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SŁOWO REKTORA
Szanowni Państwo
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Jesteśmy na progu wakacji, ale to nadal czas intensywnej pracy.
Przygotowujemy się do nowych wyzwań, które stoją przed uczelnią. Zanim rozjedziemy się na zasłużony wypoczynek, będziemy
koncentrować się na sesji egzaminacyjnej oraz na rekrutacji na
rok akademicki 2017/2018.
Media poświęcają temu ostatniemu tematowi sporo miejsca.
Wskazują uczelnie, które zmuszone są drastycznie ograniczać
liczbę przyjęć na pierwszy rok studiów, by sprostać nowym zasadom finansowania szkół wyższych. Politechnika Krakowska przygotowała podobną liczbę miejsc co w ubiegłym roku. Będziemy
dążyć do tego, by przyjąć jak najwięcej kandydatów z najlepszymi
wynikami maturalnymi oraz zwiększyć nabór studentów z zagranicy, co przyczyniłoby się do zwiększenia stopnia umiędzynarodowienia uczelni.
Aby być uczelnią atrakcyjną dla najlepszych maturzystów
i kandydatów z zagranicy, musimy unowocześniać programy studiów i rozwijać współpracę z pracodawcami. Po naszej majowej
wizycie w Fakro umówiliśmy się na spotkanie z przedstawicielami zarządu firmy na PK w czerwcu. Kontynuujemy rozmowy
o dostosowaniu naszych programów kształcenia do potrzeb światowego lidera w produkcji okien dachowych. Wspólnie zastanawiamy się też nad sposobami wykorzystania potencjału naukowego i laboratoriów PK do wsparcia kluczowych przedsięwzięć
biznesowych Fakro.
Kolejny poważny partner, z którym wiążemy bardzo duże
nadzieje na jeszcze ściślejszą współpracę, to Grupa Azoty. Zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych
branży nawozowo-chemicznej w Europie zajmuje drugą pozycję
w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Od lat łączą nas wspólne projekty naukowo-badawcze i edukacyjne. Jednym z nich jest m.in. program stypendialny Grupy Azoty, dedykowany studentom PK, osiągającym sukcesy naukowe w dziedzinach odpowiadających profilowi
działalności firmy: chemii, inżynierii chemicznej lub technologii
chemicznej. Program jest elementem zawartego w 2010 r. szerszego porozumienia o współpracy pomiędzy Grupą Azoty a uczelnią.
W tegorocznej edycji nagrodzono studentkę kierunku technologia
chemiczna inż. Weronikę Ciembroniewicz, która osiągała wyróżniające wyniki w nauce na studiach I stopnia, jest stypendystką
rektora PK, autorką wysoko ocenionej pracy inżynierskiej, odbyła
także czterotygodniową praktykę zawodową w Grupie Azoty.
Kluczowym partnerem dla grupy kapitałowej był dotąd Wydział
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Jednak podczas roboczego
spotkania z przedstawicielami firmy ustalono, że istnieje możliwość rozszerzenia współpracy o projekty badawczo-rozwojowe,
skoncentrowane wokół inteligentnych specjalizacji Małopolski;
projekty, które możemy realizować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ich realizację mogłyby włączyć się pozostałe
wydziały PK. Jesteśmy również otwarci na wspólne prowadzenie
studiów dualnych, realizację doktoratów wdrożeniowych oraz
wprowadzanie do programów kształcenia kolejnych specjalistycznych przedmiotów, które proponuje nasz partner przemysłowy, np.
dotyczących przedsiębiorczości czy rachunku inwestycyjnego.
Ważną współpracę zacieśnił w czerwcu Wydział Inżynierii
Środowiska, podpisując porozumienie z Sądeckimi Wodociągami.
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Wspólny projekt badawczo-rozwojowy
partnerów ma wzbogacić istniejący
w przedsiębiorstwie system kontroli
o elementy wczesnego ostrzegania przed
zmianą parametrów wody w sieci. Dzięki
zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, zaproponowanym przez ekspertów WIŚ, pracownicy działu monitoringu
sądeckiej sieci wodociągowej będą mogli przewidzieć ewentualne awarie i szybko im przeciwdziałać.
By jeszcze bardziej przybliżyć naszych studentów do praktyki gospodarczej i rozwinąć kontakty z partnerami przemysłowymi, Politechnika Krakowska przystąpi do konkursu Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju „Zintegrowane Programy Uczelni”
w ramach programu Power 3.5. Ten projekt jest jedną z szans
na realizację naszych planów rozwojowych i trwałe uplasowanie się Politechniki wśród nowoczesnych uczelni z bardzo dobrą
ofertą kształcenia, świetnymi wykładowcami i ugruntowaną pozycją na rynku edukacyjnym. W ramach projektu możemy zdobyć znaczne środki finansowe na unowocześnianie programów
studiów, wyposażenie kadry dydaktycznej i studentów w nowe
kompetencje, organizowanie programów stażowych wspólnie
z pracodawcami, zatrudnianie nauczycieli z zagranicy itd. Będziemy pracować nad przygotowaniem wniosku projektowego
przez całe wakacje, dlatego potrzebna jest mobilizacja całej społeczności PK.
Nasza chęć doskonalenia oferty dydaktycznej jest odpowiedzią na oczekiwania studentów i absolwentów, którzy chcą więcej
praktycznych zajęć i bardziej aktualnych treści w programach studiów. Oczekuję, że spojrzymy na nasze obecne programy i sposób
kształcenia z perspektywy kandydatów, studentów, absolwentów
i pracodawców. Nasze propozycje powinny być oparte na nowych
trendach w gospodarce. Moje osobiste zaangażowanie w przygotowanie wniosku projektowego wynika z faktu, że — poza oczywistą korzyścią wynikającą z dofinansowania dla PK — będzie
także okazja do sprecyzowania przez nasze jednostki — wydziałowe i pozawydziałowe — w jakim kierunku chcą zmierzać i się
rozwijać. Czy mają świadomość swoich słabych stron i wiedzą,
czego im brakuje, aby osiągnąć najlepszy poziom. Właśnie pytanie: „czego nam brakuje?” — to punkt wyjścia do przygotowania
projektowego wniosku, w którym zawrzemy konkretne pomysły
na ulepszenie naszej oferty dydaktycznej.
Szanowni Państwo, chciałbym w tym momencie przypomnieć, że to od nas wszystkich i naszego zaangażowania w pracę
zależy, gdzie będziemy za kilka lat: jaką szkołą wyższą będzie Politechnika, jakim będzie centrum kształcenia kadr inżynierskich,
jakim ośrodkiem badawczym, wreszcie jakim miejscem pracy.
Jeszcze przed wakacjami czeka nas letnia sesja egzaminacyjna. Studentom życzę udanych egzaminów — dobrych i bardzo
dobrych ocen, nauczycielom akademickim — satysfakcji z wiedzy
i umiejętności studentów, a wszystkim nam — dobrej pogody
i udanego wypoczynku.

Jan Kazior
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Tematy z życia wzięte
Współpraca Wydziału Architektury PK z instytucjami samorządowymi
i firmami Małopolski przynosi wszystkim partnerom wiele korzyści
LESŁAW PETERS
To było coś więcej niż tylko spotkanie ludzi, których łączą
sprawy zawodowe. Goście mówili, że zawsze przyjeżdżają na
Politechnikę z wielką przyjemnością i serdecznie dziękowali
za stworzenie warunków do współpracy. Gospodarze witali gości wyjątkowo ciepło i deklarowali otwartość na dalsze
wspólne inicjatywy.
W tak sympatycznej, pełnej osobistego zaangażowania
z obu stron atmosferze otwarta została w połowie maja na
Politechnice Krakowskiej wystawa „Uczelnia — Samorząd —
Biznes 2017”. Wystawa o tyle nietypowa, że odbywająca się
jednocześnie w dwu galeriach przy ul. Warszawskiej — Galerii „Kotłownia” (gdzie odbył się też wernisaż) i Galerii „Gil”.
Tak obfity bowiem plon przyniosła w ostatnich miesiącach
współpraca Wydziału Architektury PK z instytucjami samorządowymi i firmami funkcjonującymi w regionie. Na tej
wyjątkowo dużej, jak na zwyczaje Politechniki, wystawie pokazano projekty studenckie, będące nie tylko świadectwami
realizacji pewnych etapów procesu dydaktycznego, ale także
mające walory użytkowe dla instytucji i firm, w porozumieniu z którymi zostały wykonane.

Sama wiedza nie wystarczy
Zadaniem studiów wyższych jest przygotowanie młodych ludzi do przyszłej pracy zawodowej. W trakcie procesu kształcenia otrzymują oni zasób wiedzy niezbędnej do zmierzenia
się z czekającymi zadaniami, jednak w zetknięciu z realiami
konkretnego miejsca pracy sama wiedza okazuje się niewystarczającym kapitałem. Potrzeba jeszcze czegoś, co młody
człowiek zdobywa często dopiero po studiach, w kontaktach
z pracodawcą. Dlatego różne wydziały Politechniki Krakowskiej starają się stwarzać studentom warunki do takich kontaktów jeszcze w trakcie studiów.
W ostatnich latach szczególną aktywność w tej dziedzinie przejawia Wydział Architektury PK. Od dawna prowadzi
on współpracę z otoczeniem samorządowym i biznesowym.
Z biegiem czasu dopracowano się formuły, która przynosi spore korzyści wszystkim stronom. Korzystają przede
wszystkim studenci, korzysta też uczelnia, ale realne zyski
czerpią również lokalne samorządy i firmy współpracujące
z WA PK.
Jak w praktyce wygląda ta współpraca? Miasta lub gminy dysponują terenami, które chciałyby w sposób ciekawy,
wartościowy z punktu widzenia potrzeb miejscowej społeczności zagospodarować lub też sprzedać inwestorowi.
Bywają to tereny objęte planami zagospodarowania, a więc
przeznaczone do określonych celów, ale także nieposiadające takich planów. Takie właśnie obszary, z którymi lokalne
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władze samorządowe chciałyby coś zrobić, przedstawiane
są studentom. Ich zadaniem jest zaproponowanie konkretnej
koncepcji wykorzystania owych miejsc. Studenckie projekty
pozwalają ujawnić potencjał wskazanych lokalizacji, czasem
też uzmysławiają decydentom ich słabe strony. Wykonując
tego typu zadania, studenci mogą poczuć się prawie jak…
w miejscu przyszłej pracy.
W ten sposób Wydział Architektury współpracuje z Nowym Sączem, Tarnowem, Oświęcimiem, Andrychowem,
Krynicą, ostatnio też z Bochnią oraz mniejszymi miastami
i gminami Małopolski. Wydział ma podpisanych wiele listów intencyjnych z miastami i gminami, a w przypadku
każdego zadania projektowego zawierane są osobne porozumienia.

Hektary czekają na projekty
Podczas wspomnianego otwarcia
wystawy „Uczelnia — samorząd —
biznes 2017”, 16 maja, padło wiele
ważnych słów z ust uczestników
współpracy. Zastępca burmistrza
Andrychowa Mirosław Wasztyl
mówił, że przestrzeń publiczną
jest łatwo zepsuć poprzez pośpiech
i nieroztropne decyzje, natomiast
niezmiernie trudno ją potem naMirosław Wasztyl
prawić. Podkreślał, że wyzwaniem
dla każdego samorządowca jest
realizowanie społecznej misji kreowania miejsc przyjaznych
dla mieszkańców. W realizacji tej misji pomocne są studenckie
projekty, które stanowią nieraz wielką inspirację dla samorządowców.
Tarnów podjął współpracę
z 12 okolicznymi gminami. Objęła ona w sumie 750 ha terenów
inwestycyjnych. Jak powiedział
zastępca prezydenta Tarnowa
Piotr Augustyński, dzięki współpracy z Wydziałem Architektury PK potencjalnym inwestorom
można było wskazać różne wizje
konkretnego zagospodarowania
Piotr Augustyński
tych obszarów. Piotr Augustyński wspomniał również o współpracy z Centrum Transferu Technologii PK dotyczącej promocji gospodarczej
Małopolski na targach m.in. w Hanowerze, Barcelonie
i Monachium.
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TEMAT NUMERU
Walory współpracy z WA PK
podkreślał też Mirosław Trzupek,
dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta
w Nowym Sączu. W przypadku
proponowania mieszkańcom nowych sposobów zagospodarowania przestrzeni publicznej uznał
tę współpracę wręcz za nieodzowMirosław Trzupek
ną. Zapraszał też na konferencję
„Uczelnia — Samorząd — Biznes”, która odbędzie się w październiku w Nowym Sączu.

Projekt zachęci inwestora
Bardzo pozytywnie o współpracy
z Wydziałem Architektury PK wypowiada się Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia, wcześniej poseł na Sejm. Gdy przed trzema laty
zgłosiła się do niego dr hab. inż.
arch. Krystyna Paprzyca z ofertą
współpracy ze studentami WA PK
przy konkretnych tematach, uznał,
Janusz Chwierut
że warto spróbować. Miasto ma
działki do sprzedania. Janusz Chwierut zaproponował, żeby
młodzi ludzie przedstawili własne wizje wykorzystania tych
działek z uwzględnieniem miejscowych planów zagospodarowania, uwarunkowań drogowych i własnościowych. Słowem, aby przygotowali projekty w ramach obowiązujących
przepisów.
Miasto zaproponowało wtedy pięć lokalizacji. Studenci
mieli przedstawić własne pomysły na zagospodarowanie tych
miejsc w zakresie budownictwa mieszkaniowego bądź sfery
usług. Prace studenckie zostały przedstawione na konferencji
zorganizowanej w Oświęcimiu, a następnie miasto wykorzystało je do celów promocyjnych.
Prezydent Janusz Chwierut wyjaśnia, że przygotowując
wybrane grunty do sprzedaży, miasto tworzy katalogi promocyjne. Dzięki pracom studentów może zamieszczać w katalogach przykłady różnych sposobów zagospodarowania oferowanych działek. Katalogi są rozsyłane do firm z branży
mieszkaniowej, usługowej, hotelarskiej itp. Zwykle przy tego
typu przetargach znalezienie inwestora nie jest rzeczą prostą.
Kiedy potencjalny inwestor otrzymuje kilka wizji możliwej
zabudowy, łatwiej jest mu podjąć decyzję.
Prezydent Chwierut zauważa, że prace studenckie bywają
też inspirujące dla samych samorządowców, bowiem podsuwają pomysły, co z daną przestrzenią można zrobić. Czasem
wizja przedstawiona w projekcie podsuwa pomysł, w którą
stronę warto ukierunkować planowany przetarg.

Partnerzy z górnej półki
Ważnym aspektem współpracy Wydziału Architektury PK
z otoczeniem administracyjno-gospodarczym są kontakty z firmami. Mieczysław Trojan, członek Zarządu Spółki
Chemobudowa-Kraków, mówił podczas otwarcia wystawy
„Uczelnia — Samorząd — Biznes”, że zapoznanie się z punktem
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widzenia młodych ludzi na pewne
problemy jest dla reprezentowanego przez niego przedsiębiorstwa
rzeczą cenną. Jednocześnie zwracał uwagę, iż studenckie projekty
stanowią coraz większe wyzwanie.
Chemobudowa-Kraków rozwija się
ostatnio bardzo dynamicznie i kontakt z jej pracownikami jest dla stuMieczysław Trojan
dentów cennym doświadczeniem.
Specjalizująca się w wykonywaniu elewacji firma Aluprof, która swoje zadania realizuje nie tylko
w Europie (m.in. w Norwegii, Belgii, Francji czy Wielkiej Brytanii),
ale może się też pochwalić kilkoma
dużymi biurowcami na Manhattanie, ma problem z pozyskaniem
wykształconej kadry. W Polsce inżyAndrzej Chwastek
nierowie świetnie znają się na stali
i żelbecie, natomiast na temat wykorzystania szkła i aluminium nikt nie kształci na żadnym kierunku, stwierdził Andrzej Chwastek, zastępca dyrektora sprzedaży obiektowej w firmie Aluprof. Podkreślił, że Politechnika
Krakowska jest pierwszą uczelnią, która podjęła współpracę
z firmą w tej dziedzinie. Dzięki kontaktom z PK specjaliści firmy mogą przekazywać studentom wiedzę, która będzie bardzo
przydatna w pracy w Aluprof lub w innych przedsiębiorstwach
o podobnym profilu. Taka wiedza może pomóc w znalezieniu
atrakcyjnej pracy, mówił Andrzej Chwastek.
Z kolei na brak specjalistycznej wiedzy na temat oświetlenia żaliła się Adriana Książek-Grzegorczyk z Norlys, firmy, która
swoje produkty dostarcza do wielu krajów świata, m.in. do Dubaju
i do Australii. Adriana Książek-Grzegorczyk zwróciła uwagę, że
oświetlenie zmienia przestrzeń
publiczną, pozwala zmieniać chaAdriana
rakter poszczególnych budynków.
Książek-Grzegorczyk
Z tego powodu, jak zaznaczyła,
współpraca z Politechniką Krakowską ma ogromne znaczenie. Efekty pracy ze studentami Wydziału Architektury PK
uznała za imponujące, ale jednocześnie dodała, że owe kontakty z młodzieżą wskazują na potrzebę pracy w firmie nad
podnoszeniem własnych kompetencji, aby lepiej można było
szkolić w zakresie oświetlenia przyszłych architektów.

Inwestują w młodych ludzi
Od 28 lat działa na polskim rynku firma Wiśniowski. W tym
czasie stała się potentatem w produkcji bram, ogrodzeń i stolarki otworowej, czyli tego, co w znacznym stopniu decyduje
o wyglądzie różnych obiektów. Od kilka lat firma Wiśniowski jest też głównym inwestorem w zakresie przemysłu czasu wolnego nad Jeziorem Rożnowskim, gdzie powstał hotel
5-gwiazdkowy, a w planach firmy jest budowa dużego centrum konferencyjnego.
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TEMAT NUMERU
Projekt centrum konferencyjno-hotelowego został zrealizowany
przez czterech studentów WA PK
w ramach prac dyplomowych. Musieli oni zmierzyć się z konkretnymi uwarunkowaniami. Wiesław
Pióro, pełnomocnik zarządu ds.
kontaktów z otoczeniem biznesu
w firmie Wiśniowski, podkreśla, że Wiesław Pióro
w ich pracach nie było miejsca na
fikcję. Studenci musieli uwzględnić konkretne potrzeby, zrealizować cel założony przez inwestora.
Młodzi ludzie często marzą o znalezieniu pracy za granicą, na Zachodzie. Nie doceniają potencjału, który istnieje na
miejscu, w kraju. Firma Wiśniowski, pokazując własną kulturę organizacyjną, technologie i zaangażowanie chce przekonywać młodych ludzi, że właśnie w tego typu firmach mogą
również się rozwijać i dobrze wykorzystywać wiedzę nabytą
na studiach. Współpracę z Politechniką Krakowską firma Wiśniowski traktuje jako inwestycję w młodego człowieka, który
może kiedyś zostanie jej pracownikiem, partnerem biznesowym lub klientem. Wiesław Pióro podkreśla jednak, że firma
patrzy na te sprawy w szerszym kontekście. Nie tylko spodziewa się własnych korzyści, ale ma też na uwadze społeczną
odpowiedzialność biznesu. Poprzez kształtowanie postawy
patriotyzmu lokalnego chce wspierać rodzimą gospodarkę.
Podobnie, jak pozostali przedstawiciele przedsiębiorstw,
Wiesław Pióro kontakty ze studentami PK uważa za inspirujące dla własnej firmy. Podkreśla, że Wiśniowski to firma bardzo nowoczesna, co zawdzięcza pracującym w niej ludziom.
Chcąc się dalej rozwijać, poszukuje nowych kadr, oczekując
od nich świeżego spojrzenia.

Czasem student podsuwa pomysł
Duszą i sercem — jak to ktoś powiedział — tych wszystkich działań jest dr hab. inż. arch. Krystyna
Paprzyca, pełnomocnik dziekana
ds. współpracy z samorządem i otoczeniem gospodarczym. Z jej inicjatywy od trzech lat współpraca
nabiera nowego kształtu. Kiedyś
miasta i gminy dość dowolnie forKrystyna Paprzyca
mowały zadania dla studentów. Teraz wskazują konkretne lokalizacje, związane z bieżącymi planami zagospodarowania. Nieraz oczekują
projektu konkretnego obiektu — np. budynku mieszkalnego lub pawilonu handlowego — który później
zostanie pokazany deweloperowi, aby miał wyobrażenie, jak można wykorzystać oferowany mu teren.
Zdarza się też, że to studenci w swoim projekcie
podsuwają pomysł, na jaką działalność można przeznaczyć działkę czekającą na inwestora. W każdym
wypadku jest to konkretny zysk dla władz samorządowych, dysponujących danym terenem.
Z drugiej strony konkretne korzyści z tej współpracy czerpią studenci. Poznają różne miasta i gminy,
ich specyfikę i znajdujące się tam obiekty, zapoznają
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się z różnymi terenami oczekującymi na zagospodarowanie.
Spotykając się z realnymi problemami, wymagającymi rozwiązania w konkretnej przestrzeni, zbierają cenne doświadczenia,
które kiedyś będą procentować w pracy zawodowej. W trakcie
wykonywania swych projektów studenci mają też okazję poznać ludzi pracujących w instytucjach samorządowych.
Zajęcia, które na WA PK prowadzą specjaliści zatrudnieni
w renomowanych firmach, poszerzają zdobywaną na uczelni
wiedzę teoretyczną o zagadnienia praktyczne. Studenci mają
dzięki temu nieraz okazję zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami, najnowszymi trendami światowymi. W trakcie
ćwiczeń, seminariów i konsultacji uczą się na konkretnych
przykładach, jak korzystać z dostępnych na rynku produktów.

