduszy na ten cel, wykonując rysunki
w trakcie kolejnych wydań programu
„Wieczór z dziennikiem”.
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Wydobywanie piękna ukrytego
w starych budowlach, rozpadających
się chałupach, polskich krajobrazach,
a także przybliżanie obrazów świata,
z najpiękniejszych architektonicznie
i pejzażowo miejsc, było specjalnością
profesora. Przekładał na język zrozumiały i dostępny naukowe wnioski
i syntetyczne uogólnienia ze sfery sztuki, filozofii, archeologii, muzyki, budownictwa, a nade wszystko z zakresu
ochrony dóbr kultury. Kreował złudne
wrażenie, że wszystkie te zagadnienia,
tak samo jak rysowanie, są w zasięgu poznania przeciętnego człowieka,
a sięg nięcie po nie jest całkiem łatwe.
Wszak przed kamerami wykonał około
30 tysięcy rysunków!
Dostrzegał również zagrożenia
współczesności. Kierował uwagę społeczeństwa na dewastację otaczającego nas świata, twierdził, że „siedząc
w poczekalni XXI wieku, zaczynamy
ponownie odkrywać uroki przyrody,
tej cudownie ocalonej i nieskażonej jeszcze działaniem cywilizacji technicznej”.
Ostrzegał przed „erozją techniczną,
polegającą na zamienianiu użytków

rolnych i krajobrazu pól, łąk i lasów
w przestrzeń zurbanizowaną”3, pożerającą środowisko naturalne w niebywałym tempie (w warunkach polskich
około 100 ha dziennie). Owa niezwykła wrażliwość na wszelkie przejawy
piękna, ale także zagrożeń stwarzanych przez współczesność, połączona
z osobliwą, niespotykaną umiejętnością
nawiązywania kontaktu z widzami,
słuchaczami, czytelnikami, stwarzała profesorowi wyjątkowe możliwości
przekazywania wartości ponadczasowych przesłań. Ten unikatowy dar wypowiadania pięknego słowa, syntetycznych przemyśleń nad schyłkiem
wieku, nad przemijaniem, ilustrowany
muzycznie „Odą do radości” Ludwiga
van Beethovena, został przedstawiony m.in. w inauguracyjnym wykładzie
rozpoczynającym rok akademicki na
Politechnice Krakowskiej i został entuzjastycznie nagrodzony długimi brawami na stojąco.
Ogromna znajomość zasad i prawideł funkcjonowania telewizji, jej mocy
oddziaływania i kształtowania osądów skłoniła zapewne profesora do
podjęcia tego tematu w wypowiedzi
podczas nadania mu doktoratu honoris
causa Politechniki Krakowskiej w 1998 r.
W obawie przed globalizacją kultury
oraz unifikacją wartości, kierujących
naszym życiem i osobowością; w poczuciu zagrożenia płynącego z możliwości sterowania człowiekiem i jego
mózgiem, profesor powiedział: „Zbliża
się czas i jest już bliski, kiedy władztwo
nad ludzkimi osobowościami, moralnością i wykorzystaniem danego nam czasu zostanie objęte międzynarodowymi
rygorami, tak jak broń nuklearna. I nie
będzie to działanie przeciw demokracji,
lecz pomoc we wkroczeniu człowieka
do następnego tysiąclecia. Dokonać tego
można, jedynie, odnosząc się do Ewangelii. Bo inna ideologia jak dotąd nie
istnieje”4.
Po przejściu na emeryturę nadal
wykładał na Politechnice Krakowskiej, w Akademii Górniczo-Hutniczej,
Wyższej Szkole Handlowej w Krakowie, Europejskiej Akademii Sztuk

w Warszawie, gdzie pełnił funkcje prorektora oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie
był kierownikiem Katedry Humanizacji
Biznesu.
Mija właśnie 10 lat od śmierci profesora Wiktora Zina. Zmarł 17 maja 2007 r.
w Rzeszowie w wieku 81 lat. Został pochowany 23 maja na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Zdjęcia: Jan Zych

Dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK
jest prorektorem ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej; wykłada na Wydziale Architektury PK.
Artykuł jest zmienioną wersją tekstu, który ukazał się w „Wiadomościach Konserwatorskich”,
nr 23/2008. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Pomnik nagrobny Wiktora Zina na cmentarzu Rakowickim w Krakowie

3

Cytaty za: „Nieużytki”, „Home & Market”,
listopad 1993, s. 44, 45.
4
Z wykładu wygłoszonego podczas nadania prof. W. Zinowi doktoratu honoris causa
Politechniki Krakowskiej, opublikowanego [w:]
„Nasza Politechnika”, nr 1/98, s. 5.
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Pierwszy w historii narciarskich mistrzostw PK turniej drużynowy

Jerzy Woyna-Orlewicz znowu wygrywa!
Uczestnicy 64. Mistrzostw Politechniki
Krakowskiej w Narciarstwie Alpejskim
i Snowboardzie walczyli w zmiennych
warunkach pogodowych. 30 marca,
w pierwszym dniu zawodów, aura dała się
wszystkim mocno we znaki, by nazajutrz
pokazać łagodniejsze oblicze. Nowością
było rozegranie Drużynowych Mistrzostw
Związku Uczelni InnoTechKrak, z udziałem
zespołów reprezentujących trzy uczelnie
należące do związku.
Do rywalizacji na Kasprowym Wierchu
przystąpiło w sumie 127 zawodniczek i zawodników. W pierwszym dniu rozegrano
slalom, a drugiego dnia — slalom gigant.
Wśród zawodników nie zabrakło olimpijczyka, uczestnika igrzysk w Innsbrucku
w 1964 r. — Jerzego Woyny-Orlewicza. Ten
14-krotny mistrz Polski juniorów i 10-krotny
mistrz Polski seniorów wystąpił w gronie absolwentów PK. Mimo ukończonych
w maju 74 lat nie dał rywalom szans. Wygrał zarówno slalom, jak i slalom gigant.
Również w innych konkurencjach odnotowano podwójne zwycięstwa. Wśród
snowboardzistek dwa razy triumfowała
Klaudia Kapcińska, a wśród snowboardzistów przewodził Piotr Szwarc. W narciarstwie alpejskim, w jednej z grup pracowników dwie wygrane zanotował Wojciech
Mysiński (adiunkt na Wydziale Inżynierii

Ten sezon może zaliczyć do udanych
nasza koleżanka redakcyjna Ewa Deskur-Kalinowska. W rozegranych na początku roku zawodach VIII Grand Prix PK
w Narciarstwie Alpejskim w Spytkowicach zajęła I miejsce w Mistrzostwach
Pracowników Administracji PK o Puchar
Kanclerza. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Fot.: Jan Zych
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Olimpijczyk Jerzy Woyna-Orlewicz po zwycięskim przejeździe

Elektrycznej i Komputerowej), zaś wśród studentek
w obu slalomach najlepsza
była Martyna Sikora.
Dwukrotnym zwycięzcą
okazał się też zespół Uniwersytetu Rolniczego. Jego
4-osobowa reprezentacja
rywalizowała w rozegranych po raz pierwszy w historii mistrzostw Politechniki zawodach drużynowych.
Na starcie stanęły reprezentacje uczelni, wchodzących
w skład Związku Uczelni
InnoTechKrak.
Drużyny
uczestniczyły, podobnie Trudna sztuka jazdy na desce
jak w rywalizacji indywiduKandydat na mistrza?
alnej, w slalomie i w slalomie gigancie. Zespół Politechniki Krakowskiej w obu konkurencjach zajął drugie miejsce, a zespół
AGH był dwukrotnie trzeci.
Ponadto swoje konkurencje wygrali:
w slalomie — Ewa Iwanciw, Marta Tomczyk, Wacław Pielichowski, Piotr Celewicz,
Tomasz Kępa; w slalomie gigancie — Barbara Grabacka-Pietruszka (na co dzień
dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji PK),
Katarzyna Hodor, Andrzej Łobodziński,
Krzysztof Włodarczyk, Krzysztof Zięba. Na
zwycięzców czekały puchary i nagrody
rzeczowe.

