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SŁOWO REKTORA

Szanowni Państwo
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Piszę te słowa na początku lipca, gdy trwa letnia sesja egzaminacyjna i rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne
I i II stopnia. Mamy nadzieję, że obie zakończą się pomyślnie dla
naszych studentów i kandydatów na studia.
Inspiracją do naukowej pracy dla naszej młodzieży może
być niedawne osiągnięcie pracownika Wydziału Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej —
dr. inż. Marka Dudzika, który za pracę doktorską pt. „Analiza możliwości ograniczenia składowej przemiennej momentu
elektromagnetycznego w silniku ASM sterowanym wektorowo
w napędach trakcyjnych” został jednym z laureatów XXII edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa. Fundatorem tej prestiżowej
nagrody jest międzynarodowy koncern z branży energetycznej, elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej. Nagroda służy
między innymi promowaniu wybitnych osiągnięć w technice
i badaniach naukowych, prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.
W ostatnich dniach czerwca na PK odbyło się kolejne posiedzenie Rady Związku Uczelni InnoTechKrak. Rektor PK
przewodniczył temu gremium przez ostatni rok, celem posiedzenia było podsumowanie i ocena naszych działań. W spotkaniu
uczestniczył wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr
Dardziński. Rada Związku jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności prezydium. Z najważniejszych załatwionych
spraw wymienić należy sfinalizowanie formalności prawno-administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia działalności
statutowej, takich jak uzyskanie numerów NIP i REGON czy
założenie rachunku bankowego. Sformalizowano także sprawy
związane z korzystaniem przez InnoTechKrak z adresu przy
ul. Piłsudskiego 16 (nieruchomość „Sienkiewiczówka”), wskazanym w dokumentach rejestracyjnych jako siedziba Związku
— podpisano stosowną umowę z AGH. Przeprowadzono także
procedurę konkursową dotyczącą wyłonienia firmy księgowej do
obsługi Związku oraz przystąpiono do rozmów zmierzających
do wspólnego zakupu energii i korzystania z usług doradcy
energetycznego. PK skorzystała w tym przypadku z warunków
wynegocjowanych przez AGH. Ponadto podjęto działania zmierzające do wyłonienia wspólnego specjalisty ds. bezpieczeństwa
IT dla trzech uczelni. Związek Uczelni InnoTechKrak przekazał
również do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie wypracowane rekomendacje dla twórców projektu nowej
ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. To propozycje ustawowych uregulowań działalności związków uczelni w Polsce,
takie, które naszym zdaniem warto rozważyć przed sformułowaniem ostatecznego kształtu ustawy. Przygotowaliśmy również
dwa projekty dedykowane wspólnym przedsięwzięciom partnerów Związku w ramach programu „Dialog”.
Samodzielnie pracujemy natomiast nad przygotowaniem
projektu PK na konkurs NCBiR „Zintegrowane Programy
Uczelni” w ramach programu POWER 3.5. Ponownie apeluję
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o pełną — mimo urlopowego czasu — mobilizację społeczności PK, a zwłaszcza
osób odpowiedzialnych na poszczególnych wydziałach za przygotowanie projektu. To wielka szansa dla naszej uczelni,
by jak najlepiej dostosować nasze programy kształcenia do wdrożenia zmian systemowych i ustrojowych, wynikających z zapowiadanej reformy szkolnictwa wyższego.
Koniec roku akademickiego — to również czas na podsumowanie sukcesów akademickiego środowiska sportowego. Sportowcy Politechniki Krakowskiej zakończyli udany sezon, zdobyli
w nim medale Akademickich Mistrzostw Polski i Małopolski.
Sportowe zmagania podsumowano podczas dorocznej Gali Sportu w klubie „Kwadrat”. Najlepsi zawodnicy i trenerzy zostali
uhonorowani przez Zarząd Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej. W klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski Klub Uczelniany AZS Politechniki Krakowskiej
zajął 27. miejsce, a w klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Małopolski — 4. za AZS AGH, AZS AWF i AZS UJ. Latem czekają
nas jeszcze sportowe emocje podczas 40. Regat o Puchar Rektora
PK w Żywcu.
Podczas XIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Wychowanków Politechniki Krakowskiej 10 czerwca br. nowym
prezesem stowarzyszenia została mgr Izabela Paluch. Życzę
Pani Prezes sukcesów w realizacji głównych celów stowarzyszenia nakreślonych w statucie, takich jak: jednoczenie wychowanków Politechniki Krakowskiej, organizowanie pomocy naukowej,
a także materialnej dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin,
opieka nad wychowankami Politechniki bezpośrednio po ukończeniu studiów, utrzymanie łączności z uczelnią oraz włączanie
członków Stowarzyszenia do działalności społecznej. Liczę też
na szersze otwarcie Stowarzyszenia na energię nowych, młodych członków i ściślejszą współpracę z naszą Alma Mater.
Tradycyjnie w miesiącach urlopowych możemy spodziewać
się trudności związanych z prowadzeniem prac remontowych
i inwestycyjnych. Trwa remont na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Spodziewamy się również zakończenia
przetargów i rozpoczęcia prac związanych z termomodernizacją
budynków „Houston” oraz budynku 10-24, mieszczącego między innymi Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
Gdy ukaże się ten numer „Naszej Politechniki” część z nas
będzie już po urlopie, inni w trakcie i prawdopodobnie największa grupa jeszcze przed wyjazdem na zasłużony wypoczynek.
Wszystkim Państwu życzę miłych chwil podczas tych letnich
dni, regeneracji sił i relaksu, a także ciekawych doświadczeń,
które będą inspiracją do podjęcia nowych wyzwań osobistych
i zawodowych.