Potencjał coraz lepiej wykorzystywany
Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca zwraca też uwagę, że
współpraca z samorządami i przedsiębiorstwami otwiera różne perspektywy. Możliwe jest podejmowanie wspólnych tematów badawczych, staranie się o granty unijne.
Podczas otwarcia wystawy „Uczelnia — Samorząd — Biznes” dziekan Wydziału Architektury PK prof. Jacek Gyurkovich zauważył, że każdego roku studenci wykonują na wydziale w ramach zajęć dydaktycznych ponad 6 tys. projektów.
Mogą one dotyczyć zagadnień abstrakcyjnych, ale coraz częściej wiążą się z konkretnymi problemami. Jest to ogromny
potencjał, który wydział wykorzystuje coraz lepiej.
Na sukces programu „Uczelnia — Samorząd — Biznes”
pracuje spore grono ludzi. Do tego grona zalicza się również:
dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK i dr hab. inż.
arch. Mateusz Gyurkovich (koordynatorzy ds. merytorycznych), mgr inż. arch. Filip Suchoń (koordynator ds. kontaktów
z Nowym Sączem), dr inż. arch. Zbigniew Kęsek (koordynator ds. kontaktów z Tarnowem), mgr inż. arch. Julian Franta
(koordynator ds. kontaktów z Oświęcimiem i Andrychowem),
a także mgr Elżbieta Ostachowicz, Małgorzata Rekuć i Tomasz
Ostachowicz.
Dr hab. Krystyna Paprzyca podkreśla otwartość partnerów Wydziału Architektury PK na realizowanie wspólnych
przedsięwzięć. W miastach i gminach, w firmach współpracujących z wydziałem studenci i ich opiekunowie spotykają
się z dużą życzliwością, z przyjazną atmosferą. W takiej atmosferze łatwiej jest realizować nawet trudne, ambitne cele.

Zdjęcia: Jan Zych
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Święto Szkoły 2017

Z patronem uczelni w roli głównej
Choć zapoczątkowane zaledwie przed
kilku laty, Święto Szkoły na Politechnice
Krakowskiej stało się nieodzownym akcentem roku akademickiego. Jest okazją do
uhonorowania zasłużonych pracowników
uczelni, wysłuchania okolicznościowego
wykładu, a także do spotkań nieformalnych w ramach wieńczącego ten dzień
pikniku.
W tym roku Święto Szkoły miało miejsce 12 maja. Uroczystości otworzył przemarsz członków Senatu Akademickiego —
poprzedzanych przez poczty sztandarowe
i Krakowską Orkiestrę Staromiejską — z siedziby Rektoratu PK do budynku Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”. Zorganizowaną w auli ceremonię otworzyła pieśń
patriotyczna „Dalej, bracia, do bułata”
w wykonaniu Akademickiego Chóru PK
„Cantata”, prowadzonego przez Annę
Korczakowską. Przybyłych powitał Jego
Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior, w pierwszej kolejności zwracając się do gości honorowych
ceremonii: I wicewojewody małopolskiego
Józefa Gawrona i małopolskiego kuratora
oświaty Barbary Nowak.
Główną postacią tegorocznego święta był patron Politechniki Krakowskiej.
To jemu bowiem prof. Marcin Chrzanowski poświęcił swój wykład zatytułowany
„Kościuszko pod Saratogą”. Okazją do
przypomnienia postaci naszego bohatera narodowego była przypadająca w tym
roku 200. rocznica jego śmierci. W swoim
wystąpieniu były rektor PK skoncentrował
się głównie na losach Tadeusza Kościuszki
w okresie jego pobytu w Ameryce. Mówił
też o formach upamiętnienia przez Amery-
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kanów człowieka, który bardzo się zasłużył
w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
Dla wielu uczestników spotkania szczególnie miła była część poświęcona wręczeniu odznaczeń, nagród i dyplomów.
Wicewojewoda Józef Gawron wręczył
przyznane pracownikom PK odznaczenia
państwowe. Kurator Barbara Nowak udekorowała wyróżnione osoby medalami
resortowymi. Liczne grono pracowników
otrzymało odznaczenia i nagrody uczelniane, które wręczyli rektor prof. Jan Kazior
i prorektor prof. Tadeusza Tatara. Pełną
listę osób odznaczonych i nagrodzonych
zamieszczamy na s. 6–7.
Ponadto prorektor dr hab. inż. Marek
Stanuszek wręczył dyplomy laureatom
tegorocznej edycji konkursu „Tadeusz
Kościuszko — inżynier i żołnierz”. Po raz
pierwszy podczas uroczystości z okazji

Święta Szkoły dyplomy odebrali również
laureaci konkursu architektonicznego „Zadaszenie miejsc postojowych dla rowerów
oraz motocykli na terenie kampusów Politechniki Krakowskiej”. Dyplomy otrzymali
z rąk prorektora dr. hab. inż. arch. Andrzeja
Białkiewicza, prof. PK.
Dopełnieniem oficjalnej części obchodów Święta Szkoły był zwyczajowy
piknik zorganizowany przed budynkiem
„Działowni”. Mimo wcześniejszych obaw
pogoda okazała się dla jego uczestników
łaskawa. Była więc okazja, by przy dźwiękach muzyki w wykonaniu Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej pod batutą Wiesława
Olejniczaka toczyć swobodne rozmowy
nie tylko o sprawach związanych z życiem
naszej szkoły.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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Odznaczeni i nagrodzeni pracownicy PK
Złoty Krzyż Zasługi
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski,
prof. PK

Brązowy Krzyż Zasługi
dr inż. Marek Klimczak

Medal Srebrny
za Długoletnią Służbę
dr inż. Dorota Jasińska
dr inż. Przemysław Osocha
inż. Aneta Samek

Medal Brązowy
za Długoletnią Służbę
dr hab. inż. arch. Marcin Furtak
dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk,
prof. PK
dr inż. Dariusz Karpisz
dr inż. Alicja Kowalska-Koczwara
dr inż. Sylwia Łagan

Medal Komisji Edukacji
Narodowej

Marek Klimczak (z lewej) i Zbigniew
Myczkowski

Medal Złoty
za Długoletnią Służbę
dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK
dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk, prof. PK
dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
dr hab. inż. Konrad Weinreb, prof. PK
dr inż. Zdzisław Juda
dr inż. Leszek Kulesza
mgr inż. Katarzyna Fabijanowska
Barbara Wawro

prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska
prof. dr hab. Stanisław Węglarczyk
dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK
dr hab. Wojciech Otowski, prof. PK
dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK
dr inż. Zbigniew Kokosiński

Medal „Zasłużony dla
Politechniki Krakowskiej”
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska

dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski,
prof. PK
mgr Maria Chłopek

Złota Odznaka
Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar
dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. PK
dr hab. Włodzimierz Jelonek
dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
dr hab. inż. arch. Maciej Motak
dr inż. Ireneusz Chrabąszcz
dr inż. Zbigniew Pabian
mgr inż. Jolanta Gintowt

Honorowa Odznaka
Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj
dr hab. Victor Shevchuk, prof. PK
dr hab. inż. Jerzy Cisek
dr hab. inż. Marek Słoński
dr inż. Władysław Egner
dr inż. Rafał Gwóźdź
dr inż. Robert Janczur
dr Katarzyna Kołodziejczyk
dr inż. arch. Wojciech Korbel
dr inż. Tomasz Kulpa
dr inż. arch. Piotr Langer
dr inż. Andrzej Mączałowski
dr inż. arch. Paweł Ozimek
dr Artur Piękosz
dr inż. Joanna Strug
dr inż. Teresa Stryszewska
dr inż. Krzysztof Tomczyk
dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn
mgr Dorota Duchnowska
mgr inż. Jan Ortyl

Odznaczani przez wicewojewodę Józefa Gawrona — Anna Franta i Zdzisław Juda. Na zdjęciu obok: Medal Komisji Edukacji Narodowej wręcza kurator Barbara Nowak; od prawej: Stanisław Węglarczyk, Tomasz Kisilewicz, Grzegorz Milewski
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Nagodzeni za osiągnięcia naukowe (od lewej): Agnieszka Sobczak-Kupiec, Barbara Larwa, Krzysztof Pielichowski

mgr inż. Wojciech Pytlak
mgr inż. Janina Ryszka
mgr inż. Danuta Schwertner

Nagroda dla najmłodszego
wypromowanego doktora habilitowanego

Nagrody Rektora PK
za osiągnięcia naukowe

Nagroda dla najmłodszego
wypromowanego doktora

Nagroda za najwyżej punktowaną
publikację naukową
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

dr hab. inż. Paweł Ocłoń

dr inż. Barbara Larwa
Nagroda dla promotora najmłodszego
wypromowanego doktora
dr hab. inż. Krzysztof Kupiec, prof. PK

Nagroda za najwyżej punktowaną
publikację naukową, opracowaną
wspólnie z partnerem zagranicznym
dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec,
prof. PK
Nagroda za największą liczbę cytowań
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Nagroda dla najmłodszego
pierwszego autora publikacji naukowej
w czasopiśmie wskazanym
w części A wykazu MNiSW
mgr inż. Maciej Gierada

Nagrody Rektora PK
za utworzenie e-kursów
Indywidualne
I stopnia
mgr inż. Łukasz Ścisło
II stopnia
mgr inż. Grzegorz Nowakowski
III stopnia
dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK
Zespołowe
I stopnia
mgr inż. Dawid Łątka
mgr inż. Marcin Tekieli

Łukasz Ścisło przyjmuje gratulacje od
prorektora PK Marka Stanuszka

dr inż. Aleksander Byrdy
mgr inż. Michał Kołaczkowski
II stopnia
dr inż. Joanna Bąk
dr inż. Jarosław Bajer
III stopnia
prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska
mgr Jacek Konopacki

Zdjęcia: Jan Zych

Rektor PK Jan Kazior dekoruje Honorową Odznaką PK (od prawej): Arkadiusz Kwiecień, Ireneusz Chrabąszcz, Zbigniew Pabian i Jolanta
Gintowt. Na zdjęciu obok: Dorota Jasińska (pierwsza z prawej), Aneta Samek, Przemysław Osocha
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KRONIKA
Maj
5 V Podpisanie w MNiSW trójstronnej umowy pomiędzy PK, Politechniką Białostocką i Tianjin Chengjian University w sprawie utworzenia
Chińsko-Polskiej Szkoły Inżynierii, z siedzibą w Tianjinie.
8V

Obchody Dnia Europy zorganizowane przez Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct przy CTT PK.

8–15 V Tydzień Biblioteki PK.
9–14 V Juwenalia Krakowskie 2017.
10 V Promocja doktorów i doktorów habilitowanych.
11 V Posiedzenie Rady Fundacji Akademickiego Radia „Żak”.
12 V Uroczyste otwarte posiedzenie Senatu PK z okazji Święta Szkoły.
15 V Cisco Student Day na PK — spotkania dla studentów i absolwentów zainteresowanych nowymi technologiami oraz rozpoczęciem kariery
zawodowej w branży IT, w ramach programu Cisco Engineer Incubator.

20 V — 2 VI

Wystawa prac studentów Uniwersytetu Tomasza Baty
w Zlinie „Historyczne techniki fotografii” w Galerii Sztuki „A1”.

23 V

Otwarcie wystawy wybranych projektów semestralnych studentów architektury krajobrazu dotyczących parku publicznego na Dąbiu
w Krakowie oraz wykład Katarzyny Rajss-Kałużnej, architekta krajobrazu
miasta Krakowa pt. „Przestrzeń, która łączy” w Pauza-In-Garden przy Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

24–27 V

Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie.

XXIV Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej „Symulacja w badaniach i rozwoju” w Krynicy-Zdroju, współorganizowane przez Instytut Mechaniki Stosowanej i Instytut Pojazdów
Szynowych PK.

25–26 V

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The Constructed Environment”, współorganizowana przez Illinois University at Urbana-Champaign Research Park i Instytut Projektowania Urbanistycznego WA PK.

Spotkanie rektorów uczelni krakowskich z ministrem nauki i szkolnictwa
wyższego Jarosławem Gowinem, dyskusja na temat nowego projektu
ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

IV Konferencja Naukowa „Komputerowe wspomaganie w budowie maszyn
i urządzeń”, zorganizowana przez Instytut Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego PK.

15–26 V Wystawa projektów studenckich „Uczelnia — Samorząd —
Biznes 2017” w galeriach PK „Kotłownia” i „Gil”.

27 V Dzień Sportu w Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK.
29 V — 2 VI Tydzień BIM 2017 — cykl konferencji, warsztatów

16 V Dzień Lądowca 2017.
16–17 V Spotkanie Grupy Sektorowej „Inteligentna Energia” zorganizowane w ramach Enterprise Europe Network — sieci utworzonej przez
Komisję Europejską — w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego PK. Centrum Transferu Technologii PK jest członkiem EEN.

17–20 V
18–20 V

Czyżynalia 2017.

Ogólnopolska Konferencja i Warsztaty Transportowo-Urbanistyczne „Przepis na miasto”, zorganizowane pod patronatem
medialnym portalu urbnews.pl przez Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych, działające przy Zakładzie Systemów Komunikacyjnych PK.

i szkoleń, mających na celu wymianę doświadczeń, transfer wiedzy na
temat rozwoju Building Information Modelling w Polsce.

30 V Dzień Wody z pompą 2017.
31 V Dzień WA & WFMiI 2017.
31 V — 2 VI Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie.

31 V — 12 VI

Wystawa prac warsztatów arteterapii Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie „Pejzaże
plastyczne — cztery pory roku” w Galerii PK „Kotłownia”.

Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia Polskich Uczelni Technicznych
na Politechnice Poznańskiej.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT
Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 23 z 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie zasad podejmowania i odbywania
studiów wyższych na Politechnice Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki przez osoby niebędące
obywatelami polskimi.
Zarządzenie nr 24 z 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad sporządzania suplementu do dyplomu
ukończenia studiów wyższych oraz odpisu suplementu w tłumaczeniu na język angielski.
Zarządzenie nr 25 z 24 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat
za usługi edukacyjne dla cudzoziemców spoza
Unii Europejskiej.
Zarządzenie nr 26 z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, przewidziane
do uruchomienia w semestrze zimowym roku
akademickiego 2017/2018.
Zarządzenie nr 27 z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018.
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Zarządzenie nr 28 z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji wystawiania przez
jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej
faktur dokumentujących sprzedaż towarów
i usług”.

Zarządzenie nr 34 z 17 maja 2017 r. w sprawie
wprowadzenia procedury w ramach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zarządzenie nr 29 z 8 maja 2017 r. w sprawie
zmian w składzie Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Inżynierii Lądowej.

Zarządzenie nr 35 z 23 maja 2017 r. w sprawie
wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia,
uruchamianych w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie nr 30 z 9 maja 2017 r. w sprawie
zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale
Mechanicznym.

Komunikat rektora PK

Zarządzenie nr 31 z 15 maja 2017 r. w sprawie
wprowadzenia zmian w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych”.

Komunikat nr 6 z 8 maja 2017 r. w sprawie
uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu
w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie nr 32 z 15 maja 2017 r. w sprawie
powołania Rady Międzywydziałowego Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna.

Komunikat kanclerza PK

Zarządzenie nr 33 z 15 maja 2017 r. w sprawie „Zasad przyznawania miejsc, odpłatności
i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki
2017/2018”.

Komunikat nr 2 z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie „Regulaminu korzystania z parkingu rowerowego na terenie Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki”.
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Prof. Kazimierz Furtak przewodniczącym
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
komisji habilitacyjnych oraz recenzentów
w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego, a także opiniowanie aktów normatywnych związanych z nadawaniem stopni
naukowych i tytułu naukowego profesora.
W skład Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów prof. Kazimierz Furtak wszedł
w listopadzie 2016 r. Członkami CK zostali wówczas także wybrani profesorowie
Politechniki Krakowskiej: prof. Grażyna
Schneider-Skalska, prof. Józef Gawlik
i prof. Jan Taler.

Rektor Politechniki Krakowskiej w latach
2008–2016, wybitny specjalista w dziedzinie budowy mostów i tuneli, prof. Kazimierz Furtak został przewodniczącym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Funkcję
tę powierzyła mu w połowie maja premier
Beata Szydło.
Do najważniejszych zadań Centralnej
Komisji należy zapewnienie harmonijnego
rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości badań, wymaganymi do uzyskania stopni naukowych,
stopni w zakresie sztuki i tytułu naukowego

oraz tytułu w zakresie sztuki. W gestii CK
leży m.in. przyznawanie wydziałom i innym
jednostkom szkół wyższych uprawnień
do nadawania stopni naukowych doktora
i doktora habilitowanego, powoływanie

Posiedzenie Senatu PK

Barbara Bartkowicz na czele Rady Muzeum PK

24 maja 2017 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:

Rada Muzeum Politechniki Krakowskiej
powierzyła funkcję swego przewodniczącego prof. Barbarze Bartkowicz. Wyboru
dokonano podczas zebrania, które odbyło
się 11 maja.
Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Irena Bartkowicz jest specjalistą w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego. Studiowała
na Wydziale Architektury PK, a po podjęciu
pracy na uczelni pełniła różne odpowiedzialne funkcje; w latach 2002–2007 była
dyrektorem Instytutu Projektowania Miast
i Regionów. Jest prezesem Zarządu Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów
Polskich. Jej działalność naukowa wiąże
się z problemami rozwoju przestrzennego

•

opiniowania wniosku o nadanie prof. Andrzejowi Nowakowi tytułu doctora honoris
causa Politechniki Warszawskiej;

•

warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
I i II stopnia, przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/2019;

•

zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz
ogólnopolskich, ubiegających się o przyjęcie na studia przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2018/2019;

•

zmiany uchwały w sprawie zasad przyjęć
na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych
studiów I stopnia laureatów i finalistów
olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu określonej dziedziny wiedzy w latach akademickich: 2016/2017,
2017/2018 i 2018/2019;

•

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

•

przyjęcia planu rzeczowo-finansowego
na 2017 r.;

•

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej — działki nr 21/63, położonej w Krakowie-Czyżynach;

•

zmian w „Statucie Politechniki Krakowskiej”;

•

rodzajów zajęć dydaktycznych, rocznego
wymiaru zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad
powierzania prowadzenia zajęć w godzinach ponadwymiarowych.
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(ps)

miast i harmonijnego kształtowania przestrzeni na potrzeby człowieka.
Funkcję przewodniczącego Rady Muzeum PK pełnili wcześniej kolejno: prof. Władysław Muszyński, prof. Elżbieta Dąmbska-Śmiałowska i prof. Marcin Chrzanowski.