(ps)
Zdjęcia: Marek Gierat
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Wyjątkowy koncert w Dworku Białoprądnickim

Viva la musica — chóralna synergia
JOANNA TROCIUK-DOBROWOLSKA

Bieżący sezon jest dla Akademickiego
Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata”
niezwykle pracowity i obfituje w ciekawe
wydarzenia. Poza udziałem w konkursach
chóralnych i koncertowaniem nasz zespół
zawiera także nowe znajomości. Na początku marca na zaproszenie „Cantaty” do
Krakowa przybył Zespół Wokalny „Minimus” z Poznania.
Kierownikiem artystycznym zespołu
jest Sławomira Raczyńska — absolwentka
poznańskiej Akademii Muzycznej. Jego
członkowie — to pasjonaci muzyki, śpiewający w poznańskich chórach „od zawsze”. I chociaż nie uważają się za profesjonalistów, to dla chórzystów „Cantaty” stali
się niezwykłą inspiracją i motywacją do doskonalenia muzycznych umiejętności.
Swój samodzielny koncert, zatytułowany „Miłość w czasach madrygału”, Zespół
Wokalny „Minimus” zaprezentował 3 marca w Domu Kultury Podgórze, zaś gospodarzem tego wydarzenia była „Cantata”.
Jeszcze tego samego dnia wieczorem,
a także następnego dnia odbyły się wspólne warsztaty artystyczne obu zespołów.
Prowadzącymi były Sławomira Raczyńska
oraz kierująca „Cantatą” Marta Stós.
Podczas warsztatów opracowany został repertuar z zakresu muzyki dawnej: „El
grillo”, „O la, o che bon eccho!”, „Tanzen und
springen”, „Dindirindin”. Ponadto chór „Cantata” miał okazję nauczyć się współczesnych
utworów „Sicut lilium inter spinas” oraz „Lau-

Sławomira Raczyńska (z lewej) i Marta Stós. Fot.: Jan Zych

date Dominum”, skomponowanych przez
Marka Raczyńskiego — członka Zespołu
„Minimus”, w przeszłości chórzystę Poznańskich Słowików, występujących pod dyrekcją
Stefana Stuligrosza. Dla „Cantaty” obecność
kompozytora podczas warsztatów, możliwość wysłuchania jego refleksji i wspólna
praca nad utworami stanowiły wyróżnienie
i były źródłem ogromnej radości.
Efekty pracy zostały zaprezentowane
4 marca, podczas wyjątkowego koncertu „Viva la musica — chóralna synergia”
w Dworku Białoprądnickim. Koncert składał się z trzech części. W pierwszej z nich
„Cantata” wystąpiła z utworami muzyki
współczesnej, tworząc opowieść o różnych obliczach miłości. W kilku utworach
chórowi towarzyszył akompaniament for-

tepianu w wykonaniu Bożeny Dobrowolskiej. Następnie słuchacze mieli okazję
ocenić samodzielny występ Zespołu Wokalnego „Minimus”. Koncert zwieńczyły
kompozycje zaśpiewane przez oba połączone zespoły. Licznie zgromadzona
w Sali Kominkowej publiczność nie kryła
zachwytu. Zespół Wokalny „Minimus”
zakończył swój pobyt w Krakowie muzycznym akcentem. W niedzielę, 5 marca, uświetnił swoją obecnością mszę św.
w krakowskim kościele św. Kingi.

Mgr Joanna Trociuk-Dobrowolska jest od 2008 r.
chórzystką „Cantaty”; jako pracownik Centrum
Pedagogiki i Psychologii PK zajmuje się sprawami
administracyjnymi chóru i jego promocją.