Jan Kazior
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Szkoła inżynierów pod opieką muz
Na Politechnice Krakowskiej czasem można poczuć się tak, jakby odwiedziło
się uczelnię artystyczną
LESŁAW PETERS

artystycznym, pokazujący swoje prace na wystawach w prestiżowych galeriach, mogący poszczycić się obecnością swych
dzieł w przestrzeni publicznej.
Jeden z najbardziej znanych pomników w Polsce, monument upamiętniający triumf oręża polskiego pod Grunwaldem, jest dziełem dwóch artystów — Jerzego Badury i Witolda
Cęckiewicza, profesora Politechniki Krakowskiej związanego
z uczelnią jeszcze od czasu studiów. Spod jego ręki wyszedł
też inny znany monument, Pomnik Ofiar Faszyzmu w Płaszowie. Hol Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie zdobią
popiersia wybitnych postaci naszej nauki wyrzeźbione przez
Witolda Cęckiewicza. A przecież nie można odmówić walorów dzieła sztuki wielu zrealizowanym projektom architektonicznym profesora, by wspomnieć tu tylko hotel „Cracovia”,
kino „Kijów” czy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.
Wiele realizacji w przestrzeni publicznej Krakowa jest
autorstwa prof. Stefana Dousy. Należy do nich przede
wszystkim najbardziej wyróżniający się formą głaz papieski, ustawiony w 1997 r. na Błoniach dla upamiętnienia
nabożeństw z udziałem św. Jana Pawła II. Należy także
Sztuka w przestrzeni publicznej
Pomnik Ofiar Komunizmu na cmentarzu Rakowickim czy
Na Politechnice Krakowskiej obszar pogranicza nauk ścisłych
Pomnik Krzyża Nowohuckiego. W ostatnich latach w ceni humanistyki tradycyjnie zajmuje Wydział Architektury. Już
trum miasta na placu Szczepańskim, obok Pałacu Sztuki,
sam skład kadry nauczającej jest wielce symptomatyczny.
pojawiła się fantazyjna fontanna, zaś na Plantach, tuż pod
Wiele osób z tego grona stanowią twórcy o uznanym dorobku
Wawelem, stanęła ławeczka upamiętniająca historyczną
dyskusję matematyków Stefana Banacha
i Ottona Nikodyma. Mieszkańcy miasta
Pomnik Ofiar Faszyzmu w Płaszowie według projektu Witolda Cęckiewicza
i turyści, przyglądając się tym dziełom,
na pewno nie zgadliby, że ich twórcą jest
wykładowca uczelni technicznej.
Również liczne obiekty architektoniczne, zaprojektowane przez twórców z kręgu
Wydziału Architektury PK (o absolwentach uczelni nie wspominając), przynależą
do kategorii dzieł sztuki. Nie sposób wymienić nawet części ważniejszych z nich.
Wspomnijmy tylko, że przed wielu laty
nowy wystrój tego salonu miasta, jakim
jest Rynek Główny, opracował prof. Wiktor
Zin, a obecny jego kształt zawdzięczamy
prof. Andrzejowi Kadłuczce. W wielu polskich miastach napotkać można kościoły
zaprojektowane przez architektów wykładających i pracujących naukowo na PK.
To samo dotyczy wielu budowli świeckich. Gdyby sporządzić pełny katalog tych