(ps)

„Ernest” dla prof. Krzysztofa Stypuły
Prof. Krzysztof Stypuła, dyrektor Instytutu
Mechaniki Budowli na Politechnice Krakowskiej, został uhonorowany statuetką Ernesta, przyznawaną przez Zarząd Krajowy
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Jest to wyraz uznania za 10 lat
partnerstwa w konferencji „INFRASZYN”.
Wręczenie wyróżnienia nastąpiło 26 kwietnia w Zakopanem podczas otwarcia dziesiątej edycji konferencji.
Konferencja powstała dzięki pomysłowi prof. Stypuły, który od początku jest
nie tylko wiceprzewodniczącym rady programowej, ale co roku regularnie wygłasza
w trakcie obrad referat, prezentując wyniki
prac własnych bądź wykonanych razem ze
współpracownikami z Politechniki Krakow-

skiej. „Ernest” — to
miniatura pomnika Ernesta Malinowskiego,
stojącego na przełęczy
Ticlio (4818 m n.p.m.)
w Andach peruwiańskich. Siedmiometrowy monument został
wzniesiony jako wyraz wdzięczności za
ufortyfikowanie portu
Callao koło Limy w czasie wojny z Hiszpanią w 1866 r. oraz wybudowanie linii Lima
— La Oroya przez przełęcz Ticlio — do
2005 r. najwyżej położonej linii kolejowej
na świecie.
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PRACOWNICY
Profesor tytularny

Andrzej Seruga
Urodził się 26 listopada 1946 r. we Wrocławiu.
Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego
Politechniki Krakowskiej (1964–1969). W 1969 r.
obronił z wyróżnieniem pracę magisterską pt.
„Analiza rozwiązania konstrukcyjnego typowego budynku naukowo-dydaktycznego”,
wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż.
Sylwestra Oleszkiewicza. W tym samym roku
zatrudnił się w Zakładzie Konstrukcji Sprężonych Instytutu Budownictwa Politechniki Krakowskiej (obecnie: Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych). Pracuje tu do dziś.
Stopień naukowy doktora nauk technicznych (specjalność — konstrukcje betonowe)
uzyskał na PK w 1979 r. za pracę doktorską pt.
„Ocena doświadczalna rozkładu sił wewnętrznych w powłokach walcowych betonowych
zbiorników sprężonych” (promotor: doc.
dr hab. inż. Władysław Ziobroń). W 1981 r. był
na stażu naukowym na Uniwersytecie Technicznym w Budapeszcie, a w 1982 r. pracował w Przedsiębiorstwie Zmechanizowanych
Robót Inżynieryjnych w Krakowie. W latach
1986 i 1987 odbył staże naukowe na Uniwersytecie Technicznym w Amsterdamie. W 1988 r.
zdobył uprawnienia projektowe i wykonawcze
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
W 2004 r. na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy
habilitacyjnej pt. „Analiza stanów naprężenia
i odkształcenia w powłokach zbiorników cylindrycznych z betonu sprężonego” uzyskał
na Wydziale Inżynierii Lądowej PK stopień
doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie budownictwo — konstrukcje
żelbetowe. Tytuł naukowy profesora nauk
technicznych otrzymał 27 lutego 2017 r.
Był zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, adiunkta (od
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1979 r.), w 2005 r. objął etat profesora nadzwyczajnego PK. W latach 2004–2013 pełnił
funkcję kierownika Zakładu Konstrukcji Sprężonych w Instytucie Materiałów i Konstrukcji
Budowlanych PK.
Jest specjalistą w dziedzinie budownictwa. Zajmuje się technologią wykonywania konstrukcji z betonu sprężonego (jak
np. monolityczne żelbetowe oraz sprężone
zbiorniki cylindryczne i prostopadłościenne)
oraz metodami projektowania konstrukcji
kołowo-symetrycznych. Bada właściwości
mechaniczne betonu, decydujące o trwałości
i niezawodności konstrukcji (oceniał m.in. zastosowanie betonów wysokich wytrzymałości
do projektowania i wykonywania elementów
strunobetonowych oraz betonu siarkowego
do wykonywania nawierzchni drogowych
i lotniskowych). Dzięki rozwijanej od 1985 r.
współpracy Zakładu Konstrukcji Sprężonych
PK (zainicjowana przez prof. dr. hab. inż.
Krzysztofa Dyducha) z Université Blaise Pascal
w Clermont-Ferrand, we Francji koordynował badania nad zastosowaniem materiałów
z pamięcią kształtu do sprężania konstrukcji
betonowych. Efektem projektu był obroniony
w 2014 r. we Francji doktorat mgr inż. A. Dębskiej (był współpromotorem).
W swoim dorobku ma 174 artykuły naukowe, ogłoszone w liczących się czasopismach
naukowych oraz w materiałach wielu specjalistycznych konferencji organizowanych
w Polsce i za granicą. Podsumowanie jego
dokonań stanowi opublikowana w 2015 r.
przez Wydawnictwo PK książka pt. „Sprężone
betonowe zbiorniki na ciecze o ścianie z prefabrykowanych elementów”. Jest to jedyna pozycja w literaturze światowej podająca w sposób kompleksowy metodykę projektowania,
konstruowania (z modelowaniem obliczeń
ściany zbiornika) i wykonywania zbiorników
cylindrycznych o ścianie z prefabrykowanych elementów. Jest współautorem (wraz
z S. Oleszkiewiczem i Wł. Ziobroniem) skryptu,
autorem jednego patentu i wniosku racjonalizatorskiego. Wykonał (samodzielnie lub w zespole) 15 opracowań projektowych, 81 prac
doświadczalno-konstrukcyjnych i 41 ekspertyz. Na zlecenie Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zrealizował
3 projekty badawczo-rozwojowe. Powołany
na członka Komitetu Technicznego KT195 ds.
Prefabrykatów z Betonu Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego (2008–2012) oraz na eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
(2009–2011).
Pracował jako członek komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowo-technicznych, jak: „Konstrukcje Sprężone”
„Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały
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sypkie i ciecze”, a także organizowanej na PK
Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER
Jako nauczyciel akademicki prowadzi
zajęcia laboratoryjne z technologii konstrukcji sprężonych. Jest promotorem 180 prac
dyplomowych na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych z zakresu konstrukcji betonowych w budownictwie ogólnym,
przemysłowym i specjalnym. Wiele z nich
zostało nagrodzonych przez Ministerstwo
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Prezydium Rady Miasta Krakowa
i PZiTB. Wypromował 8 doktorów oraz był
recenzentem w 4 przewodach doktorskich
i 3 przewodach habilitacyjnych. Aktualnie
sprawuje opiekę nad 3 doktorantami. Był
opiekunem Studenckiego Koła Naukowego
Konstrukcji Sprężonych.
W sprawy uczelni angażował się jako
członek Senatu PK, Senackiej Komisji Bibliotecznej i Rady Wydziału Inżynierii Lądowej.
Pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego dla
studentów, był opiekunem dydaktycznym
studenckich praktyk zawodowych, członkiem komisji rekrutacyjnych WIL, pełnomocnikiem dyrektora Instytutu ds. kontaktów
z technikami budowlanymi.
Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego
Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich (1969–1971). Jest członkiem Komitetu
Nauki PZITB (w latach 1974–1978 w Zarządzie
Krakowskiego Oddziału), Sekcji Konstrukcji
Betonowych Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN, Komisji Budownictwa Krakowskiego Oddziału PAN, International Society
for Concrete Pavements, American Concrete
Institute.
Za osiągnięcia naukowe był wielokrotnie
nagradzany przez ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki (1976, 1985), przez
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa (1994) i rektora PK (1985, 1986, 1990,
2005, 2016). Zarząd Oddziałów PZITB i PZITS
przyznał mu Nagrodę im. doc. Jerzego Ciesielskiego (1985).
Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Srebrną i Złotą Honorową Odznaką PZITB,
Honorową i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej, Medalem „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”, Odznaką XX-lecia Zrzeszenia Studentów Polskich, odznaką złotą „Za
zasługi dla Ziemi Krakowskiej”.
Jest żonaty, ma córkę. Jego żona, dr inż.
Teresa Seruga, również pracuje na PK. Uzdolniony muzycznie: gra na skrzypcach, śpiewa
(był członkiem Chóru Filharmonii Krakowskiej „Krakowskie Słowiki”). Interesuje się historią Polski. Uprawia turystykę górską, rowerową, narciarstwo i kajakarstwo.
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Doktorzy habilitowani

Agnieszka Leśniak
Urodziła się 22 czerwca 1973 r. w Krakowie,
gdzie ukończyła XII Liceum Ogólnokształcące w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W 1997 r. uzyskała dyplom
magistra inżyniera na kierunku budownictwo (specjalność: technologia i organizacja budownictwa) na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Po
ukończeniu studiów przez rok pracowała
zawodowo. W październiku 1998 r. została zatrudniona jako asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Technologii
i Organizacji Budownictwa PK (obecnie:
Instytut Zrządzania w Budownictwie
i Transporcie). W 2004 r. obroniła pracę
doktorską pt. „Metoda kalkulacji kosztów
pośrednich robót budowlanych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych”
(promotor: dr hab. inż. Janusz Biernacki,
prof. PK) i została adiunktem.
W latach 2008–2010 pracowała na
uczelni oraz na stanowisku inżyniera
budowy, biorąc udział w realizacji prac
remontowo-modernizacyjnych w Galerii
Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich
Sukiennicach. Zdobyte wtedy doświadczenie zawodowe w realizacji kontraktów
budowlanych w warunkach międzynarodowych procedur FIDIC wykorzystuje
w działalności naukowej i dydaktycznej.
W latach 2013–2014 odbyła staże naukowe w ośrodkach akademickich w Wielkiej
Brytanii i w Irlandii. 19 kwietnia 2017 r.
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej PK nadała jej stopień doktora habilitowanego
w dyscyplinie budownictwo. Osiągnięciem
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naukowym, stanowiącym podstawę wniosku habilitacyjnego, była monografia „Modelowanie decyzji wykonawcy o udziale
w przetargu na roboty budowlane” (Wydawnictwo PK, 2016).
Jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi. Wykonuje analizy dotyczące
wybranych problemów związanych z organizacją przedsięwzięcia budowlanego
— w aspekcie czasu, zarzadzania kosztami
w budownictwie i wiarygodnych oszacowań kosztów robót budowlanych, także
wyboru wykonawcy i jego relacji z podwykonawcami oraz procesów decyzyjnych
w budownictwie. Wspomaganie procesu
podejmowania decyzji przez wykonawcę
budowlanego zdominowało jej zainteresowania naukowe na przestrzeni ostatnich
lat. Wyniki badań własnych i studiów aktualnego stanu wiedzy w tym obszarze opracowała w postaci wspomnianej monografii
habilitacyjnej.
Na jej dorobek naukowy składa się
80 publikacji — monografia naukowa,
rozdziały w monografiach naukowych,
artykuły w punktowanych czasopismach
krajowych i międzynarodowych z listy
A i B MNiSW, w tym ponad 25 referatów
wygłoszonych podczas krajowych i zagranicznych konferencji. Zrealizowała 15 projektów badawczych, w 5 pełniła funkcję
kierownika (m.in. w latach 2014–2015 była
wykonawcą w międzynarodowym projekcie pt. „Whole Life Costs Modeling for
Building” przyjętym do realizacji przez
MNiSW; w 2013 r. kierowała projektem
obejmującym wykonanie usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub
technologii w ramach programu PARP
„Bon na innowacje”). Jest współautorką
2 podręczników dla studentów — „Kosztorysowanie robót budowlanych z programem ZUZIA” (Wydawnictwo PK, 2014)
oraz „Dokumentacja przetargowa i kosztowa w budowlanym procesie inwestycyjnym” (Wydawnictwo PK, 2015; zespołowa
nagroda rektora PK). Jest również współautorem opinii i ekspertyz z zakresu budownictwa.
Prowadzi wykłady, seminaria dyplomowe, ćwiczenia audytoryjne, projektowe
i laboratoryjne dla słuchaczy I i II stopnia

studiów zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych z przedmiotów takich, jak:
kosztorysowanie, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, zarządzanie
przedsięwzięciami, przetargi i kontrakty
w budownictwie, realizacja inwestycji
budowlanych według FIDIC, ekonomika
i zarządzanie w procesie inwestycyjnym,
ekonomika budownictwa II. Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych
PK. Dwukrotnie prowadziła cykl wykładów
na zagranicznych uczelniach w ramach
Programu Erasmus+ — „Higher Education: Mobility Agreement Teaching”. Jest
promotorem 81 prac dyplomowych magisterskich i 77 inżynierskich oraz 8 prac na
studiach podyplomowych (2 prace zostały
wyróżnione przez Radę WIL PK). Od 2014 r.
jest opiekunem Koła Naukowego Organizacji Budownictwa.
W latach 2009–2015 w ramach projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego Politechniki Krakowskiej w zakresie
nowoczesnego budownictwa”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz
Społeczny, opracowała program szkolenia „Zarządzanie przedsięwzięciami
budowlanymi i kosztorysowanie” i była
jego koordynatorem. Była także wykładowcą na innych realizowanych w ramach
tego projektu kursach. Jest pomysłodawczynią, autorką koncepcji programowej
i kierownikiem studiów podyplomowych
„Procedury FIDIC w przedsięwzięciach
budowlanych z uwzględnieniem prawa
zamówień publicznych” na PK. Wykłady
na ten temat prowadzi również poza Politechniką Krakowską.
Na PK uczestniczyła w pracach Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych, Wydziałowej Komisji ds. Dydaktyki, Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Od września
2016 r. pełni funkcję prodziekana Wydziału
Inżynierii Lądowej i jest członkiem Rady
Wydziału.
Jest członkiem Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa.
W 2014 r. otrzymała Honorową Odznakę
Politechniki Krakowskiej.
Jest mężatką i ma dwóch synów.
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Piotr Dzierwa
Urodził się w 1976 r. w Czernichowie. W Krakowie ukończył Zespół Szkół Łączności im.
Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. W latach 1996–2001 studiował mechanikę komputerową na Wydziale Mechanicznym
Politechniki Krakowskiej. W 2001 r. obronił
pracę magisterską pt. „Obliczenia wytrzymałościowe i optymalizacja płytowo-wpustowego zamknięcia zbiornika gazu na
przykładzie zamknięcia filtru gazu DN1400”.
Stopień doktora nauk technicznych
uzyskał w 2007 r. (dyscyplina: budowa
i eksploatacja maszyn, specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne) na
podstawie pracy doktorskiej pt. „Optymalizacja nagrzewania i ochładzania
grubościennych elementów kotłów”. Promotorem w przewodzie doktorskim był
prof. dr hab. inż. Jan Taler. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie

nauk technicznych, w dyscyplinie: mechanika i budowa maszyn nadała mu Rada
Wydziału Mechanicznego Politechniki
Krakowskiej 19 kwietnia 2017 r. Recenzowane osiągnięcie, stanowiące podstawę
wniosku habilitacyjnego, obejmowało
cykl trzynastu publikacji ogłoszonych
pod wspólnym tytułem „Zwiększanie elastyczności kotłów parowych z obiegiem
naturalnym”.
Od 2007 r. współpracuje z Instytutem
Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej, od 2016 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą energetyki cieplnej. Prowadzi badania
nad zagadnieniem modelowania procesów przepływowo-cieplnych, zajmuje się
analizą cieplno-wytrzymałościową maszyn i urządzeń energetycznych, optymalizacją rozruchów bloków energetycznych
oraz monitorowaniem pracy urządzeń
energetycznych.
Na jego dorobek naukowy składa się
60 pozycji, m.in.: 1 monografia, 11 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej,
rozdziały w 6 monografiach zagranicznych, m.in. 2 rozdziały w „Encyclopedia of
Thermal Stresses” (Springer, 2014), 10 rozdziałów w książkach i monografiach w języku polskim. Jest współautorem książki
„Monitoring of Thermal Stresses and Heating Optimization Including Industrial Applications” (Nova Science Publishers, 2016).
Swoje osiągnięcia naukowe prezentował na konferencjach zagranicznych i krajowych, m.in.: International Congress on

Thermal Stresses (Wiedeń, Tajpej, Urbana,
Budapeszt, Nanjing, Salerno), International
Conference on Engineering Optimization
(Rio de Janeiro, Lizbona), ASME Pressure
Vessels and Piping Conference (Paryż),
ASME Power Conference (Baltimore), ASME
Power & Energy Conference (Charlotte), International Conference on Computational
Heat and Mass Transfer (Kraków, Seul).
Brał udział w kilkunastu grantach i projektach badawczych, realizowanych na zlecenie przemysłu — koncernów zagranicznych, jak i przedsiębiorstw polskich. Wyniki
jego prac naukowo-badawczych znalazły
zastosowanie w kilku elektrowniach krajowych, jak: EDF Kraków, EDF Rybnik, Elektrociepłownia CEZ Skawina, Elektrownia Jaworzno (w budowie blok o mocy 910 MW) .
Prowadzi zajęcia laboratoryjne, projektowe, ćwiczenia i wykłady dla studentów z przedmiotów związanych z zagadnieniami numerycznego modelowania
układów energetycznych, m.in.: metody
numeryczne, metody programowania
w obliczeniach naukowych i inżynierskich,
komputerowe modelowanie układów
energetycznych, modelowanie za pomocą systemu ANSYS, wymiana ciepła i masy,
modelowanie komputerowe procesów
przepływowo-cieplnych.
Jest członkiem stowarzyszonym Sekcji
Termodynamiki Komitetu Termodynamiki
i Spalania PAN w kadencji 2015–2018. Za
osiągnięcia naukowe otrzymał zespołową
nagrodę rektora PK w 2015 r.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Jego hobby to: narciarstwo, piłka nożna, muzyka,
książki.

Kołoczek (PK); recenzenci: prof. dr hab. inż.
Zygmunt Kowalski (em. prof. PK), prof. dr hab.
Tomasz Twardowski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu); 17 V 2017 r.

aktywność osuwisk na drogach we fliszu
karpackim”, promotor: dr hab. inż. Elżbieta
Pilecka, prof. PK; recenzenci: prof. dr hab.
inż. Kazimierz Furtak (PK), prof. dr hab. inż.
Henryk Marcak (Instytut Geofizyki PAN);
17 V 2017 r.

Doktorzy
Wydział Architektury
dr inż. arch. Łukasz Łukaszewski (L-1) —
„Badania nad zastosowaniem fotogrametrii
i skaningu laserowego 3D w dokumentowaniu i rekonstruowaniu obiektów architektury”; promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej
Kadłuczka; recenzenci: prof. dr hab. inż. Jerzy
Jasieńko (PWr), prof. dr hab. inż. arch. Stefan
Wrona (PW); 19 IV 2017 r.

Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej
dr inż. Jarosław Chwastowski (C-1) — „Procesy bioremediacji toksycznych związków chromu z użyciem mikroorganizmów oraz materii
organicznej”; promotor: prof. dr hab. Henryk
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dr inż. Karolina Starzak (C-1) — „Analityka
pochodnych betalainowych o potencjalnej
aktywności biologicznej”, promotor: dr hab.
inż. Sławomir Wybraniec (PK), promotor
pomocniczy: dr inż. Dariusz Karcz (PK); recenzenci: dr hab. Grzegorz Zadora, prof. IES
(Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie),
prof. dr hab. Adam Matkowski (UM we Wrocławiu); 17 V 2017 r. Praca wyróżniona.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Tomasz Manterys (spoza PK) —
„Wpływ obciążenia ruchem pojazdów na
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Wydział Inżynierii Środowiska
dr inż. Weronika Wójcik (spoza PK) — „Racjonalizacja procesu wermikompostowania
odpadów biodegradowalnych w kierunku
otrzymania nawozu organicznego”; promotor: dr hab. inż. Agnieszka Generowicz,
prof. PK; promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Kryłów (PK); recenzenci: prof. dr hab.
inż. Jolanta Helena Biegańska (AGH), dr hab.
inż. Krzysztof Gaska (PŚl), 31 V 2017 r.
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WSPOMNIENIA
Tadeusz Przemysław Szafer
Żegnamy Profesora Tadeusza Przemysława
Szafera: uczonego, nauczyciela akademickiego, architekta. Swoje życie zawodowe
i akademickie poświęcił polskiej architekturze współczesnej i historii architektury
najnowszej. Wykładał historię architektury
współczesnej, ale jego działalność dydaktyczna i siła oddziaływania na polskie środowisko architektoniczne dalece wykraczała
poza ten obszar.
Profesor Szafer uczył nas, jak myśleć o architekturze: jak ją rozumieć, jak interpretować
i odczuwać. Ale uczył nas również rzeczy być
może jeszcze trudniejszych: dawał przykład,
jak zawiązywać owe szczególnie delikatne
nici porozumienia, dzięki którym wartości
ważne dla architektury i urbanistyki, stają się
tematem społecznego dyskursu. Dzięki swojej wiedzy i światowym kontaktom, a przede
wszystkim dzięki urokowi swojej osobowości
Profesor gromadził wokół siebie liczne grono
ludzi głęboko przekonanych, że — na przekór różnym przeciwnościom — architektura
tak wiele znaczy dla kultury.
Przez wiele lat wykładał architekturę
współczesną na krakowskim Wydziale Architektury. Jako profesor zwyczajny Politechniki
Krakowskiej prowadził swoje wieloletnie badania nad współczesną architekturą polską.
Rozwijał także międzynarodowe kontakty, co
w owych latach miało dla nas — jego studentów i młodszych kolegów — wartość szczególną. I nie będzie przesadą stwierdzenie, że Tadeusz Przemysław Szafer otworzył przed naszym
wydziałem świat. W każdym razie tak postrzegaliśmy jego aktywność międzynarodową jako
studenci i asystenci w latach 60. i 70. ubiegłego
stulecia. Należał do tego grona wielkich Profesorów, dzięki którym Politechnika Krakowska
już wówczas tworzyła podwaliny międzynarodowej wymiany studenckiej i współpracy
nauczycieli akademickich naszego wydziału
z wydziałami architektury za granicą — zwłaszcza w Wielkiej Brytanii.
Profesor wykładał również w warszawskiej ASP, a w jego stylu nauczania związki
między architekturą i sztukami plastycznymi
były bardzo silnie odczuwalne. Jednak najmocniejsze akcenty w działalności warszawskiej Profesora wiążą się z miesięcznikiem
„Architektura” — przez niemal ćwierć wieku
(w latach 1965–1989) był naczelnym redaktorem tego czasopisma.
Wśród dokonań Profesora na naszej
uczelni zwrócić uwagę należy również na
okres, kiedy w latach 90. kierował Pracownią
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Regionalną Politechniki Krakowskiej „Stara Polana” w Zakopanem. Ten etap w Jego
działalności zaowocował wieloma pracami
na temat architektury regionalnej, publikowanymi w „Tekach Architektury Współczesnej Ziem Górskich”. Profesor Szafer był
redaktorem tego wydawnictwa. Zresztą ów
nurt badawczy przewijał się w publikacjach
Profesora od dawna — niemal od zarania
jego kariery naukowej. Wyrazem tego są
jego prace na temat szałasów tatrzańskich.
Przemysław Szafer był miłośnikiem i znawcą architektury podhalańskiej, przyjacielem
górali, a przede wszystkim miłośnikiem Tatr,
górskiego krajobrazu i górskiej przyrody.
Nurt przyrodniczy i ekologiczny zaznaczył się też bardzo mocno w społecznej działalności Profesora, a nurt konserwatorski związał jego pracę z działalnością
jednej z najważniejszych instytucji kultury prowadzącej prace konserwatorskie
w zamkach na terenie południowej Polski.
Profesor był jednym ze współzałożycieli
Polskiego Klubu Ekologicznego i jego prezesem w latach 1979–1982, zaś w latach
1983–1985 był dyrektorem Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na
Wawelu, instytucji, która — oprócz prac
konserwatorskich na zamku wawelskim
— prowadziła również prace w Pieskowej
Skale i w innych zamkach.
Opus magnum Profesora to trzy tomy diariuszy opublikowanych pod wspólnym tytułem „Nowa architektura polska” („Diariusz lat
1966–1970”, „Diariusz lat 1971–1975”, „Diariusz
lat 1976–1980”). Dzieło to na stałe zapewniło
mu mocną pozycję w historii architektury
i urbanistyki. Dzisiaj, z perspektywy kilkudziesięciu lat, lektura tych książek prowadzi
do przekonania, że ich wielka wartość tkwi
nie tylko w walorach dokumentacyjnych,