Za zasługi dla ZHP oraz SPH

Władysława Maria Francuz otrzymała honorowy tytuł
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie wyróżniło dr inż.
Władysławę Marię Francuz, przyznając jej tytuł
Kawalera Stowarzyszenia. Uroczystość odbyła
się 18 marca w sali posiedzeń Rady Miasta
Krakowa. Tytuł został nadany w uznaniu
wybitnych zasług dla Związku Harcerstwa
Polskiego oraz Stowarzyszenia Przyjaciół
Harcerstwa. Jako symbol nadanego tytułu
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prezes Zarządu Stowarzyszenia hm. Danuta Noszka-Leśniewska wręczyła hm. Władysławie M. Francuz srebrny sygnet.
Uroczystość, w której uczestniczył wiceprezydent miasta Tadeusz Trzmiel, uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Małe
Słowianki”, kierowanego przez Władysławę
M. Francuz. Grupa zaśpiewała m.in. tradycyjne pieśni harcerskie — „Harcerski krzyż”
i „Jak dobrze nam zdobywać góry”.

(ps)

Władysława Maria Francuz. Fot.: Jan Zych
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Politechnika Krakowska w mediach
Radio Kraków
11 marca 2017 r.
Kto truje powietrze w Małopolsce?
Rekordzista miał czterokrotnie przekroczoną
dopuszczalną normę spalin, kilku trzykrotnie, a ponad 20% samochodów nie powinno
przejść badań technicznych. To wynik akcji
Radia Kraków i Politechniki Krakowskiej. W ciągu 4 godzin przed rozgłośnią pojawiło się kilkadziesiąt samochodów, w których naukowcy
skontrolowali jakość spalin. Okazuje się, że
najbardziej zanieczyszczają powietrze samochody z silnikiem diesla, co może dla nikogo
nie było tajemnicą, niestety na drugim miejscu znajdują się samochody zasilane gazem
Lpg. Profesor Marek Brzeżanski z Politechniki,
tłumaczył podczas konferencji, że pora obalić
mit o czystym ekologicznie paliwie Lpg. Badania wykazują, że najmniej szkodliwe są spaliny
z aut zasilanych gazem ziemnym, jednak takich pojazdów jest niewiele.

30 marca 2017 r.
Innowacyjna technologia odzysku
materiałów z osadów ściekowych
Naukowcy Politechniki Krakowskiej opracowują technologię, która pozwoli wykorzystać
odpady powstające podczas procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody. Będzie
można produkować z nich odnawialne źródło
energii, głównie biogaz oraz materiały budowlane. Technologia pozwala zmniejszyć ilość
odpadów i z pożytkiem je zagospodarować.
W projekt zaangażowani są naukowcy trzech
wydziałów Politechniki Krakowskiej: Wydziału
Inżynierii Środowiska, Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. O technologii profesor Małgorzata
Cimochowicz-Rybicka i doktorantka Justyna
Górka z Wydziału Inżynierii Środowiska opowiadały w programie „Pracują na Nobla”.

Money.pl
23 marca 2017 r.
Błędne wskazania liczników prądu.
Naukowcy: nie są przystosowane
do nowoczesnych urządzeń
Czy płacimy wyższe rachunki za prąd niż powinniśmy? — Cyfrowe liczniki prądu nie są przystosowane do współpracy np. z żarówkami diodowymi, mogą pokazywać dużo wyższe zużycie
niż w rzeczywistości — twierdzą holenderscy
naukowcy. (...) — Elektroniczne liczniki energii
elektrycznej, nawet w przypadku renomowanych
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producentów, są produkowane w Chinach. I ze
względu na cenę jednostkową stosuje się w nich
najprostsze z możliwych metod pomiarowych —
mówi nam dr inż. Jerzy Szczepanik z Wydziału
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Jak wyjaśnia, liczniki nie
są przystosowane do pomiaru zużycia energii
przez nowoczesne urządzenia. Chodzi m.in.
o żarówki diodowe, zasilacze komputerowe,
ładowarki elektroniczne, sterowniki silników
elektrycznych. (...) — W przypadku odkształceń napięć i prądów, nie wiadomo, co taki licznik
poboru mocy biernej w ogóle mierzy — zwraca
uwagę dr Szczepanik. — Opłata pobierana jest
po prostu za wskazania przyrządu — mówi.

Onet.pl
25 marca 2017 r.
Rozbudowa komunikacji
podziemnej wydaje się konieczna
— Rozbudowa komunikacji podziemnej wydaje
się konieczna, ale — moim zdaniem — nie ma
dzisiaj uzasadnionego powodu, by startować
z budową tak zwanego ciężkiego metra, ponieważ ono usprawni podróżowanie w tylko
jednym korytarzu transportowym, ale na wiele
lat zaniedbamy inne dzielnice miasta. Mianowano mnie kiedyś przeciwnikiem metra. To nie
jest prawda. Uważam po prostu, że metro wydrenuje nas z pieniędzy. A te można z większym
efektem wydać na co innego — mówi w rozmowie z Tomaszem Borejzą z portalu SmogLAB
dr inż. Marek Bauer z Politechniki Krakowskiej.

LoveKrakow.pl
30 marca 2017 r.
Politechnika zachęca do wyboru
kierunków ścisłych
5,5 tysiąca miejsc na 25 kierunkach zaoferuje
Politechnika Krakowska w roku akademickim
2017/2018. Chociaż rekrutacja rozpocznie się
na przełomie czerwca i lipca, uczelnia zorganizowała w czwartek dzień otwarty, by potencjalni kandydaci mogli zapoznać się z jej
ofertą. Przedstawiciele wydziałów przekonują, że to właśnie kierunki ścisłe gwarantują
dobrą pozycję na rynku pracy. W czasie dnia
otwartego uczelnia zaprezentowała swoją bazę dydaktyczną, zasady rekrutacji czy
programy stypendialne. Przybyli mogli dowiedzieć się też o możliwości studiowania na
zagranicznych uczelniach, współpracujących
z Politechniką Krakowską. Zaprezentowana
była także oferta aktywności studenckiej
poza zajęciami.

„Gazeta Krakowska”
10 kwietnia 2017 r.
Newag zainwestował w studentów
Sądecka spółka, zajmująca się produkcją pociągów, od pewnego czasu nie może znaleźć
osób na stanowisko konstruktora. Liczy, że
pracowników uda się w przyszłości zrekrutować dzięki wspieraniu zdolnych studentów
Politechniki Krakowskiej, z którą współpracuje. Newag daje młodym nie tylko 1100 zł
stypendium miesięcznie, ale i oferuje staż
w dziale badań i rozwoju. (...) Jeśli stypendyści pozytywnie ukończą staż mogą się ubiegać o stypendium na kolejny semestr. Niewykluczone, że dostaną propozycję pracy.