ale także w zarysach syntezy, która podważa niejeden stereotyp o naszej architekturze
tamtych czasów. Odnotujmy także nurt amerykański w twórczości naukowej Profesora —
publikacje takie, jak „Człowiek i jego środowisko w USA” (1968), „Kariera miast USA” (1966).
W 1964 r. profesor Szafer był współinicjatorem utworzenia Komisji Urbanistyki
i Architektury w Oddziale Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie. Został pierwszym przewodniczącym tej komisji. Pod jego przewodnictwem odgrywała ona wyjątkowo silną rolę w animowaniu intelektualnego życia
w naszym środowisku architektonicznym.
Ponieważ był postacią barwną, o rozległych
kontaktach również w światowym środowisku architektonicznym, niejako w naturalny sposób skupiał wokół siebie słuchaczy,
współpracowników, twórców, znawców
i miłośników architektury.
Był uroczym rozmówcą. Obdarzony wyjątkowym poczuciem humoru, jak mało kto
z naturalnością i wdziękiem potrafił nadać
wypowiadanym treściom formę wyjątkową. I zapewne ten jego niepowtarzalny styl,
ale i urok osobisty, sprawiały, że Profesora
otaczało tak liczne grono przyjaciół. Przyciągał indywidualności z całej Polski, a także
z zagranicy. Dzięki temu wykreował w Polsce nową tradycję myślenia i dyskutowania
o architekturze i o jakości przestrzeni naszych
miast. Przykładem tego były jego słynne mogilańskie Konwersatoria Architektury Współczesnej, organizowane w latach 1980–1989.
Był człowiekiem serdecznym i życzliwym, a jego optymizm udzielał się rozmówcom. Wyczuwało się, że architektura była dla
niego źródłem radości. On też emanował
tą radością. Jego niepowtarzalny styl i urok
osobisty sprawiały, że otaczało go tak liczne
grono przyjaciół. Dodajmy też, że niejeden
z nas traktował Profesora Przemysława Szafera jako swego guru. I zapewne nim był
— zwłaszcza wówczas, kiedy prowadził nas
w stronę owych szczególnych form przestrzeni, w których architektura dotyka prawdziwej sztuki.
Drogi Profesorze, Przyjacielu, Drogi
Przemku, dziękujemy Ci za to wszystko —
z całego serca.

Zbigniew K. Zuziak
O Tadeuszu Przemysławie Szaferze pisze także
Ewa Węcławowicz-Gyurkovich w artykule na
s. 26–27.
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Zbigniew Jan Białkiewicz
18 listopada 2016 r. zmarł w wieku 75 lat
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Jan Białkiewicz, który po ukończeniu studiów na
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 1967 r. przez cały okres pracy
zawodowej był związany z Instytutem Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
WA PK. W 1976 r. uzyskał stopień naukowy
doktora nauk technicznych za dysertację doktorską pt. „Filip Roman Pokutyński
(1829–1879). Studium z dziejów architektury romantyzmu i eklektyzmu w Krakowie”.
Praca habilitacyjna pt. „Przemiany architektury krakowskiej w połowie XIX wieku”,
obroniona w 1996 r., została wyróżniona
specjalną nagrodą Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Zbigniew Białkiewicz po mianowaniu
przez rektora PK w 1998 r. na stanowisko
profesora nadzwyczajnego, tytuł naukowy profesora otrzymał decyzją prezydenta
Bronisława Komorowskiego w 2011 r.
W okresie 1995–2009 pełnił funkcję kierownika Zakładu Historii Architektury XIX
i XX wieku oraz Modernizacji i Rekonstrukcji Obiektów w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, a w latach
1997–1998 oraz 2000–2003 był wicedyrektorem Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK.
Jego działalność dydaktyczna obejmowała wieloletnią opiekę nad Studenckim
Kołem Naukowym Historii Architektury
Polskiej. Zajmował się również organizacją wakacyjnych praktyk studenckich po
III roku z zakresu inwentaryzacji zabytków
w kraju i za granicą i sprawował nad nimi
opiekę. Od 1967 r. prowadził dwutygodniowe studenckie praktyki inwentaryzacyjne w miastach i miasteczkach Polski
południowej i południowo-wschodniej,
a także za granicą — w Zagrzebiu. Owocem wspomnianych praktyk były bogate
i cenne zbiory dokumentacji inwentaryzacyjnych, szczególnie budownictwa drewnianego. W latach 1977–1982, oprócz wykładów i ćwiczeń dla studentów Wydziału
Architektury, prowadził dodatkowe zajęcia
dydaktyczne w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby PK, obejmujące szkice perspektywiczne i rysunek architektoniczny.
Zajmował się organizacją Międzynarodowego Sympozjum Konserwacji
Zabytków Architektury i Urbanistyki w latach 1979 i 1984, a w 1995 r. pełnił funkcję
sekretarza naukowego uroczystości obchodów 50-lecia Wydziału Architektury
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PK i był współredaktorem wydawnictwa
jubileuszowego. W 2002 r. oraz w latach
2005–2009 uczestniczył w pracach Sekcji
Architektury i Urbanistyki Komitetu Badań
Naukowych.
Prof. Zbigniew Białkiewicz angażował
się szczególnie aktywnie w sprawy konserwacji i ochrony zabytków. Był członkiem:
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Polskiego Komitetu Narodowego
Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków
ICOMOS, Komitetu Urbanistyki i Architektury PAN w Warszawie, Sekcji Architektury i Urbanistyki Komitetu Badań Naukowych, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie, Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej w Krakowie, Stowarzyszenia Architektów Polskich,
Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Czeladzi, był współtwórcą (wraz
z prof. Wiktorem Zinem) Podhalańskiego
Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Z racji szczególnego zainteresowania
problematyką budownictwa Podhala był
członkiem Podhalańskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, a następnie
został wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Fundacji SKANSEN w Zakopanem. Jego
aktywność na tym polu wykraczała także
poza granice Polski, m.in. brał udział w pracach Komitetu Honorowego ds. Rekonstrukcji Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Górze Gellerta w Budapeszcie.
Za swoją długoletnią pracę dydaktyczną, naukową i na polu konserwacji zabytków był odznaczany zarówno przez władze
macierzystej uczelni, jak i na szczeblu miejskim oraz państwowym. Otrzymał m.in.
odznakę złotą „Za Opiekę nad Zabytkami”
i „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”,
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Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznakę Politechniki Krakowskiej. Był również
kilkakrotnie laureatem Nagrody Rektora
PK. W 2014 r. został Honorowym Obywatelem Miasta Czeladzi.
Zainteresowania naukowe prof. Zbigniewa Białkiewicza skupiały się na zagadnieniach związanych z architekturą polską,
szczególnie krakowską, XIX stulecia. Zajął
się twórczością XIX-wiecznych architektów,
takich jak: Filip Pokutyński, Antoni Stacherski i Feliks Księżarski, których twórczość,
pomimo jej niezaprzeczalnej wartości
i znaczenia, nie doczekała się opracowań
monograficznych. Ukoronowaniem wielu
lat pracy i serii artykułów analitycznych na
temat projektowanych przez Feliksa Księżarskiego budowli stała się kompleksowa
monografia o artyście.
Rozpoznanie architektury krakowskiej
XIX wieku i jej twórców wymagało przede
wszystkim żmudnych i długotrwałych badań archiwalnych, ale także przezwyciężenia swego rodzaju uprzedzeń i stereotypów, które przez wiele lat negatywnie
wpływały na ocenę dokonań artystycznych
tego stulecia. Szeroko zakrojone badania
pozwoliły na ustalenie wielu nieznanych
dotychczas faktów. Profesorowi udało się
przybliżyć działalność ponad stu twórców
oraz uściślić dzieje budowy wielu interesujących obiektów. Jest to znaczący postęp
wobec stanu wiedzy w tej materii. Istotne
były artykuły ukazujące wpływ środowiska
berlińskiego na architektów krakowskich,
„stylu florenckiego” i neorenesansu włoskiego w krakowskiej architekturze.
W kręgu zainteresowań naukowych
Profesora, podobnie jak w pracy dydaktycznej, szczególne miejsce zajmowały
zawsze kwestie ochrony i konserwacji zabytków. Z referatami poświęconymi tej
tematyce (m.in. „Uwagi o ochronie zasobów architektury XIX-wiecznego Krakowa
w okresie gospodarki rynkowej”, „Konserwacja czy rekonstrukcja? Z dziejów konserwacji zabytków architektury w Krakowie na
przykładzie Collegium Maius, Sukiennic,
prac prowadzonych przy Zamku na Wzgórzu Wawelskim”) występował na seminariach i konferencjach w kraju i za granicą.
Równolegle z pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną zajmował
się działalnością projektową. W latach
1980–1995 prowadził, pod kierunkiem
prof. Wiktora Zina, studio projektowe
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architektoniczno-konserwatorskie „Discipuli Fabri”. W latach 1980–1987 wśród realizacji architektoniczno-konserwatorskich,
wykonywanych samodzielnie lub we
współpracy z prof. Zinem i dr. hab. inż.
arch. Andrzejem Białkiewiczem, prof. PK,
na szczególną uwagę zasługują te prowadzone w zespole sanktuarium Maryjnego i klasztoru Paulinów na Jasnej Górze
w Częstochowie, a ponadto projekty konserwatorskie (Pracownia Katedry Historii
Architektury Polskiej w zespole W. Zina)
ratusza i Collegium Maius w Krakowie, rewaloryzacji Chełma Lubelskiego, Opatowa
Kieleckiego, pałacu w Krasiczynie oraz zespołu klasztoru Franciszkanów w Nowym
Korczynie.

Profesor swoją aktywność projektową
skupił na monumentalnym budownictwie
sakralnym. Począwszy od 1985 r. zaprojektował 22 diecezjalne kościoły parafialne oraz
kaplice, często z ośrodkami katechetycznymi, wznoszone na terenie aglomeracji miejskich: Częstochowy, powiatu sieradzkiego,
łódzkiego, krakowskiego, Przemyśla, Kielc,
Torunia, także za granicą, m.in. w Mainburgu, Gebrontshausen i Doylestown. We
współpracy z dr. hab. inż. Andrzejem Białkiewiczem, prof. PK nadzorował także ich
budowę. Za działalność projektową w zakresie budownictwa sakralnego i „wybitne
osiągnięcia w projektowanych i realizowanych kościołach” otrzymał w 2000 r. podziękowanie od Ojca Świętego Jana Pawła II.

Posiadał uprawnienia projektowe
w zakresie projektowania architektonicznego i projektowania wnętrz, status twórcy nadany decyzją ministra kultury i sztuki
w 1986 r. W latach 1997, 2001 i 2005 był powoływany na rzeczoznawcę w dziedzinie
ochrony zabytków nieruchomych.
Odszedł od nas wieloletni pracownik
Wydziału Architektury — nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń architektów, człowiek życzliwy, cieszący się
sympatią, uznaniem i szacunkiem studentów, współpracowników i przełożonych.
Człowiek głębokiej wiary, patriota — oddany Ojczyźnie i Kościołowi.

Kraków winien jest szczególną wdzięczność Profesorowi Zbigniewowi Białkiewiczowi za monografię o Feliksie Księżarskim. Długo była to postać przywoływana
jedynie zdawkowo, gdy mówiono o zbudowaniu gmachu Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Budynek jest
jednym z ważniejszych obiektów miasta
nie tylko ze względu na pełnioną funkcję,
ale także z powodu monumentalnej formy,
jaką nadał mu architekt. Collegium Novum
zyskało miano jednego z czołowych dokonań polskiego neogotyku. Obok Wawelu,
Rynku Głównego i Bramy Floriańskiej należy do kanonu najczęściej fotografowanych
budowli miasta.

Mimo to jego twórca bardzo długo pozostawał postacią znaną niemal wyłącznie
z imienia i nazwiska. Nawet z okazji uroczystości stulecia ukończenia budowy gmachu, zorganizowanych w 1987 r. ze sporym
rozmachem przez UJ, nie ukazała się jakakolwiek, bodaj skromna, publikacja o Księżarskim. Zmienił to dopiero Zbigniew Jan
Białkiewicz.
Opublikowana przez niego w 2008 r.
monografia „Feliks Księżarski (1820–
1884). Krakowski architekt epoki historyzmu” — to obszerna prezentacja życia
i dorobku człowieka, który wzbogacił
Kraków także o inne, poza Collegium
Novum, realizacje — w tym klasztor

i kościół klasztorny Felicjanek, koszary
przy ul. Rajskiej oraz należący do Twierdzy Kraków fort cytadelowy nr 2 „Kościuszko”. Na podkreślenie zasługuje
fakt, że Profesor wykonał kolosalną pracę, penetrując zasoby archiwów polskich
i ukraińskich w poszukiwaniu rozproszonych dokumentów. Jego żmudne poszukiwania pozwoliły odkryć wiele szczegółów z życia i dorobku Księżarskiego. Za
sprawą olbrzymiego wysiłku i dociekliwości Badacza, wypełniona została dotkliwa luka w naszej wiedzy o ludziach
dla Krakowa bardzo ważnych.

Ewa Węcławowicz-Gyurkovich

Lesław Peters

Prace studentów WA wyróżnione

W strefie sacrum
Marta Byra i Natalia Barańska — studentki
Politechniki Krakowskiej — zdobyły wyróżnienia w tegorocznym konkursie plastycznym na aranżację Grobu Pańskiego
w krypcie zabytkowego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Krakowie. W konkursie wzięło udział pięcioro studentów
I roku studiów II stopnia na Wydziale
Architektury PK. Swoje prace wykonali
podczas zajęć z zakresu projektowania
konserwatorskiego, prowadzonych w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury PK
pod kierunkiem prof. Ewy Węcławowicz-Gyurkovich.

www.nasza.pk.edu.pl

Konkurs ma charakter ogólnopolski,
jest otwarty i adresowany do artystów plastyków, architektów oraz studentów uczelni
artystycznych. Absolwenci i studenci WA PK
biorą w nim udział od czterech lat. W kwietniu konkurs został zorganizowany po raz
siódmy. Zgłoszono 9 prac. W jury zasiadali
profesorowie ASP: Adam Brincken, Jan Pamuła, Stanisław Rodziński, również architekt dr hab. inż. Andrzej Gaczoł, prof. PK,
architekt i scenograf Tadeusz Smolicki,
ks. dr Andrzej Nowobilski, dyrektor Muzeum
Archidiecezjalnego w Krakowie i ks. dr Mieczysław Rolka, rektor kościoła Pijarów.

(R.)

Projekt Natalii Barańskiej

Nasza Politechnika nr 6 (166) czerwiec 2017

15

INFORMACJE

Konwent Seniorów dyskutował o smogu

Oddychając krakowskim powietrzem,
wszyscy jesteśmy palaczami
architekt przed laty był współzałożycielem Polskiego Klubu Ekologicznego
i wchodził w skład Państwowej Rady
Ochrony Środowiska.
Zagadnienia dotyczące zanieczyszczenia powietrza są stale obecne w pracach
prowadzonych na Politechnice Krakowskiej. Przypomniał o tym podczas otwarcia
posiedzenia prorektor PK prof. Tadeusz Tatara. Poinformował on zebranych, że PK zamierza wybudować tunel aerodynamiczny, który pozwoli badać przepływy smogu
w Krakowie i innych miastach.
Wystąpienie „Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce” dr Jakub Jędrak
rozpoczął od krótkiej prezentacji Polskiego
Alarmu Smogowego. Podkreślił, że organizacja nie współpracuje z żadnymi firmami,
które mogłyby czerpać zyski z kontaktów
z PAS i stara się być neutralna światopoglądowo. W szeregach Polskiego Alarmu Smogowego występuje pełny przekrój osób
o różnych poglądach, jak to
określił dr Jędrak: od działaczy
Ewa Konduracka i Jakub Jędrak. Fot.: Jan Zych
ruchu obrońców życia po lewicowe feministki. — Bazujemy na
wiedzy naukowej i dostępnych
danych, a nie na jakiejkolwiek
ideologii — zaznaczył.
Lista szkodliwych substancji występujących w powietrzu
jest dość długa. Zawiera m.in.
lotne związki organiczne, tlenek węgla (czad), tlenki azotu, ozon troposferyczny, całą
gamę związków powstających
przy spalaniu odpadów, dioksyny, dwutlenek siarki, wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (w tym benzopiren); jednak największy
wpływ na nasze zdrowie, obok
niektórych
zanieczyszczeń
gazowych, mają pyły zawieszone. Są to w szczególności
znane z komunikatów smogowych pyły PM 2.5 i PM 10, przy
czym do pyłów PM 2.5 należą
wszystkie cząstki o średnicy
poniżej 2,5 mikrometra, a do
Tematem kolejnego posiedzenia Konwentu Seniorów Politechniki Krakowskiej
był problem żywo interesujący nie tylko
środowiska naukowe, ale także rzesze Polaków. Podczas spotkania, które odbyło
się 27 kwietnia w Sali Senackiej PK, debatowano o zanieczyszczeniu powietrza
w Polsce.
Tym razem przedstawiono dwa
wykłady. Gośćmi konwentu byli —
dr hab. n. med. Ewa Konduracka, prof. UJ
— specjalistka w dziedzinie chorób wewnętrznych z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Jakub
Jędrak — fizyk z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, reprezentujący
Polski Alarm Smogowy. Warto zaznaczyć,
że przewodniczący Konwentu Seniorów prof. Stanisław Juchnowicz, który
prowadził spotkanie, zapewne mógłby
z powodzeniem wystąpić w roli kolejnego wykładowcy, bowiem ten wybitny
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pyłów PM 10 — cząstki o średnicy poniżej 10 mikrometrów. Im mniejsze są ziarna
pyłów, tym bardziej są niebezpieczne dla
naszego zdrowia, bowiem mogą głębiej
wnikać do naszego organizmu.
Powołując się na dane Europejskiej
Agencji Środowiska i polskiej Inspekcji
Ochrony Środowiska, dr Jakub Jędrak
stwierdził, że w naszym kraju notuje się
najwyższe w Europie stężenia pyłów
PM 2.5 oraz benzopirenu. Warto zwrócić
uwagę, że stężenia benzopirenu są u nas
kilkakrotnie wyższe niż w Czechach, Słowenii, Estonii czy na Węgrzech i kilkanaście, a nawet więcej razy wyższe niż
w takich krajach, jak: Francja, Niemcy,
Szwajcaria, Holandia, Hiszpania i Portugalia. Na mapach zanieczyszczeń powietrza
nie są potrzebne granice państw — po
wskazaniach stopnia skażeń widać od
razu, gdzie się zaczyna Polska, zauważył
dr Jędrak.
Pozostawiając aspekty medyczne zagadnienia autorce drugiego referatu, Jakub Jędrak zwrócił uwagę, że zanieczyszczenia powietrza wpływają na nasz układ
nerwowy, powodując szybsze starzenie
się, pogorszenie wyników w nauce, a także
zaburzenia płodności, zwiększenie ryzyka
poronienia, niższą wagę urodzeniową i niższy iloraz inteligencji oraz większe zagrożenie autyzmem u dzieci przychodzących
na świat.
Dr hab. n. med. Ewa Konduracka,
prof. UJ wystąpienie „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie” rozpoczęła
od przytoczenia danych raportu Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) z 2016 r. Wynika
z nich, że każdego roku na świecie dochodzi do co najmniej 7 milionów przedwczesnych zgonów spowodowanych przez zanieczyszczenie powietrza — 72 proc. tych
zgonów wywołują powikłania ze strony
układu krążenia, 14 proc. — infekcje i choroba obturacyjna płuc, a pozostałe 14 proc.
— rak płuc.
Według informacji Agencji Ochrony Środowiska rocznie w Polsce dochodzi do 25 tys. przedwczesnych zgonów
z powodu przekroczenia stężeń pyłu
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zawieszonego. Tymczasem 60 proc. Polaków (niezależnie od wykształcenia) nie
ma świadomości wpływu złego stanu powietrza na zdrowie. Dotyczy to także jeszcze wielu lekarzy.
Główną drogą wnikania zanieczyszczeń powietrza do organizmu ludzkiego
jest oczywiście układ oddechowy. Zanieczyszczenia wnikają też przez spojówki,
a także układ pokarmowy, bowiem jemy
produkty pochodzące od zwierząt pasących się na łąkach, na które opadają
węglowodory aromatyczne, dioksyny, metale ciężkie i inne szkodliwe substancje. Podobnie jak przedmówca, Ewa Konduracka
wskazywała na szczególne zagrożenie powodowane przez drobne pyły, które mogą
wywoływać stan zapalny.
Skażenie środowiska jest udokumentowaną przyczyną występowania i nasilenia
alergii. Zauważono, że w rejonach miejskich
częstość występowania alergii jest od 2 do
4 razy wyższa niż w rejonach wiejskich,
mimo że w tych ostatnich występuje znacznie więcej tradycyjnych alergenów. W Krakowie stwierdzono, że w okresie nasilenia
zanieczyszczenia powietrza, czyli w okresie
jesienno-zimowym, liczba wizyt pacjentów
w poradniach alergologicznych wzrasta nawet trzykrotnie w porównaniu z latem. Jest
to o tyle zaskakujące, że na wiosnę zaczynają kwitnąć pyłki różnych drzew, będące tradycyjnym źródłem alergii, natomiast jesienią i zimą ilość pyłków znacznie spada, więc
zapotrzebowanie na porady alergologiczne
powinno też spadać.
Badaczka z Collegium Medicum UJ
zwróciła uwagę, że wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie jest porównywalny do skutków palenia tytoniu. Mieszkaniec Krakowa, który spędza dziennie
na wolnym powietrzu średnio 4 godziny,
inhaluje rocznie tyle benzo(a)pirenu, jakby
wypalił w tym czasie 3740 papierosów.
Oba wygłoszone referaty skłoniły
część członków konwentu do wyrażenia
własnych opinii na temat różnych kwestii
szczegółowych — opinii nie we wszystkim
zresztą zbieżnych z poglądami obojga referentów, co doprowadziło do interesującej,
specjalistycznej dyskusji. Członkowie Konwentu Seniorów pytali o wybrane zagadnienia i dzielili się własną wiedzą. Tematyka spotkania tak bardzo poruszyła jego
uczestników, że po formalnym zamknięciu
posiedzenia debata trwała jeszcze dłuższy
czas w rozmowach kuluarowych.

(ps)
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Turniej wiedzy o Tadeuszu Kościuszce

Uczniowie górą
Do kalendarza wydarzeń na Politechnice
Krakowskiej na stałe wpisał się rozgrywany
co roku konkurs wiedzy o patronie naszej
uczelni. W roku obchodów 200-lecia zgonu bohatera powstania z 1794 r. konkurs
„Tadeusz Kościuszko — inżynier i żołnierz”
został rozegrany po raz szósty. Finał odbył
się 24 kwietnia w sali konferencyjnej pawilonu „Kotłownia”.
Konkurs był adresowany — podobnie
jak w latach poprzednich — do uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i studentów
z całej Polski (z wyłączeniem studentów
kierunku historia i słuchaczy szkół wojskowych). Do pierwszego etapu zgłosiło się
156 osób z różnych stron kraju. Zaledwie
trzy województwa nie były reprezentowane. Test internetowy on-line odbył się
5 kwietnia i wyłonił dziesięcioro finalistów.
Do ostatecznej rozgrywki stanęło pięcioro
najlepszych uczniów i pięciu najlepszych
studentów. Musieli odpowiedzieć w sumie
na 200 pytań (po 20 na osobę).
Podanie właściwej odpowiedzi wymagało niekiedy bardzo głębokiej wiedzy.
Trzeba było na przykład podać datę i miejsce podpisania aktu powstania kościuszkowskiego na Litwie; wymienić imię i nazwisko dowódcy wojsk rosyjskich w bitwie
pod Dubienką; powiedzieć, jaki prezent
Kościuszko otrzymał w grudniu 1799 r. od
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w podzięce za troskę o Legiony Polskie we Włoszech; podać nazwę rosyjskiego miasta,
w którym Kościuszko był więziony w latach
1794–1796, a także podać nazwisko osoby,
która w 1821 r. przysłała z Puław galerą ziemię z pobojowiska maciejowickiego do sypania kopca Kościuszki w Krakowie.
Zawodnicy radzili sobie z pytaniami ze
zmiennym szczęściem, ale nieraz zaskakiwali swoją znajomością mało znanych
faktów z historii. Bodaj największy kłopot
sprawiło rozpoznawanie postaci bohaterów insurekcji, jak i innych postaci przedstawianych na portretach. Odpowiedziom
młodych ludzi przysłuchiwał się rektor PK
prof. Jan Kazior, który objął konkurs patronatem honorowym. Konkurs prowadził
i pytania zadawał Marian Zygmunt z Działu
Promocji.
W tej rywalizacji zdecydowanie lepsi okazali się uczniowie, zajmując całe

Finaliści konkursu. Fot.: Jan Zych

„podium”! Po podliczeniu wyników testu
internetowego i rundy finałowej okazało się, że pierwsze miejsce wywalczył
Piotr Kozieł — uczeń II klasy technikum
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Koniecpolu. Drugie miejsce przypadło
Marcie Czepiel z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie,
zaś na miejscu trzecim uplasował się Piotr
Dudek z I Liceum Ogólnokształcącego im.
KEN w Sanoku. Najwyżej sklasyfikowanym
studentem był czwarty z kolei Konrad Rysz
z Politechniki Krakowskiej.
Na wszystkich finalistów czekały nagrody. Zwycięzca otrzymał tablet iPad
Air 2 oraz 2000 złotych, zdobywczyni drugiego miejsca dostała laptopa i 500 złotych,
a trzeci laureat odebrał odtwarzacz iPod
Touch i 500 złotych. Na najwyżej sklasyfikowanego ucznia czekała też dodatkowa
premia w postaci 20 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, gdyby zdecydował
się podjąć studia na PK (z wyłączeniem
kierunków na Wydziale Architektury oraz
kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym). Nagrody wręczył prorektor ds. studenckich
PK dr hab. inż. Marek Stanuszek, przewodniczący komisji konkursowej.
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Wystawa w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej

Odpowiedź studentów na potrzeby miasta
Kraków bardziej zielony, bardziej zwrócony
ku przyrodzie — zaproponowali w swych
projektach studenci Politechniki Krakowskiej. Ich wizje można było zobaczyć na
wystawie prac magisterskich, wykonanych
na Wydziale Architektury PK, czynnej od
30 marca do 14 kwietnia w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej.
Podczas wernisażu mówiono o korzyściach płynących ze współpracy pomiędzy ZZM a PK, realizowanej na podstawie
umowy, którą podpisano w 2015 r. Miasto
otrzymało serię interesujących projektów,
odznaczających się nieraz oryginalnymi,
śmiałymi rozwiązaniami. Natomiast autorzy pokazanych projektów u progu kariery zawodowej mieli okazję zmierzyć się
z realnymi, wziętymi z życia problemami.
Zarówno przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za miejską zieleń, jak i osoby
reprezentujące uczelnię, bardzo pochlebnie wyrażały się o poziomie pokazanych
na wystawie prac.
Wysoko ocenił projekty dyrektor ZZM
Piotr Kempf. Uznał, że spora ich część, po
naniesieniu niezbędnych poprawek, zasługuje na wcielenie w życie. W szczególności
zadeklarował wykorzystanie propozycji dla
Parku Rzecznego Wilgi. Miejski architekt
krajobrazu Katarzyna Rajss-Kałużna zwróciła uwagę na serię propozycji dotyczących

Otwarcie wystawy; od lewej: dyrektor ZZM Piotr Kempf, miejski architekt krajobrazu Katarzyna Rajss-Kałużna, prodziekani Wydziału Architektury PK: Rafał Zawisza, Grażyna
Schneider-Skalska, Katarzyna Łakomy oraz Agata Zachariasz. Fot.: Jan Zych

Nowej Huty. Za bardzo ciekawy uznała m.in.
projekt parku Wiśniowy Sad na osiedlu Kolorowym, projekt, który również może zostać w dużej mierze wcielony w życie, szczególnie w zakresie nasadzenia zieleni.
Projekty studenckie dotyczyły bardzo różnych miejsc, zarówno przestrzeni
publicznych miasta, jak i zespołów mieszkaniowych. Objęły takie tereny, jak: Aleje
Trzech Wieszczów, kwartał śródmiejski po-

Fot.: Jan Zych

między ulicami Karmelicką a Dolnych Młynów, rejon fortu Kleparz, Bulwary Wiślane,
pasmo ulicy Opolskiej, poprzemysłowy
obszar Bonarki, a w Nowej Hucie — osiedle
Wandy i osiedle Willowe, Planty Bieńczyckie i inne.
Uczestnicząca w wernisażu prodziekan Wydziału Architektury prof. Grażyna
Schneider-Skalska charakteryzując projekty, stwierdziła, że zostały one przygotowane bardzo precyzyjnie, z dużą wiedzą
kompozycyjną i znajomością estetyki. Podkreśliła wartość tematów prac pokazanych
na wystawie. Takie tematy uczą studentów
odpowiadania na prawdziwe potrzeby
miasta. Dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz,
prof. PK zwróciła uwagę na świeżość spojrzenia młodych ludzi, na śmiałość i niekonwencjonalność proponowanych rozwiązań.
Jako przykład podała projekt puszczenia
środkiem alei Trzech Wieszczów linii tramwajowej, a nasadzenia zieleni po obu jej
stronach. Zaznaczyła, że studenckie opracowania odpowiadają współczesnym trendom w architekturze krajobrazu.
W otwarciu wystawy wzięli także udział
prodziekani Wydziału Architektury PK —
dr inż. arch. Katarzyna Łakomy i dr inż. arch.
Rafał Zawisza. Obecni byli przedstawiciele
samorządu i organizacji społecznych.

(ps)
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Studenci przedstawili swoje pomysły

Co warto poprawić na kampusie
przy ul. Warszawskiej
Studenci Politechniki Krakowskiej nie tylko zdobywają na uczelni wiedzę, ale coraz
częściej chcą mieć udział w kształtowaniu
swojej Alma Mater. Z konkretnymi pomysłami dotyczącymi zagospodarowania
kampusu PK przy ul. Warszawskiej wystąpiło Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych, działające na Wydziale Inżynierii
Lądowej.
Debata, podczas której członkowie
koła przedstawili swoje pomysły, odbyła
się 14 marca. Zdarzenie wzbudziło zainteresowanie władz uczelni i na spotkanie
przybyli: rektor PK prof. Jan Kazior, dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż.
Andrzej Szarata, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Stanisław Rybicki oraz kanclerz Leszek Bednarz,
a także prof. Kazimierz Furtak, rektor w minionej kadencji.
Studenci postulowali m.in. utworzenie
na kampusie przy ul. Warszawskiej nowych
miejsc rekreacji. Zaproponowali ustawienie dodatkowych ławek, szczególnie przy
budynku „Działowni”, w którym odbywa
się wiele zajęć dydaktycznych. Sugerowali
rozkładanie w sezonie letnim leżaków na
zieleńcu koło Biblioteki PK. Za budynkiem
Wydziału Architektury dostrzegli możliwość
wydzielenia niewielkiego terenu służącego

np. do gry w bule lub innej podobnej rozrywki, aby nawet w czasie krótkich przerw
między zajęciami można było zażyć trochę
sportu. Z przeprowadzonej wśród około
230 użytkowników przestrzeni kampusu
ankiety wynika, że najchętniej wolny czas
spędzaliby na terenie dziedzińca, a w dalszej kolejności na zieleńcu przed Biblioteką
PK, na terenie przylegającym do „Działowni” oraz na obszarze za budynkiem WIŚ, czyli skwerze noszącym imię Kościuszki.
Prezentująca pomysły studentów Ewelina Stypułkowska mówiła też o potrzebie
zwiększenia liczby miejsc postojowych dla
rowerów (zorganizowanych bezpośrednio
przy różnych obiektach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne), o wytyczeniu nowych ścieżek dla pieszych, ułatwiających dotarcie do niektórych budynków,
a także o potrzebie skrócenia szlabanów
przy wjeździe na teren kampusu od strony
ul. Szlak, aby nie utrudniały przejazdu rowerzystom.
Kanclerz Leszek Bednarz uznał przedstawione pomysły za bardzo ciekawe
i stwierdził, że stanowić one będą podstawę do przygotowania harmonogramu prac na terenie kampusu. Zaznaczył,
iż niektóre z proponowanych rozwiązań
były już brane pod uwagę w dyskusjach

Kanclerz Leszek Bednarz szczegółowo odniósł się do pomysłów studentów. Fot.: Jan Zych

na temat potrzebnych zmian w infrastrukturze kampusu. Prof. Kazimierz Furtak
zwrócił uwagę na potrzebę skonfrontowania przedstawionych pomysłów z kompleksowym planem zagospodarowania
kampusu przy ul. Warszawskiej, wykonanym przez dr hab. inż. arch. Jadwigę
Środulską-Wielgus. Szerzej opracowanie
studentów skomentował rektor prof. Jan
Kazior, który proponowane zmiany omówił w kontekście całości prac prowadzonych i planowanych zarówno przy ul. Warszawskiej, jak i na pozostałych kampusach
PK. Rektor wyraził chęć kontynuowania
dyskusji ze studentami na te tematy.
W drugiej części spotkania Paulina Kowal i Marek Kania ze Studenckiego Koła Naukowego „Szuwarek” na Wydziale Inżynierii
Środowiska przedstawili „Box Projekt”. Specyfika studiów na PK sprawia, że studenci
często pracują w kilkuosobowych grupach
nad wspólnymi projektami. Widać to najlepiej w sali w Galerii „Gil”, gdzie w przerwach
między zajęciami młodzież nieraz uczy się
i wykonuje swe prace, zajmując wszystkie
dostępne stoliki. Takich miejsc jest na uczelni, zdaniem studentów, zbyt mało. Proponowane przez studentów rozwiązanie problemu, to wykonane z tanich materiałów
boksy ze stanowiskami do pracy, które można byłoby instalować w różnych miejscach
na uczelni. Boksy stwarzałyby możliwość
spokojnej pracy każdej grupie. Odpowiadając na tę sugestię, kanclerz Leszek Bednarz
poinformował o planach dobudowania dodatkowego piętra do budynku Galerii „Gil”,
gdzie znajdą się pomieszczenia ogólnodostępne, zarówno dla studentów jak i dla pracowników.
Z postulatów studenckich, wyrażonych
podczas dyskusji, jeden doczekał się niemal natychmiastowej realizacji. Studenci
skarżyli się, że w drodze z przystanku przy
Nowym Kleparzu na zajęcia w budynku
„Houston” czy w „Działowni” muszą nadkładać drogi, idąc do wejścia przy gmachu
WIŚ. Wkrótce po spotkaniu udostępniona
została zamknięta od lat bramka od al. Słowackiego, co wydatnie skraca czas dojścia.

(ps)
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Książka

Miasta wobec zadań trudnych do pogodzenia
LESŁAW PETERS

Miasta, postrzegane w różnych aspektach
swego istnienia, stały się w ostatnich latach jednym z ważniejszych przedmiotów
debaty publicznej. Poświęca się im wiele
publikacji w prasie codziennej i periodykach społeczno-kulturalnych, a także
w mediach elektronicznych. To zainteresowanie nie dziwi, bowiem wiek XX i początek obecnego stulecia przyniosły kolosalny
rozwój organizmów miejskich — powstanie gigantycznych metropolii (największe
z nich skupiają więcej mieszkańców niż
państwa tej wielkości co Białoruś, Bułgaria,
Norwegia czy Szwecja), a także nowych
miast budowanych od podstaw.
Problemami architektury i urbanistyki
miast od lat zajmuje się badacz związany
z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej prof. Wojciech Kosiński. W ostatnich latach na łamach „Naszej Politechniki” odnotowaliśmy jego książkę „Miasto
i piękno miasta”, a teraz ukazała się nowa
publikacja: „Paradygmat miasta 21. wieku”.
Praca składa się głównie z krótkich szkiców
na temat różnych miast, przy czym sporą
część zajmuje prezentacja przykładów historycznych, począwszy od starożytności.
Zmienność stylów w architekturze autor wiąże z sinusoidą przemian
kulturowych, odwzorowującą zmiany
w tendencjach stylistycznych. Górne partie sinusoidy reprezentują nadracjonalne
tendencje platońskie, partie dolne zaś —
racjonalne tendencje arystotelesowskie.
Opierając się na teorii „eonów unoszących

się i opadających”, sformułowanej przez
szwajcarskiego historyka sztuki Heinricha
Wölfflina, do tendencji platońskich Wojciech Kosiński zalicza następujące okresy
w architekturze: prahistorię, hellenizm,
bizantynizm, gotyk, barok, eklektyzm
oraz postmodernizm i dekonstruktywizm.
W grupie zjawisk, którym przypisuje się
tendencje arystotelesowskie, wymienia:
antyk klasyczny, Rzym, romanizm, renesans, klasycyzm, modernizm i minimalizm.
Poprzez przykłady historyczne autor
dochodzi do architektury miast współczesnych. Są to miasta, w których tradycja
splata się z nowoczesnością, jak Waszyngton, Manhattan (tę dzielnicę Nowego Jorku
autor traktuje jako osobny byt urbanistyczny) czy Barcelona oraz miasta wznoszone

w naszych czasach od podstaw, jak Szenzen w Chinach czy Masdar w Emiratach
Arabskich, koło Abu Dhabi.
W zakończeniu książki Wojciech Kosiński stwierdza: „Miasto 21. wieku jest
rozpięte pomiędzy metropolitalnością
ambiwalentnie planowaną, ale trudną do
równie ambitnej realizacji — a metropolią
niekontrolowaną (nie dość kontrolowaną),
pozostawioną »samej sobie«, czyli zdaną na gry rynkowe i polityczne, konflikty
statusowe i rasowe. Paradygmat miasta
21. wieku jest trudny do osiągnięcia, ponieważ stoją przed nim zadania pogodzenia
w jednym organizmie wielu ambiwalencji,
wręcz sprzeczności, jakich nigdy wcześniej
w takim wymiarze nie było”.
Wielowątkowa, nasycona licznymi odniesieniami do filozofii i historii, a jednocześnie obficie ilustrowana praca Wojciecha Kosińskiego daje czytelnikowi bogaty
materiał do własnych przemyśleń. Może
być interesującą lekturą nie tylko dla teoretyków architektury i urbanistyki, czynnych
architektów oraz studentów, ale także dla
zainteresowanych kulturowymi kontekstami zjawiska zwanego miastem.
Wojciech Kosiński, „Paradygmat miasta 21. wieku: pomiędzy przeszłością polis a przyszłością
metropolis. Paradigm of the city of the 21st
century: between the past of the polis and the
future of the metropolis”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016. Edycja dwujęzyczna, polsko-angielska.

Ochrona przed hałasem drogowym —
przedmiotem projektu badawczego
Politechnika Krakowska współpracuje z innymi ośrodkami naukowymi w kraju w ramach projektu badawczego poświęconego ochronie dróg przed hałasem. Projekt
realizowany jest wspólnie z politechnikami
w Lublinie, Wrocławiu i Warszawie oraz
Instytutem Badawczym Dróg i Mostów
w Warszawie.
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Założenia projektu „Rozwój innowacji drogowych — ochrona przed hałasem
drogowym” przedstawił prof. Marian Tracz
z Katedry Budowy i Inżynierii Ruchu na
Wydziale Inżynierii Lądowej PK w pierwszym dniu V Śląskiego Forum Drogownictwa, zorganizowanego 26 i 27 kwietnia
w Piekarach Śląskich. Spotkanie z udziałem
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gości zagranicznych było pierwszą w Polsce tak dużą międzynarodową konferencją
techniczną branży drogowej. Wzięło w niej
udział prawie 200 uczestników, którzy wysłuchali 20 referatów. W ocenie prof. Ulfa
Zandera z Niemiec forum reprezentowało
najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny.
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Między Krakowem a Knoxville
Dwadzieścia pięć lat współpracy — to prawie sześciuset studentów,
trwałe przyjaźnie, a nawet polsko-amerykańskie małżeństwa
KRZYSZTOF BOJANOWSKI

W

bieżącym
roku
upływa dwadzieścia
pięć lat od chwili,
gdy pierwsza grupa
studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej pojawiła się na terenie kampusu
University of Tennessee w Knoxville
i podjęła roczne studia w College of Architecture & Planning (dziś: College of
Architecture & Design). W tym samym
roku akademickim 1992/1993 pierwsi
studenci architektury z UT studiowali
w letnim semestrze w budynku WA PK
przy ul. Kanoniczej. Okrągła rocznica
funkcjonowania programu wymiany,
potocznie zwanego Programem Tennessee, zasługuje na podsumowanie.
Nie było zamiarem autora powtórzenie informacji, jakie na dwudziestolecie publikowała „Nasza Politechnika”1. Upływ czasu i presja
ćwierćwiecza wskazały jednak na obowiązek ich aktualizacji, wniesienia niezbędnych korekt i uzupełnienia innych
danych o programie.