„Dziennik Polski”
11 kwietnia 2017 r.
Niebezpieczne przejście
dla pieszych na ulicy Okulickiego.
Studenci zaprojektowali nowe
Dodatkowe oświetlenie i wysepka między
pasami ruchu. Tylko tyle i aż tyle wystarczy,
by mieszkańcy Mistrzejowic i Bieńczyc, którzy
korzystają z przejścia dla pieszych na ul. Okulickiego przy przystanku „Os. Mistrzejowice
Nowe”, poczuli się bezpieczniej. O zainteresowanie bardzo słabo oświetlonym i niebezpiecznym przejściem dla pieszych radni zarówno Mistrzejowic, jak i Bieńczyc apelowali
do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Niestety, bez efektów. (...) Z pomocą
mieszkańcom Mistrzejowic i Bieńczyc przyszła
dwójka studentów z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Biorą oni udział
w projekcie unijnym Young Europeans Acting
for Road Safety. Ich zadaniem jest identyfikacja miejsc niebezpiecznych i zaproponowanie
takich zmian, by zmniejszać zagrożenia. Sylwia Pogodzińska i Dawid Dudek opracowali
projekt modernizacji przejścia łączącego dwie
dzielnice, z którego codziennie korzysta tysiące pieszych, także tych starszych i chorych, bo
prowadzi ono do Szpitala Rydygiera. — Oprócz
dużego natężenia ruchu pojazdów, problemem
jest tu też przystanek autobusowy bez zatoki, który zmniejsza widoczność czy działające z opóźnieniem pulsatory — wylicza Dawid Dudek.
Studenci przeprowadzili badania, odpowiednie pomiary i zaprojektowali nowe przejście:
z szeroką na 2 metry wyspą azylu dla pieszych
oraz dodatkowymi dwiema lampami, które
mają bezpośrednio oświetlać pieszych, by byli
bardziej widoczni dla kierowców. Studenci
przygotowali też wstępny kosztorys. Wyspa
z oświetleniem to koszt około 30 tys. zł. To niewiele za cenę bezpieczeństwa przechodniów.
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Tadeusz Kościuszko
upamiętniony
na całym świecie.
Fotografie Feliksa Molskiego
20 marca — 14 kwietnia 2017 r.
Wystawa fotografii towarzyszyła Konferencji Naukowej „Tadeusz Kościuszko, Politechnika Krakowska. Relacje i zależności”.
Autorem fotografii jest Felix Molski — Australijczyk polskiego pochodzenia, emerytowany nauczyciel ekonomii i geografii.
Na ekspozycję wybrano 47 fotografii oraz
2 kolaże — pejzażowy i portretowy. Autor zaprezentował miejsca upamiętnienia
Kościuszki. Są wśród nich zarówno te powszechnie znane Polakom, jak i te mniej
znane zarówno w Polsce, Europie, Australii
i USA. Każda fotografia została opatrzona
notatką dotyczącą miejsca powstania pomnika czy tablicy oraz rysem historycznym.

(dz)

Pomnik z medalionem (Cooma, Australia)

Posąg z brązu (Boston, USA)

Festiwale pod Górą Kościuszki 2007–2013 —
w fotografii Andrzeja Kozka, Bogumiły Filip, ks. Przemysława Karasiuka
20 marca — 14 kwietnia 2017 r.
Wystawa fotografii towarzyszyła Konferencji Naukowej „Tadeusz Kościuszko, Politechnika Krakowska. Relacje i zależności”.
Fotografie pokazują imprezy związane

z Festiwalami Kościuszkowskimi, które były
organizowane przez siedem lat w Jindabyne
i Cooma pod Górą Kościuszki. Główną organizatorką festiwali była dr Ernestyna Skurjat-

-Kozek. Celem Festiwali było m.in. przybliżenie Australijczykom postaci Tadeusza Kościuszki i Pawła Edmunda Strzeleckiego.

(dz)

Folklorystyczny zespół „Lajkonik” z Sydney, występ na Górze Kościuszki. Po prawej: zespół aborygeński „Monaro” oraz polonijny „Lajkonik”
pozują w Jindabyne
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Dzień otwarty

Komórkogranie
Młody czasem tak już ma,
Że wciąż na komórce gra.
Lecz uważać wszakże musi,
Jeśli gra go nazbyt kusi,
Bo popadać może skrycie
W nałóg, który niszczy życie.
Krzysztof Konstanty Stypuła

Podczas dnia otwartego poszczególne jednostki Politechniki starały się przyciągnąć uwagę potencjalnych
kandydatów na studia różnymi atrakcjami. Instytut
Architektury Krajobrazu pokazał oryginalny kwietnik,
przedstawiający instytutowe inicjały (fot. obok). Wydział Inżynierii Środowiska w swojej stacji meteorologicznej zapraszał do zapoznania się z heliografem,
który pozwala rejestrować okresy zachmurzenia i bezchmurnego nieba w ciągu dnia (u dołu, po prawej).
Wydział Mechaniczny przekonywał, że do wszystkich
podchodzi z sercem (poniżej).