WA PK wiarygodnym
partnerem
Dwudziestą rocznicę powstania Programu Tennessee, wypadającą w roku
akademickim 2012/2013, antycypowała
konferencja, która odbyła się w dniach
9–11 czerwca 2010 r. w budynku WA przy
ul. Podchorążych. Wzięli w niej udział
goście z UT, pracownicy WA, a także byli
studenci — uczestnicy programu.
Na początku była wystawa malarstwa, a jej autor David Fox oraz Scott Wall
(ówczesny dyrektor Programu Architektury CA&D) towarzyszyli nam potem
w ocenie projektów swoich studentów,
którzy kończyli właśnie semestralne
1
K. Bojanowski, „Kraków i Tennessee: 20 lat
współpracy”, „Nasza Politechnika” nr 9/2012,
s. 25–26.
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studia na WA PK. Kolejny dzień był poświęcony
podsumowaniu osiągnięć
programu,
refleksjom,
wspomnieniom, a jednym
z gości był Allan Greenberg, konsul USA w Krakowie, placówki zawsze
przyjaznej udającym się
na studia na UT.
Przyszłość
prograCollege of Architecture & Design UT w Knoxville. Fot.: Janusz
mu zdominowała drugi Ziobrowski
dzień obrad. Rozpatrywano możliwości jego wzbogacenia,
studentów, zawsze były doskonałą okazwiększenia liczby studentów, potrzezją do wymiany poglądów na zadania
bę wymiany nauczycieli akademickich
dydaktyki w architekturze.
i wspólnych prac badawczych. Z dysGłównymi uczestnikami programu
kusji i wypowiedzi gości można było
byli i są jednak studenci obydwu uczelodczytać, jak nasza wieloletnia współni. Trwają prace nad odtworzeniem
praca ugruntowała pozycję WA PK jako
pełnej listy studentów University of
wiarygodnego partnera. Było to zawsze
Tennessee i Politechniki Krakowskiej —
naszym celem i źródłem wielkiej sawszystkich, którzy wzięli udział w wytysfakcji, gdyż Program Architektury
mianie. Z niewielkim błędem można
CA&D wedle „Journal of Architectural
stwierdzić, że obejmie ona prawie sześćEducation” zajmuje dziesiątą pozycję
set osób. Nie w liczbach jednak, ale
wśród uczelni publicznych USA.
w komplementarności wymiany należy
dopatrywać się sukcesu programu.
Podczas gdy studenci z USA mają
Uczestnicy programu
okazję wzbogacić studia architektoWarto przypomnieć, że od 1986 r. w Colniczne o osobiste doświadczenie histolege of Architecture & Planning Univerrii i kultury Polski oraz Europy, to nasi
sity of Tennessee uczyli pracownicy Indoświadczają odmiennego systemu
stytutu Projektowania Urbanistycznego
edukacyjnego, gdzie typowy ameryWA PK. Najpierw Marek Dunikowski,
kański „campus” jest miejscem nauki,
który zawitał do UT jako stypendysta
ale również zamieszkania, sportu, rozFundacji Fulbrighta, następnie Wojciech
rywki. Absolwenci obu uczelni prowaMiecznikowski oraz autor niniejszego
dzą dzisiaj własną praktykę zawodową
artykułu. Potem Stanisław Deńko i Anna
lub pracują w uznanych biurach archiPalej oraz Jacek Czubiński z Instytutu
tektonicznych. Przez lata zawiązały się
Historii i Konserwacji Zabytków. Natowspólne przedsięwzięcia, trwałe przymiast, już w ramach programu wymiany
jaźnie, a nawet polsko-amerykańskie
od 1992 r., dołączyli profesorowie Anmałżeństwa. To efekt najdłużej systemadrzej Wyżykowski z Instytutu Projektycznie prowadzonej wymiany studentowania Urbanistycznego PK oraz Piotr
tów architektury z USA w Polsce2.
Gajewski z Instytutu Projektowania Ar2
chitektonicznego PK. Nasze spotkania
Podobnie długą historię mają relacje Wyz profesorami UT, pod koniec semestru
działu Architektury Politechniki Warszawskiej
pomagającymi nam oceniać projekty
z Detroit School of Architecture.
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Program wymiany miał zapewne
wpływ na rozwój kadry dydaktycznej
obu instytucji. W CA&D UT zatrudnienie znaleźli jego byli uczestnicy
oraz nasi studenci: Matt Hall, Brandon
Pace, John Sanders, Ted Shelton, James
Rose, wszyscy zawsze chętnie pomagający naszym studentom. Podobnie
jest na WA PK, obecnie zatrudniającym jedenastu byłych uczestników
Programu Tennessee. Dzięki ustaleniu
wysokich kryteriów kandydatami na
studia na UT zawsze zostawali studenci najlepsi. Po powrocie w terminie
kończyli studia i dziś należą do wyróżniających się nauczycieli akademickich
WA. Mateusz Gyurkovich i Magdalena
Kozień-Woźniak już osiągnęli stopień
doktora habilitowanego, następni będą
niebawem Kinga Racoń-Leja i Mariusz
Twardowski. Stopień naukowy doktora
mają: Wojciech Korbel, Justyna Tarajko-Kowalska, Patrycja Haupt i Bartłomiej
Homiński, a pretendują do niego: Karolina Dudzic-Gyurkovich, Michał Palej,
Paweł Tor, dobrze do takiego awansu
przygotowani.
Z kronikarskiego obowiązku trzeba
jeszcze wymienić osoby, które w różnym stopniu wspomagały administracyjną stronę programu, a wizytując
instytucję partnera, stały się jego uczestnikami. Pierwszą umowę o współpracy
podpisał ówczesny rektor PK prof. Józef
Nizioł, któremu mogłem pokazać College i UT już w 1991 r, podczas wizyty
w USA grupy rektorów polskich uczelni technicznych. Wizyty na UT składali
prorektorzy, profesorowie: Władysław
Ziobroń, Krzysztof Bieda, Dariusz Bogdał oraz dziekan WA prof. Andrzej
Kadłuczka. Dzięki ich wsparciu ustalono zakres i kompetencje jednostek
obsługujących program, w tym Działu Współpracy Międzynarodowej PK
i dziekanatu WA. Techniczne wizytacje
prowadzili także przedstawiciele UT,
byli to prodziekan Barbara Klinkhammer, koordynująca wymianę Kathy
Proctor i Noah Rost, dyrektor Center for
International Education UT.

Atrakcyjna oferta
Od początku Program Tennessee funkcjonował na podstawie uzgodnionej
i długo niezmienionej struktury oferowanych przedmiotów i wyjazdów studialnych. Istotne w tej konfiguracji, ale

22

także w zawieranej umowie bilateralnej,
były kwestie miejsca i organizacji studia
projektowego oraz zapewnienia warunków, jakie są podstawą kształcenia
w USA, i z jakich nasi studenci korzystają, studiując w UT. Nie bez przeszkód
powstało studio w budynku WA przy
ul. Kanoniczej, a studentów trzeba było
lokować w wynajętych mieszkaniach.
Mimo to program ruszył i odtąd każdego roku, zawsze w semestrze letnim,
studenci czwartego roku architektury
z UT uczestniczyli w zajęciach realizowanych przez niemal wszystkie jednostki Wydziału Architektury PK. Zajęcia
obejmowały: projektowanie urbanistyczne (Instytut Projektowania Urbanistycznego), historię architektury (Instytut
Historii Architektury i Konserwacji Zabytków), rysunek odręczny i rzeźbę (Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby).
Program obejmował także dwa wyjazdy studialne, organizowane przez Instytut Historii i Konserwacji Zabytków.
Pierwszy, „europejski”, prowadził przez
Czechy, Austrię do Włoch; „polski” stanowiło zwiedzanie starannie wybranych zabytkowych miast i obiektów na
terenie kraju.
Okazało się to atrakcyjną ofertą
dla studentów amerykańskich. Szczególnie lubiane były zajęcia plastyczne,
rzeźba i rysunek, prowadzone przez
prof. Stefana Dousę i prof. Mariolę
Żychowską. Historię wykładali profesorowie Andrzej Kadłuczka oraz Ewa
Węcławowicz-Gyurkovich, a za logistykę i prowadzenie wyjazdów studialnych odpowiadali dr Jacek Czubiński
i dr hab. Maciej Motak. Koordynacją
zajęć i prowadzeniem studia od początku zajmował się autor tego tekstu. W latach 1997–2008 jego miejsce
zajęły dr hab. Anna Franta i dr hab.
Anna Palej, której wykłady z teorii
projektowania urbanistycznego były
szczególnie cenione przez studentów
amerykańskich. Zajęcia w studio projektowym prowadzili także inni pracownicy IPU: dr hab. inż. arch. Anna
Kantarek, prof. PK i dr hab. inż. arch.
Mateusz Gyurkovich, dr Kinga Racoń-Leja, ostatnio najczęściej dr Bartłomiej
Homiński i architekt Michał Palej.
Semestralny wyjazd koordynatora
na University of Tennessee z grupą studentów WA PK wiosną 1997 r. miał na
celu promocję krakowskiej części programu, ale i udział w akredytacji Programu
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Architektury CA&D UT przez National
Architectural Accrediting Board (NAAB)
— państwową komisję weryfikującą
wszystkie placówki, jakie kształcą przyszłych architektów w USA. Ponowne
rozważanie kategorii i kryteriów oceny
stosowane przez komisję oraz prowadzenie zajęć ze studentami amerykańskimi
w dynamicznym otoczeniu UT pomogły
samokrytycznie spojrzeć na zawartość
i sposoby realizacji programu w Krakowie. Wniosek, że nie tylko atrakcyjność
oferty, ale również integracja treści i samych studentów z rówieśnikami w nowym otoczeniu wymagają poprawienia,
był słuszny i ponadto poparty opiniami brytyjskiej komisji RIBA, cyklicznie
akredytującej WA PK3.

Czas na zmiany
Poczucie konieczności modyfikacji
Programu Tennessee narastało. Impuls do zmian dali koledzy z CA&D
UT. Najpierw dokonano analizy oraz
porównano kredyty ECTS z systemem
obowiązującym w UT. Efektem dialogu
z Noahem Rostem, dyrektorem Center
for International Education UT było
uzgodnienie, że uczestnikami programu wymiany mogą być wyłącznie
studenci I stopnia studiów na WA PK.
Następne uwagi do treści i struktury
programu wniósł prodziekan i dyrektor Programu Architektury dr George
Dodds, informując że studenci CA&D
UT mogą już wybierać pomiędzy semestralnymi studiami na PK, w słynnej Rome Center for Architecture lub
w UTK Finland Summer Architecture
Institute, a liczba uczestników ma być
równa, po dwunastu studentów UT
w każdym z wymienionych miejsc.
Konsekwencją tego ustalenia są dokonane po 2013 r. zmiany w oferowanych
kursach. Integracja nastąpiła w zakresie
wyjazdów studialnych, a nowo opracowany przedmiot objął historię i praktykę urbanistyczną w miastach centralnej
Europy. Objazd miast polskich został
istotnie rozszerzony o współczesne realizacje, jak: Filharmonia w Szczecinie,
Muzeum Śląskie czy Muzeum w Bełżcu. Natomiast część europejską tworzą
dwie odrębne trasy. Pierwsza prowadzi
przez Budapeszt, Bratysławę, Lublanę,
3

Pierwsza wizyta komisji akredytacyjnej
RIBA na WA PK odbyła się w 1999 r.
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Wenecję, Graz, Wiedeń i Pragę, zaś późniejsza obejmuje poznawanie historycznego i współczesnego Drezna oraz Berlina. Na prośbę partnerów nauczanie
rysunku odręcznego studentów czwartego roku zastąpił kurs języka polskiego
i kultury. Nie uległ zmianie ulubiony
przez studentów kurs rzeźby, jakiego
nie ma na UT.
Podobnie funkcjonuje studio projektowe, w ramach którego, identycznie jak na UT, odbywają się pięciogodzinne sesje, realizowane w semestrze
w każdy poniedziałek, środę i piątek.
Uzupełnienie zajęć stanowią wykłady
dotyczące zagadnień, których wybór
jest dostosowany do aktualnie wykonywanego projektu. Trwałą słabością krakowskiej edycji programu jest
brak integracji pomiędzy studentami
obydwu krajów, a udział studentów
z Guangdong University of Technology
jedynie oddala rozwiązanie tego problemu.
Studenci WA PK, uczestniczący
w wymianie bilateralnej, są traktowani
jak wszyscy inni studiujący w CA&D
UT. W warunkach sprzyjających integracji uczestniczą w kluczowym
dla nich studiu projektowym i dwóch
przedmiotach wybieralnych, praktycznym i teoretycznym, które — wypełniając limit 30 punktów ECTS — dają podstawę do zaliczenia semestru przez WA.
Istotną różnicę stanowi własne, stałe
miejsce pracy, czego nigdy nie udało się
zapewnić studentom z CA&D UT. Tych
różnic jest więcej, gdy porównać zakres
oraz dostępność usług na terenie kampusu w Knoxville, z tymi, które możemy oferować w Krakowie.
Od zarania programu asymetria
fi nansowych potencjałów partnerów
była znana, bo odzwierciedla zasadnicze różnice w fi nansowaniu szkolnictwa wyższego w obu krajach, ale
różnice się pogłębiają. Przy zbliżonym
poziomie osobistych wydatków na
życie, przeloty, wizy i ubezpieczenie,
sam koszt udziału w wymianie dla
studenta UT jest coraz wyższy, zwykle
nieosiągalny dla studenta polskiego 4.
Przez dwadzieścia pięć lat studenci
WA PK mogli studiować w CA&D UT
dzięki sprawnemu funkcjonowaniu
4
W bieżącym roku koszt uczestnictwa dla
studenta UT przekroczył 25 tys. dolarów, dla
studenta WA PK było to 1950 złotych
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krakowskiej część Programu Tennessee. Powierzając opiekę nad swoimi
studentami, władze CA&D zawsze
okazywały nam zaufanie, ale z oczekiwaniem rozumienia modelu edukacji
architektonicznej, jaki z sukcesem od
wielu lat realizują u siebie.

Trzeci partner
W listopadzie 2012 r. przebywała na
University of Tennesse w Knoxville
delegacja Politechniki Krakowskiej
i Wydziału Architektury PK w celu
przedłużenia wieloletniej umowy wymiany studentów. Ze strony PK podpisali ją prorektor prof. Dariusz Bogdał
i prodziekan dr inż. arch. Rafał Zawisza. Delegacja, w której uczestniczyli
również dziekan WIL prof. Tadeusz
Tatara i piszący te słowa, zapoznała się
z dwoma eksperymentalnymi energooszczędnymi domami, które studenci
zaprojektowali na terenie kampusu
i w Norris (inwestycję sfi nansowała firma Clyton Homes).
W semestrze letnim 2013 r. profesor David Fox z CA&D UT był gościem
naszego wydziału jako stypendysta
Fundacji Fulbrighta. Przez wiele lat
współpracy z WA PK promował w swoim otoczeniu potrzebę rozszerzenia
istniejącej umowy o wymianie studentów i objęcie nią również wymiany nauczycieli akademickich i prowadzenie
wspólnych badań.
W semestrze letnim 2015 r. w zajęciach prowadzonych w ramach Programu Tennessee pierwszy raz wzięła
udział grupa pięciu studentów School
of Architecture and Urban Planning
Guangdong University of Technology
w Chinach. W październiku 2015 r.
wraz z prodziekanem WA Rafałem Zawiszą uczestniczyłem w organizowanej przez CA&D UT konferencji „Additive Manufacturing Integrated Energy
AMIE 1.0” dotyczącej zastosowania nowych technik w architekturze, w tym
druku 3D. Studenci mają do nich dostęp w pracowni „fablab”, powstałej
dzięki dotacja firmy Clayton Homes.
W semestrze letnim 2016 r. w międzynarodowym konkursie studenckim
ACSA International Steel Competition
wśród 120 prac wyróżnienie uzyskał
projekt studentów WA PK Karoliny
Rachwał, Janusza Ziobrowskiego oraz
Yiwen Wu z China Southeast University,

wykonany podczas zajęć w CA&D UT
w ramach Programu Tennessee.
W tym samym semestrze na Wydziale Architektury PK w zajęciach
brało udział 12 studentów z CA&D
UT. Badali oraz projektowali systemy
małych domów rodzinnych, jakie masowo mogą być zastosowane w Polsce
— „Aﬀordable Housing — Responsible Architecture” (Dostępne mieszkalnictwo — odpowiedzialna architektura). W trakcie semestru tygodniowe
konsultacje z ekonomiki projektowania poprowadził John Kalec, były CFO
fi rmy Clayton Homes. Natomiast w finalnej prezentacji projektów studenckich i ich ocenie uczestniczyli profesorowie George Dodds oraz David Fox
z CA&D UT.
W październiku 2016 r. wymienione wyżej projekty zostały pokazane na
konferencji „Dom dla rodziny”, zorganizowanej w Krynicy pod patronatem
Ministerstwa Infrastruktury przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów
RP. Wybrane projekty posłużyły do
zilustrowania referatu Krzysztofa Bojanowskiego „Budowa domu lekko i szybko, czyli taniej”, przyjętego następnie do
druku w wydawnictwie Izby5. Również
w październiku 2016 r. prorektor PK
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK podpisał dokument rozszerzenia umowy
z CA&D UT.
W semestrze letnim 2017 r. w ramach Programu Tennessee ponownie
studia podjęła grupa 5 studentów
School of Architecture and Urban
Planning Guangdong University of
Technology. Korespondencja prowadzona z władzami CA&D UT oraz
GUT wskazuje na możliwość zawarcia kolejnej umowy, tym razem o trójstronnej współpracy.

Dr hab. inż. arch. Krzysztof Bojanowski jest
koordynatorem Programu Tennessee. Pracuje
w Instytucie Projektowania Urbanistycznego na
Wydziale Architektury PK.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

5

K. Bojanowski, „Budowa domu lekko
i szybko, czyli taniej” [w:] „Konferencje. Dom dla
rodziny”, Materiały konferencji zorganizowanej
w Krynicy-Zdroju 21–22 października 2016 r.,
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP, Kraków 2016.
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Potencjał internetu rzeczy
Studenci i pracownicy Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK
odwiedzili Laboratorium Internetu Rzeczy firmy Comarch
MAGDALENA JARCZAK, MIECZYSŁAW DRABOWSKI

S

tudenci kierunku informatyka i pracownicy Wydziału Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej Politechniki Krakowskiej mieli okazję
zapoznać się bliżej z firmą Comarch.
28 marca w siedzibie firmy spotkali się
z jej przedstawicielami, pracownikami
Laboratorium Internetu Rzeczy [internet rzeczy — od ang. Internet of Things
(IoT) — przyp. red.]. Zaprezentowali
oni nowe inwestycje firmy Comarch
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
w Krakowie.

Nowe inwestycje
Comarch zakończył kolejny etap
w rozwoju fi rmy, umacniając tym samym swoją pozycję w branży informatycznej, zarówno na rynku polskim,
jak i poza granicami kraju. Służyło
temu uruchomienie Laboratorium
Internetu Rzeczy. Nowoczesna hala
laboratoryjno-produkcyjna IoT Lab
znajduje się na terenie kampusu fi rmy, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej
w Czyżynach. Do użytku zostało również oddane centrum przechowywania danych.
Uruchomienie IoT Lab oraz zakup specjalistycznego sprzętu da
możliwość realizacji prac badawczo-rozwojowych:
przeprowadzania
wstępnych badań i tworzenia koncepcji
produktu, projektowania mechanicznego i 3D, projektowania elektroniki,
opracowywania software’u, prototypowania oraz produkcji małych serii.
Zarówno IoT Lab, jak i data center znajdują się w budynku firmy, oddanym do
użytku w 2016 r. Rozbudowa własnej
infrastruktury pozwoli stworzyć krakowskiej spółce prawie 400 nowych
miejsc pracy związanych z internetem
rzeczy, rozwiązaniami IT dla medycyny oraz analizą danych.
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Laboratorium Internetu
Rzeczy atutem firmy
Grzegorz Wąchocki, dyrektor Działu IoT, mówi: — Firma Comarch dostrzega duży
potencjał w obszarze internetu
rzeczy, dlatego rozwijamy serie
modułów sprzętowych i rozwiązań software’owych, tworzących kompleksową Platformę
Internetu Rzeczy. W założeniach umożliwiają ona sprawne
i optymalne kosztowo budowanie usług i produktów na tym
nowym, szybko rozwijającym się Hala laboratorium. Fot.: Piotr Krajewski
i niesłychanie konkurencyjnym
NPI (New Product Implementation —
rynku. Rozwiązanie łączy w sobie bogate
’wdrażanie
nowych
produktów’).
doświadczenie firmy w wielu branżach na
IoT Lab w pełni korzysta z zasobu wieglobalnym rynku wraz z umiejętnością budzy i doświadczenia Grupy Comarch,
dowy złożonych systemów, zawierających
odnoszącego się do procesu tworzenia
w sobie zarówno rozwiązania software’owe,
oprogramowania. Kompetencje te zojak i urządzenia elektroniczne. Aby sprawstały uzupełnione przez zespoły pronie tworzyć te ostatnie, Comarch zainwejektowe oraz aktywa produkcyjne, postował w budowę laboratorium szybkiego
zwalające na szybką produkcję małych
prototypowania i produkcji. Wyposażone
i średnich serii.
w najnowszy sprzęt laboratorium pozwala
Laboratorium Internetu Rzeczy jest
istotnie rozwinąć nasze dotychczasowe portw stanie szybko opracować i wdrożyć
folio produktów i usług w dziedzinie związarozwiązania
zindywidualizowane,
nej z rozwijaniem innowacyjnych urządzeń
oparte na specyficznych wymaganiach
elektronicznych.
klienta. Jednak nie zawsze tworzenie
Dyrektor Grzegorz Wąchocki podcałego systemu od podstaw jest konieczkreśla, że Comarch staje się unikatone. Comarch Technologies stworzył szewym dostawcą, zdolnym zaproponoreg gotowych elementów systemów IoT,
wać klientowi kompletne rozwiązanie
takich jak beacony, moduły BLE wraz
ze sfery internetu rzeczy — od dedyz platformą obliczeń w chmurze.
kowanego urządzenia elektroniczneJako jedna z nielicznych fi rm na
go, przez chmurę, narzędzia wspomarynku Comarch posiada urządzenie
gające zarządzanie usługą i biznesem
do przeprowadzania testów elekwokół niej, aż po aplikacje mobilne.
trycznych ( flying probe). Dzięki temu
Pozwala to uzyskać firmie znaczącą
dostępne jest całe spektrum usług —
przewagę konkurencyjną nad podobklient przychodzi z pomysłem, a fi rma
nymi firmami, które oferują swoje rozrealizuje go sama, bez podzlecania,
wiązania w tej branży.
co skraca czas oczekiwania na reKoncepcja IoT Lab zapewnia całkoalizację usługi. Ponadto współpraca
witą kontrolę nad procesem R&D, poz jednym partnerem daje gwarancję
ufność informacji oraz szybki proces
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jakości. Dzięki nadzorowi nad całym
procesem Comarch może zagwarantować wysoki standard wykonania,
zgodność z normami bezpieczeństwa,
pełną kompatybilność SW i HW oraz
tajemnicę technologiczną.

Liczy się
bezpieczeństwo danych
Zapotrzebowanie wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw na usługi przechowywania danych stale rośnie. Coraz więcej firm decyduje się na
przeniesienie tworzonych informacji
do profesjonalnych ośrodków, które
zapewniają bezpieczeństwo gromadzonych danych, oraz ich hosting. Dlatego
właśnie Comarch zdecydował się na
uruchomienie data center.
Nowy ośrodek oferuje klientom środowisko do przechowywania danych,
relokację i konsolidację infrastruktury,
a także swobodne przetwarzanie danych w chmurze prywatnej. Kompleksowa oferta uwzględnia również usługi
zapewnienia bezpieczeństwa logicznego oraz backup danych.
Ponadto do dyspozycji klientów są
łącza WAN i nielimitowany dostęp do
internetu, a także usługi z zakresu VoIP
over cloud i dynamicznej architektury
Infrastructure as a Service (IaaS), Platform
as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) oraz Disaster Recovery Center
(DRC).
Wszystkie usługi objęte są rygorystycznym SLA (Service Level Agreement),
dzięki czemu klienci mają zapewnione
bezpieczeństwo fi nansowe oraz wysoką
jakość usług. Ośrodek spełnia standardy TIER 3 i ma zapewniony dostęp do
dedykowanych linii światłowodowych

(oraz innych mediów telekomunikacyjnych) oraz węzłów czołowych operatorów telekomunikacyjnych o zasięgu
krajowym i międzynarodowym, m.in.:
TeliaSonera, Deutsche Telecom, Level
3, Vodafone czy T-Systems. Obiekt wyposażony jest w wysokiej klasy rozwiązania infrastrukturalne oraz nowoczesne systemy bezpieczeństwa zarówno
fizycznego (CCTV, kontrola dostępu,
systemy antywłamaniowe), jak również środowiskowego (UPS, agregaty
prądotwórcze, systemy przeciwpożarowe, klimatyzacja itp.).

Przede wszystkim zespół
Comarch zatrudnia obecnie ponad
5400 osób w 26 krajach świata. Tylko
w Krakowie pracuje prawie 3000 specjalistów. Dodatkowe powierzchnie biurowe pozwolą na stworzenie kolejnych
miejsc pracy.
W 2016 r. firma przyjęła ponad tysiąc
osób i z pewnością w tym roku zatrudnienie w Comarch również wzrośnie.
Jest to związane przede wszystkim
z letnim programem stażowym, organizowanym od prawie 15 lat. Co roku
około 300 studentów bierze udział
w projekcie, a następnie około 70 proc.
z nich nawiązuje z firmą długoterminową współpracę i kontynuuje w niej rozwój zawodowy.
Profil pracowników firmy Comarch oraz ich wykształcenie stale
ewoluują. Dzięki bliskiej współpracy
z uczelniami do firmy dołączają, poza
studentami kierunków technicznych
i inżynierskich — stanowiącymi rdzeń
firmy — absolwenci wzbogacający rozwiązania od strony wizualnej, graficznej i użytkowej. Tworzone w Comarch

Uczestnicy spotkania w firmie Comarch. Fot.: Damian Grela

rozwiązania przechodzą cały cykl
produkcji — od koncepcji, prac badawczych, poprzez prototypownie i produkcję, aż do wdrożenia gotowego rozwiązania. Na każdym z tych etapów
wykorzystywane są kompetencje i wiedza z różnych dziedzin i z najlepszych
polskich uczelni.
Projektowanie — to jeden z kluczowych obszarów wzbogacających
portfolio produktów fi rmy. Dzięki
umiejętnościom absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki
Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej
produkty fi rmy stają się atrakcyjnymi
i funkcjonalnymi rozwiązaniami dla
użytkowników. Specjaliści w dziedzinie kreacji, wzornictwa i użyteczności są niezbędni, aby realizować
plany fi rmy z zakresu prac badawczo-rozwojowych — rozwiązania i produkty muszą być dobrze przygotowane pod kątem programistycznym, ale
również funkcjonalne, intuicyjne i dopracowane graficznie.
Rozwiązania oferowane przez Comarch reprezentują model Biznes2Biznes,
jednak docelowym użytkownikiem zawsze pozostaje człowiek i jego potrzeby.
Przy tak dużym zapleczu produkcyjnym i bogatej ofercie także specjaliści
wsparcia i rozwoju biznesu mają możliwość kreowania swoich ścieżek kariery w strukturach Comarch na całym
świecie.
Marcowa wizyta studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK w firmie
Comarch była kolejnym spotkaniem
służącym wymianie doświadczeń i dyskusji na temat dostosowywania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Zapoznanie się z potencjałem firmy
i możliwościami Laboratorium Internetu Rzeczy z pewnością zaowocuje rozwijaniem wspólnych działań, zarówno
w dziedzinie dydaktyki, jak i badań naukowych.

Magdalena Jarczak jest HR Biznes Partner w firmie Comarch.
Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski jest prodziekanem Wydziału Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.
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Wpisał się w rodzinną tradycję
Tadeusz Przemysław Szafer, syn rektora UJ i światowego pioniera ochrony
przyrody, zdobył uznanie jako wybitny znawca architektury współczesnej
EWA WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH

W

Krakowie na cmentarzu
Rakowickim
27 lutego 2017 r. pożegnaliśmy
97-letniego
profesora T. Przemysława Szafera, który przez wiele lat związany był z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej.
Prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Przemysław Szafer był wybitnym znawcą architektury najnowszej. Jego publikacje
z lat 70. i 80. XX wieku na temat polskiej
architektury po II wojnie światowej do
dzisiaj są cytowane podczas konferencji
naukowych i stanowią podstawową literaturę krytyczną z tamtych lat. Oprócz
znanych niemal wszystkim architektom
„Diariuszy”, czyli przeglądu dokonań
najciekawszych realizacji w polskiej architekturze lat 1966–1980, należy wymienić
wydaną w 1977 r. „Ekologię środowiska
mieszkaniowego” (współautor Krystyna
Styrna-Bartkowicz). W 2007 r., będąc już
od kilkunastu lat na emeryturze, razem
z Krystyną Styrną-Bartkowicz i Andrzejem Chołdzyńskim napisał obszerne posłowie o polskiej architekturze do tłumaczonego z wydania włoskiego albumu pt.
„Dzieła nowoczesnej architektury”.

Atrakcyjny przedmiot
Profesor Tadeusz Przemysław Szafer
przyjechał do Krakowa w 1963 r. ze wspaniałymi wykładami, po kilku latach pracy
w Warszawie: w Akademii Sztuk Pięknych, w Instytucie Urbanistyki i Architektury Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, a także w Zakładzie
Historii Budowy Miast PAN. Wcześniej,
na początku lat 60., powrócił z pobytu za
granicą, gdzie dwukrotnie przebywał na
rocznym stypendium — na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii, w Stanach
Zjednoczonych i w Akademii Sztuk Pięknych w Hull, w Anglii. Przywiózł stamtąd
mnóstwo kolorowych slajdów, które były
dla nas wszystkich bardzo atrakcyjne,
bowiem wyjazdy zagraniczne należały
wówczas do rzadkości. W czasie pobytu
w USA miał okazję spotkać się z wybitnym amerykańskim architektem Frankiem Lloydem Wrightem w jego szkole
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i galeriach i miały wprowadzać przyszłych młodych inżynierów w życie kulturalne Krakowa.

Człowiek na trawniku

T. Przemysław Szafer, w tle portret jego
ojca. Fot.: Ze zbiorów Krystyny Styrny-Bartkowicz

architektury Taliesin West w Scottsdale,
w Arizonie.
„Architektura współczesna”, prowadzona przez profesora Szafera na Politechnice Krakowskiej, była niezwykle
atrakcyjnym przedmiotem. Studenci
w ramach tego kursu mogli wybrać do
swoich opracowań studialnych osobę
współczesnego architekta, który był dla
nich ważny i nie tylko prezentowali jego
twórczość, ale także wykonywali plakaty, ukazujące graficznie omawiane problemy. Konkursowe wystawy posterów
przypominały artystyczne happeningi.
Odbywały się w klubie „Expo” na Wydziale Architektury albo w budynku Stowarzyszenia Architektów Polskich, mającym wtedy siedzibę przy ul. Floriańskiej,
albo w galeriach Krakowa.
Korzystając z kontaktów prywatnych
Profesora, gościliśmy także wówczas na
wykładach wielu zagranicznych architektów. Razem z Profesorem i dr arch.
Krystyną Styrną-Bartkowicz prowadziliśmy także zajęcia na temat wybranych zagadnień kultury współczesnej. Przeznaczone dla studentów innych wydziałów
Politechniki Krakowskiej (Transportu,
Budownictwa Lądowego, Budownictwa
Wodnego, Mechanicznego, Chemii),
odbywały się w krakowskich muzeach
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Osobowość Profesora, jego nieprzeciętne
poczucie humoru i łatwość nawiązywania
kontaktów z szanowanymi naukowcami,
studentami, a nawet dziećmi pracowników i znajomych zjednywały mu wielu
przyjaciół i entuzjastów. Profesor nauczył
nas dostrzegać w otaczającym świecie
zdarzenia pozornie drobne i proste, z których można było budować naukowe rozważania społeczne czy artystyczne.
Tak było z człowiekiem, który na
trawniku przy ul. Piastowskiej, obok
ciągu pieszego dawnej Młynówki, tuż
przed stanem wojennym zbudował szałas, komin i mały piec z gliny. Przycinając gałęzie z okolicznych drzew i krzewów, spędzał tam całe dnie. Korzystał
z prymitywnej formy lodówki, zakopując żywność w zmarzniętej ziemi, aby
potem ugotować z niej strawę na owym
piecu. Okazało się, że to były właściciel
tych terenów — Jan Murzyn, który posiadał mieszkanie w jednym z okolicznych
bloków przy ul. Żelechowskiego. Za radą
profesora przedstawiłam tę postać na
konferencjach i opisałam w artykule naukowym w publikacji Komisji Urbanistyki i Architektury PAN.
Owa charakterystyczna dla Profesora
zdolność porządkowania i systematyzowania otaczającego nas świata była wielkim
darem, talentem, o którym John Ruskin,
uznawany przed laty za guru artystów,
mówił: „(…) Największą rzeczą, jaką może
uczynić człowiek na tym świecie, jest dostrzec coś i w prosty sposób opowiedzieć
o tym, co zobaczył”.

Spotkania w Mogilanach
T. Przemysław Szafer był synem Władysława Szafera, rektora UJ, naukowca bardzo
szanowanego, o niespotykanym autorytecie, zaliczanego do światowych pionierów
ochrony przyrody, inicjatora utworzenia w Polsce wielu parków narodowych
(np. Białowieskiego, Świętokrzyskiego,
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ARTYKUŁY
Kongresie Architektury Polskiej SARP
w 2005 r. został wyróżniony dyplomem
honorowym SARP za zasługi dla polskiej
architektury.

Kościół w mieście urodzenia
papieża

Monika i T. Przemysław Szaferowie podczas balu Wydziału Architektury w Teatrze
im. Słowackiego w Krakowie 14 lutego
1995 r. Fot.: Ze zbiorów Ewy Węcławowicz-Gyurkovich

Babiogórskiego, Pienińskiego, Tatrzańskiego, Ojcowskiego), rezerwatów i pomników przyrody. Również jego matka
była profesorem UJ i wybitnym biologiem.
Urodzony w rodzinie naukowców — jego
ojciec był ponadto pierwszym przewodniczącym oddziału PAN w Krakowie
i członkiem PAU — swoim życiem wpisał
się w tę rodzinną tradycję: T. Przemysław
Szafer był twórcą i wieloletnim przewodniczącym Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w Krakowie.
Uważał, że jego obowiązkiem jest nie
tylko troska o rozwój naukowy pracowników Zespołu Architektury Współczesnej
Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK, ale także organizowanie
konferencji naukowych. Był pomysłodawcą
i inicjatorem słynnych Konwersatoriów Architektury Współczesnej, odbywających się
co roku w listopadzie w Mogilanach. Organizował je w latach 1980–1989.
To dzięki jego autorytetowi i kontaktom spotkania te stały się najważniejszym
wówczas w Polsce forum dyskusyjnym na
temat współczesnej architektury. Skupiały niemal całą śmietankę polskich architektów zainteresowanych tą problematyką, zarówno profesorów, jak i asystentów,
a także architektów zatrudnionych w biurach projektów. Nie były to typowe konferencje, a konwersatoria: prelegenci wygłaszali podczas nich referaty (zazwyczaj
ilustrując wykład posterami), a następnie musieli dyskutować o zagadnieniach
wskazanych przez Profesora. W tamtych
czasach były to pierwsze cykliczne spotkania architektów ze wszystkich polskich
ośrodków naukowych.
Profesor T. Przemysław Szafer był
członkiem Polskiej Rady Architektów. Na
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św. Jana Pawła II 14 sierpnia 1991 r. oraz spotkanie z nim, a także specjalne wyróżnienie,
Nagroda Roku przyznana przez Zarząd
Główny SARP w 1992 r. za projekt wnętrz
wadowickiego sanktuarium.

Z jamnikami na wykład

Zajmował się teorią architektury, zasadniczo nie projektował. Na początku lat
80. dostał zlecenie od księdza kardynała
Franciszka Macharskiego na projekt nowego kościoła w Krakowie. Świątynia
miała stanąć na trójkątnym placyku przy
ulicach: Brodowicza, Moniuszki i Kona
(dziś Bandurskiego). Zostałam wraz z mężem, Jackiem Gyurkovichem, zaproszona
przez Profesora do współpracy, bowiem
mieliśmy już wtedy zaawansowane realizacje kościołów w Jarosławiu i w Krynicy.
Proponowaliśmy pozostawienie istniejącego placu targowego (w postaci kramów)
na fragmencie działki oraz zabudowę zespołu sakralnego o niedużej kubaturze,
tak aby nie zacieniała istniejących wokół
budynków. Nasza koncepcja zyskała pozytywną opinię Krakowskiej Komisji
Kurialnej, jednak na skutek decyzji ówczesnych władz politycznych nie została,
niestety, przekazana do realizacji.
Drugie zlecenie Profesor otrzymał od
jego eminencji w 1983 r. Dotyczyło budowy
kościoła w Wadowicach. Byliśmy zaszczyceni, że znowu wybrał nas do współpracy.
Przez kilka lat realizacji mieliśmy okazję
prowadzić wielogodzinne dyskusje o tym,
jak winien wyglądać kościół w mieście
urodzenia papieża Polaka, wznoszony jako
votum wdzięczności wadowiczan za uratowanie życia św. Jana Pawła II w zamachu
13 maja 1981 r. Owe rozmowy dotyczyły filozofii architektury geometryczno-symbolicznego postmodernizmu, który po
Międzynarodowym Kongresie UIA w Warszawie w 1981 r. dotarł do naszego kraju.
Założenie sanktuarium św. Piotra Apostoła
w Wadowicach jest przykładem polskiego
geometrycznego postmodernizmu.
Żałujemy, że nie udało się zrealizować
do końca całej naszej koncepcji. Brakuje kubaturowego muru zamykającego założenie
od strony wschodniej. Takie były wówczas
uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze.
Nigdy nie zapomnimy jednak wspaniałej
atmosfery tamtych lat i zaangażowania
mieszkańców całego miasta w budowę.
Kiedy realizowano strop nad przyziemiem,
pięćset osób dobrowolnie przez całą noc woziło na taczkach beton. Kościoły były wówczas budowane systemem gospodarczym
i często udział w ich realizacji traktowano
jako wyraz protestu przeciw władzy komunistycznej, przez wiele lat zabraniającej budowy nowych świątyń. Dla naszego zespołu ukoronowaniem wielu lat pracy i wizyt
na budowie była konsekracja kościoła przez

Wielką pasją Profesora Szafera były
szorstkowłose jamniki, które do Krakowa po raz pierwszy sprowadziła dr arch.
Krystyna Styrna-Bartkowicz. Przez wiele lat Profesor był właścicielem trzech
jamników: Karoliny, Patrycji i Baltazara.
Przychodził z nimi na uczelnię, a jamniki
wiele razy siedziały pod stołem w czasie
wykładów Profesora w sali nr 2, w budynku Wydziału Architektury przy ul. Warszawskiej.
W domu u Profesora było ponad
20 miotów. Pracowników Zespołu Architektury Współczesnej i przyjaciół Profesor wyróżniał, obdarowując młodymi
szczeniętami. Wiązało się to z kolejnymi
rytuałami. Należało uczestniczyć w corocznym marszu jamników, a ponieważ
psy Profesora były wielokrotnymi medalistami, trzeba było brać udział także
w wystawach psów rasowych. Wiosną,
w dniu imienin Przemysława (13 kwietnia), w domu Profesora w Kościelisku-Szeligówce odbywały się zjazdy piesków.
Ów zakopiański dom Profesora zwany
„Szaferówką” zaskakiwał nietuzinkową
architekturą. Projektowany przez Zbigniewa Gądka, był artystyczną wizją gospodarza. W tym budynku obszerną część
środkową zajmowały wielkie, drewniane
schody, prowadzące od „czarnej izby”
w przyziemiu, gdzie na czołowym miejscu
stało popiersie cesarza Franciszka Józefa,
wykonane z białego marmuru. Wszystko
mogło się kojarzyć z jakąś teatralną scenografią. Uroku całości dodawała piękna
czarnowłosa żona Profesora Monika, serwująca wymyślne i wytworne potrawy.
Ostatnie lata życia Profesor spędził
w swoim mieszkaniu w Warszawie pod
troskliwą opieką kilkadziesiąt lat młodszej małżonki.
Drogi Profesorze, dziękujemy Ci, że
nauczyłeś nas być ludźmi nieobojętnymi
na krzywdę ludzką; że nauczyłeś nas żyć
Sztuką i Kulturą; że tak wiele lat byłeś
z nami. Na zawsze pozostaniesz w pamięci kilku pokoleń architektów.
Prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich jest dyrektorem Instytutu Historii
Architektury i Konserwacji Zabytków na Politechnice Krakowskiej. Była uczennicą i asystentką Tadeusza Przemysława Szafera, a następnie
adiunktem w Zespole Architektury Współczesnej IHAiKZ PK.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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55. „Elektryczny” Rajd PK

Spotkanie pod Babią Górą
Tradycyjny Rajd Politechniki Krakowskiej
w tym roku swoją bazę ulokował w położonej u podnóża Babiej Góry Zawoi, a ściślej
w ośrodku o nazwie „Diablak”. Uczestnikom zaproponowano sześć tras górskich.
Na najbardziej ambitnych czekała trasa
trzydniowa, pozostali rajdowicze mogli
wybierać między trzema trasami dwudniowymi i dwoma jednodniowymi. W trakcie
imprezy nie brakowało różnych atrakcji —
gier, zabaw, konkursów (np. na najlepsze
przebranie i na najbardziej niepotrzebną
rzecz). Nocami bawiono się w namiocie na
dyskotece. Rajd rozpoczęty 29 kwietnia zakończył się 3 maja. Nadano mu przydomek
„Elektryczny”, tym samym dochowując
tradycji, zgodnie z którą nazwa każdego
kolejnego rajdu musi się rozpoczynać się
na literę „e”.

(ps)

Fot.: Jan Zych

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek po raz XIV

Biblioteka. Oczywiście!
KRYSTYNA WIATR

Co roku w maju Biblioteka PK przygotowuje wiele atrakcji dla pracowników i studentów uczelni, by uczcić swoje święto. Zresztą
nie tylko swoje, bo w akcji Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich — Ogólnopolskim
Tygodniu Bibliotek — udział biorą prawie
wszystkie polskie instytucje, które zajmują się gromadzeniem i udostępnianiem
księgozbioru. W tym roku obchody, pod
ogólnopolskim hasłem: „Biblioteka. Oczywiście!”, wyznaczono od 8 do 15 maja.
Naszym bibliotekarzom zależało szczególnie na tym, by o ich miejscu pracy myśleć
nie tylko jako o centrum wiedzy i informacji,
ale także jako o miejscu przyjaznym i miłym.
O tym, że tak jest, przekonali się seniorzy,
byli pracownicy Biblioteki PK podczas zorganizowanego dla nich 8 maja spotkania
oraz studenci, których zaproszono dzień
później na biblioteczny piknik. Podczas
imprezy zorganizowanej tradycyjnie na terenie kampusu uczelni przy ulicy Warszaw-
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Fot.: Anna Jakubiec

skiej serwowano przekąski i rozdawano
drobne upominki. Z zainteresowaniem spotkały się akcje bookcrossing oraz „Podaruj
Książkę”. Ta ostatnia została przygotowana
po raz kolejny z myślą o małych pacjentach
Szpitala im. Stefana Żeromskiego. Goście
pikniku z dużą częstotliwością odwiedzali
stoisko projektów realizowanych przez Bibliotekę — SUW i EDT. Korzystali też z okazji,
by sprawdzić i uzupełnić wiedzę na temat
zbiorów i usług podczas wielu konkursów
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prowadzonych m.in. przez Radio Nowinki. Jak co roku wydano okolicznościową
„Bibliodniówkę”. Z kolei 10 maja, w środę,
w Czytelni Głównej odbyły się zajęcia prawie naukowe, adresowane do studentów —
warsztaty pisania pracy dyplomowej.
W poniedziałek 15 maja zaprosiliśmy
na dzień otwarty, tak by zaprezentować
„Europejskie Dziedzictwo Techniczne”,
nowy projekt, którym zajmuje się obecnie biblioteka. Można się było przyjrzeć
zbiorom, które zostaną zdigitalizowane
i zwiedzić nowoczesną, przeznaczoną do
tego celu pracownię w oddziale Biblioteki
na Wydziale Mechanicznym PK. Tydzień
Biblioteki PK uświetniła też wystawa książek naukowych, wydawców zagranicznych
ABE-IPS Marketing. Cenne pozycje można
było oglądać od 9 do 11 maja w Czytelni
Czasopism. Całotygodniowej imprezie
towarzyszyły konkursy na Facebooku,
a ich laureaci mogli skorzystać m.in. z wejściówek do kina „Kijów” i Muzeum Sztuki
Współczesnej MOCAK.

Mgr Krystyna Wiatr jest pracownikiem Oddziału Zbiorów Ciągłych i Elektronicznych Biblioteki PK.
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Dzień Lądowca

Dla miłośników wspinaczki, minigolfa i zagadek
Jak co roku, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zaprezentował się
podczas Dnia Wydziału, zwanego potocznie Dniem Lądowca. Wydarzenie zorganizowano 16 maja na terenie kampusu PK
przy ul. Warszawskiej. Były przyjemności,
ale była też wiedza, bowiem równolegle
odbywała się sesja kół naukowych.
Przed Galerią „Gil” od samego początku na studentów czekało wiele atrakcji.
Przygotowano m.in. ściankę wspinaczkową, tor do minigolfa, slackline i darmowy grill. Uczestnicy wydarzenia mogli się
sprawdzić jako operatorzy dźwigu budowlanego, a także przyjrzeć się konstrukcji
rusztowania. Dowiedzieli się również, jak
bezpiecznie z niego korzystać. W południe
został zorganizowany kurs pierwszej pomocy.
Nie zabrakło również atrakcji dla miłośników transportu. Dzięki uprzejmości
działających na naszej uczelni kół naukowych TILOG i KNSK na terenie kampusu pojawił się autobus elektryczny Solaris. Koła
zorganizowały również wyścig pomiędzy
wydziałami PK. Sprawdzano, który środek
transportu: komunikacja miejska, samochód czy rower okaże się najlepszy w przemieszczaniu się z wydziału na wydział. Pod
uwagę wzięto względy ekonomiczne i czasowe. Posłużono się rowerami wypożyczonymi od firmy Wavelo i samochodami firmy
Traficar (później można je było zobaczyć
przy ul. Warszawskiej). Dla ochotników zorganizowano konkurs z nagrodami — voucherami na przejazd z Traficar.
Na gości Dnia Lądowca czekały także
konkursy zorganizowane przez koła, m.in.
CONKRET, KWARC, KNDK oraz WIRAŻ. Można było spróbować swoich sił w układaniu
wieży z klocków czy wiązaniu zbrojenia.
Dla wielbicieli logicznego myślenia były
różnorakie układanki, zagadki czy nawet
TABOO budowlane. KNDK zaprezentowało
model elektrycznej kolejki szynowej, stworzony przez jednego z członków koła.
W tym samym dniu w budynku Galerii
„Gil” odbyła się Sesja Kół Naukowych. Otworzył ją dziekan WIL dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, a przewodniczył jej opiekun
studenckich kół naukowych dr inż. Tomasz
Kulpa. Podczas sesji zostały zaprezentowane
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plakaty przygotowane przez koła specjalnie
z tej okazji. Można było też porozmawiać
z przedstawicielami kół.
Organizacją Dnia Lądowca zajęła się
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów
WIL. Koordynatorem działań był Karol
Owca.

(R.)
Zdjęcia: Jan Zych

Politechnika Krakowska ogłasza konkurs fotograficzny
Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie fotograficznym organizowanym
tradycyjnie przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki z okazji
przypadających w listopadzie 2017 r. Dni Jana Pawła II.
Tematem konkursu są: „PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA NARODÓW”.
Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem: http://jp2.krakow.pl/
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Politechnika Krakowska w mediach
„Dziennik Polski”
26 kwietnia 2017 r.
W CERN chwalą studentów
i naukowców z Politechniki
Krakowskiej
Naukowcy i studenci Politechniki Krakowskiej współpracują z Europejską Organizacją Badań Jądrowych w Genewie
(CERN) od ponad 25 lat. (...) Przełomowym
osiągnięciem uczonych z PK było także
wprowadzenie do projektowania akceleratorów cząstek elementarnych analizy
opartej na funkcji niezawodności, która do
tej pory nie była stosowana na szerszą skalę w tej dziedzinie. We wspieraniu badań
prowadzonych w CERN oprócz naukowców
uczestniczą także studenci i doktoranci
uczelni, zwłaszcza z Wydziału Mechanicznego. — Ta współpraca to unikatowa szansa dla naszych wychowanków, uczestniczą
w najbardziej prestiżowych projektach naukowych, zdobywają wiedzę i umiejętności,
których nie byliby w stanie zdobyć nigdzie indziej na świecie — podkreśla rektor PK prof.
Jan Kazior. Jak dodaje, studenci PK zbierają
wspaniałe recenzje od swoich przełożonych w CERN, bo mają bogatą wiedzę, zdobytą na uczelni, są twórczy, śmiali w swoich naukowych poszukiwaniach, pracowici
i zdeterminowani, by jak najlepiej pobyt
w CERN wykorzystać. Wielu absolwentów
PK związało się na dłużej ze szwajcarskim
ośrodkiem badawczym. Rozwijają tam
swoje kariery naukowe, dochodzą do prestiżowych stanowisk.

„Dziennik Gazeta Prawna”
21 kwietnia 2017 r.
Obłożyć się kwiatami
czarnego bzu
Klienci coraz bardziej cenią naturalne kosmetyki. Te stanowią jednak wyzwanie dla twórców specyfików — bo jak wziąć z natury to,
co najlepsze, i zamknąć w słoiku pod postacią
kremu. Z takim pytaniem najlepiej zwrócić się
do krakowskiego duetu: dr Małgorzaty Tabaszewskiej z Uniwersytetu Rolniczego i i dr Elżbiety Sikory z Politechniki Krakowskiej. Dwa
lata temu w ramach konkursu „Eureka! DGP”
opisywaliśmy, jak badaczki stworzyły przepis
na kosmetyk z serwatki — czyli pozostałości
po produkcji sera. Tym razem postawiły sobie
za cel opracowanie specyfiku z kwiatów czarnego bzu.
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„Gazeta Wyborcza”
25 kwietnia
Co maturzyści znajdą nowego
w ofercie krakowskich uczelni
Do oferty edukacyjnej Politechniki Krakowskiej w tym roku dołączy pięć nowości— jeden
kierunek i cztery specjalności. Ten pierwszy
to połączenie dwóch dyscyplin naukowych
— gospodarki przestrzennej i inżynierii środowiska. Kierunek odnawialne źródła energii
i infrastruktura komunalna ma być odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i gospodarki,
szczególnie biorąc pod uwagę zwiększający
się stopień skomplikowania obiektów i urządzeń we współczesnych systemach infrastruktury, na przykład zapewniającej dostawy
wody czy energii cieplnej. (...) Nowy kierunek
ma też dostarczyć na rynek specjalistów od
rozwoju urbanizacji i metropolizacji, wdrażających rozwiązania typu smart. (...) WIŚ przygotował także nową specjalność na kierunku
budownictwo — inżynieria dróg wodnych na
studiach drugiego stopnia. Inne nowe specjalności — to inżynieria pojazdów szynowych
na kierunku transport (Wydział Mechaniczny
studia pierwszego stopnia), energy systems
and machinery na drugim stopniu kierunku
energetyka (Wydział Mechaniczny; ta sama
specjalność jest już prowadzona w języku
polskim) oraz analityka danych na kierunku
informatyka (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, studia drugiego stopnia).

27 kwietnia 2017 r.
Tona pyłów na kilometr.
Efekt pilotażowego czyszczenia
ul. Lea
1160 kg pyłu zebrano podczas pierwszego
dnia pilotażowej akcji czyszczenia ulicy Lea.
Te zanieczyszczenia na co dzień unoszą się
na wysokość naszych głów i trafiają wprost
do naszych płuc.
— To jest ogromna ilość pyłów na tak niewielki odcinek drogi — mówi prof. Agnieszka
Generowicz z Politechniki Krakowskiej. To
ona zajmie się teraz badaniem tego, co dokładnie w zebranych pyłach się znajduje.

Radio Kraków
4 maja 2017 r.
Inkubator odkryć naukowych na PK
Inkubator Odkryć Naukowych powstaje na
Politechnice Krakowskiej. To wspólna ini-
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cjatywa uczelni i Instytutu Fizyki Jądrowej,
dołączają do niej także naukowcy z innych
szkół wyższych: UJ i AGH. Inkubator będzie
miejscem dla wszystkich młodych pasjonatów
nauki, których nurtują naukowe pytania, na
które nauka nie znalazła jeszcze odpowiedzi.
W inkubatorze przy pomocy doświadczonych
naukowców-mentorów będą mogli rozwijać
się w swoich naukowych poszukiwaniach. Już
teraz grono studentów PK zaangażowane jest
w realizację projektu Credo i badanie promieniowania kosmicznego, w które może się włączyć każdy, kto ma smartfona. Na podstawie
danych zebranych m.in. od zaangażowanych
naukowo obywateli być może w przyszłości
możliwe będzie lepsze przewidywanie różnych zjawisk (np. trzęsień ziemi) lub wyjaśnianie zagadek powstania i istnienia świata.

Polska Agencja Prasowa
5 maja 2017 r.
Polscy eksperci będą kształcić
chińskich inżynierów
Pracownicy Politechniki Białostockiej i Politechniki Krakowskiej będą kształcić chińskich inżynierów. Porozumienie o utworzeniu Chińsko-Polskiej Szkoły Inżynierii przy
Tianjin Chengjian University podpisano
w Warszawie. Oferta edukacyjna nowej
uczelni skierowana będzie do obywateli
Chin, z zajęciami w języku angielskim. Prowadzone będą zarówno studia licencjackie,
jak i magisterskie, zaś absolwenci uczelni
otrzymają dwa dyplomy: polski oraz chiński.
Zajęcia w Chińsko-Polskiej Szkole Inżynierii ruszą jesienią 2018 r. Będą odbywać się
przede wszystkim w Chinach — i to właśnie
tam będą jeździć polscy naukowcy. Nauczyciele z Politechniki Białostockiej będą
uczyć na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska, natomiast Politechnika
Krakowska zajmie się kształceniem na architekturze i architekturze krajobrazu. Polskie uczelnie będą w Chinach obsługiwać
jedną trzecią przedmiotów, prowadzonych
na nowo otwartych studiach. Jak podkreśla
wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego
Aleksander Bobko, fakt podpisania umowy w Ministerstwie był szczególnie ważny
dla chińskich partnerów obydwu polskich
uczelni. „Szkoły polskie mają autonomię,
dzięki której mogą tego rodzaju umowy realizować bez formalnej zgody ministerstwa.
Natomiast dla partnerów chińskich bardzo
ważny jest znak, że rząd popiera tego typu
inicjatywy” — powiedział minister Bobko.
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KALEJDOSKOP

Malarstwo Iwony Fischer-Zuziak
w Pałacu Sztuki
Jeszcze jako dziecko na pytanie dorosłych,
kim chciałaby zostać, odpowiadała: malarką
i pisarką. Kiedy jednak przyszedł czas wyboru kierunku studiów, dała się przekonać, że
architekci górują erudycją nad reprezentującymi powierzchowną artystowską postawę
studentami ASP. Na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej rozwijała swe zdolności artystyczne pod okiem prof. Krystyny
Wróblewskiej i malarki Marii Makowskiej.
Studia te dały jej świadomość przestrzeni
i miłość do geometrii. Później uzyskała także
dyplom w krakowskiej ASP, gdzie obroniła
doktorat, a w 1999 r. habilitowała się. Wykłada na Wydziale Architektury PK.
O jej malarstwie napisano, że jest nieustannie przeobrażającą się antytezą radosnych, słodkich, cukierkowych niemal
barw i smutnej nostalgii za tym, co przeminęło. Obrazy Iwony Fischer-Zuziak to kontrast, choć niezbyt gwałtowny, ulotności
ludzkiego życia, przemijania i radosnego
oczekiwania na ponowne spotkanie z tymi,

których już nie ma. Stosując wyrafinowaną
technikę wielokrotnych laserunków, malarka osiąga w swych obrazach głębię przestrzeni i głębię duchową portretowanych
osób. Jej twórczość w niezwykły sposób
łączy intensywne emocje z chłodną syn-

tezą genialnie przeczuwanej przestrzeni,
intuicyjnie postrzeganej perspektywy.
Obrazy Iwony Fischer-Zuziak mogliśmy
oglądać ostatnio w Pałacu Sztuki. Wernisaż
wystawy odbył się 22 marca.

(ps)

Artyści z PK uczestniczyli w Salonie Sztuki
w Niepołomicach
Na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbył się XIX Salon Sztuki członków Stowarzyszenia Artystycznego „Polart”. Wzięło w nim udział trzech twórców związanych z Politechniką Krakowską: Stefan Dousa, Zbigniew Latała i Jan Zych.
Prof. Stefan Dousa wystawił rzeźbę „Jesienne zamroczenie” (na pierwszym zdjęciu
z prawej). Dr inż. Zbigniew Latała przedstawił obraz „Dwa garbusy na moście w San
Francisco” (pierwszy z lewej), wykonany techniką mieszaną. Jan Zych zaprezentował fotografię „Zarośla Bora-Komorowskiego — klony”. Wernisaż odbył się 25 marca. Otwarciu
wystawy towarzyszył koncert muzyki kameralnej w wykonaniu harfistki Malwiny Lipiec
i skrzypaczki Marty Ołdak.

(R.)
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Andrzej Zawada
FOTOgrafia FOTOkreacja
18 kwietnia — 14 maja 2017 r.

Andrzej Zawada jest absolwentem ASP
w Gdańsku (1979 r.). Od 2004 r. mieszka w Krakowie. Fotografię uprawia od dziesięcioleci,
jest członkiem Krakowskiego Klubu Fotograficznego. Zajmuje się również twórczością
plastyczną i grafiką komputerową na potrzeby poligrafii. Obecnie pracuje jako nauczyciel
przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół
Poligraficzno-Medialnych w Krakowie.

Często fotografuje otoczenie, portretuje najbliższych. Na wystawie zaprezentował fotografie i fotokreacje. Wśród nich
znalazły się również powszechnie znane
symbole Krakowa, potraktowane mniej
dosłownie, a z pewnością poddane obróbce cyfrowej, np. fotokreacja kościoła
Mariackiego, stanowiącego inspirację dla
twórców szopek krakowskich.

UCZELNIA — SAMORZĄD — BIZNES 2017
Wystawa projektów studenckich eksponowanych w galeriach „Gil” i „Kotłownia”
15–26 maja 2017 r.
Jest to trzecia edycja wystawy prac studenckich, realizowanych w ramach projektów prowadzonych wspólnie przez Wydział
Architektury Politechniki Krakowskiej oraz
instytucje miast takich, jak: Nowy Sącz, Tarnów, Oświęcim i Andrychów. Zaprezentowano na niej studenckie koncepcje i projekty zagospodarowania konkretnych terenów
w miastach i gminach objętych współpracą.
Wybrano projekty studentów różnych roczników, zróżnicowane ze względu na temat
i poziom artystyczny. Organizatorem wystawy była dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca,
adiunkt Instytutu Projektowania Urbanistycznego PK i pełnomocnik dziekana WA
ds. współpracy z samorządem i otoczeniem
gospodarczym.

Szkicownik portugalski
Katarzyna Starzyńska
18 kwietnia — 14 maja 2017 r.
Katarzyna Starzyńska, studentka IV roku
Wydziału Architektury PK, zaprezentowała
prace wykonane w 2016 r., podczas wymiany studenckiej z Universidade Lusófona
w Lizbonie. Tak wyjaśniała swój pomysł na
tę ekspozycję: „Czasem fotografia może
stać się inspiracją do wykonania szkicu,
czasem to rysunek sprawi, że popatrzymy
na pewne kadry z innej perspektywy…
Jednak w trakcie pracy nad wystawą, te
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dwie dziedziny zaczęły ze sobą rywalizować. Zawsze jedno ujęcie wybijało się
z każdej pary zestawień. Ta niesprawiedliwa konkurencja sprawiła, że podjęłam
decyzję o zorganizowaniu jednej wystawy,
składającej się z dwóch części. Pierwsza to
szkice wykonane na ulicach Lizbony oraz
innych miast portugalskich. Szkice są lekkie, a ich efemeryczny charakter ujmuje nastrój sennej Lizbony. Druga część zatytułowana „Nie zawsze słoneczna” odnosi się do
całej Portugalii, która nie tryska kolorami
tak jak na większości pocztówek. Nadal
zachwyca jednak architekturą, przyrodą,
unikalną grą światła”.
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55. „Elektryczny” Rajd PK
w obiektywie Jana Zycha
Prawdziwość
Prawdziwego studenta
Nic już nie zaskoczy,
Chyba że na egzaminie
Musi spojrzeć prawdzie w oczy.
Krzysztof Konstanty Stypuła

Były chwile, gdy uczestnicy rajdu nie mieli lekko, ale nawet
wtedy potrafili zdobyć się na radosny uśmiech.