Studia politechniczne mają opinię niełatwych. Wiadomo: aby
uzyskać dyplom inżyniera, trzeba opanować niemały zasób
wiedzy matematycznej, zmierzyć się z takimi przedmiotami ścisłymi jak fizyka, chemia, często poznać zaawansowane języki programowania. Program kształcenia wpływa na
wizerunek uczelni. Politechnika — to miejsce wymagające
zapamiętywania wzorów, rozwiązywania równań i ścisłego
myślenia.
Dopiero bliższy kontakt z uczelnią ujawnia zupełnie inny
wizerunek politechniki. Jest w nim miejsce na kontakt ze
sztuką, udział w przedsięwzięciach artystycznych, a także
realizację własnych zainteresowań, niewiele mających wspólnego z zawodem inżyniera. Niektórzy znajdują możliwość pokazania swych prywatnych pasji na forum szkoły.
Nie jest też prawdą, że studia politechniczne — to wyłącznie co najmniej trzy i pół roku wkuwania wzorów, definicji
i specjalistycznych terminów. W procesie kształcenia studenci
nieraz spotykają się z tematami dalekimi od różniczek, całek
i wykresów.
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TEMAT NUMERU
obiektów, powstałaby zapewne gruba księga, a może nawet
kilka sporych tomów.

Plenery rozwijają wrażliwość
Specyfika Wydziału Architektury wymaga kształcenia studentów w podobny sposób, jak odbywa się to w akademiach
sztuk pięknych. Od czasu do czasu na terenie kampusu PK
przy ul. Warszawskiej zobaczyć więc można gromadkę młodych ludzi pochylonych nad szkicownikami, pracowicie
pokrywających płachty papieru rysunkami przedstawiającymi wybrane obiekty uczelni. Często studenci, uzbrojeni
w papier, ołówki i farby, wyruszają w miasto, a czasem nawet
dalej w poszukiwaniu interesujących motywów krajobrazowych i ciekawego dziedzictwa architektonicznego. Plenery
rysunkowo-malarskie to ważny element w procesie kształcenia przyszłych architektów.
Dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK wyjaśnia,
że nauczanie rysunku i malarstwa na Wydziale Architektury
służy przede wszystkim pobudzeniu kreatywności studenta oraz podniesieniu jakości jego przyszłego warsztatu twórczego. — Podstawowym zadaniem każdego pleneru rysunkowo-malarskiego jest poszerzenie doświadczeń artystycznych oraz
rozwijanie wrażliwości związanej z obserwacją architektury,
przyrody wraz z takimi zjawiskami, jak światło czy zmienianie się
kolorów w zależności od pory dnia i pogody — mówi Andrzej
Białkiewicz.
Rysunki plenerowe rozwijają ważne dla architekta umiejętności. Pogłębiają wnikliwość obserwacji i wzbogacają wyobraźnię w odniesieniu do twórczości plastycznej, ale przede
wszystkim poszerzają wiedzę z zakresu możliwości kształtowania formy. Andrzej Białkiewicz tłumaczy: — Rysowanie
w plenerze uczy świadomego odbioru istotnych dla architekta zjawisk, co zapewne może mieć dalszy wpływ na sposób kształtowania przestrzeni, czyli tworzenia architektury. Warto podkreślić, że
pomimo iż program pleneru jest zawsze określony, jednak w jego
ramach każdy student ma możliwość całkowicie swobodnej wypowiedzi. U podstaw nauczania rysunku na Wydziale Architektury jest
bowiem respektowanie indywidualnych predyspozycji oraz talentu
Pomnik-głaz na Błoniach, autorstwa Stefana Dousy, upamiętnia
msze św. z udziałem Jana Pawła II

Prace wykonane w ostatnich latach przez studentów WA PK po I roku
architektury pod opieką dr. inż. arch. Andrzeja Domarzewskiego
podczas Ogólnopolskich Warsztatów Plenerowych dla Studentów
Wydziałów Architektury w Chełmnie. Autorzy: Antonina Bukowska
(praca u dołu z lewej), Edyta Ptasznik, Michał Kołodziej (u góry). Repr.:
Andrzej Domarzewski.

studenta. Dlatego też można zauważyć, że prace uczestników plenerów są bardzo zróżnicowane, zdeterminowane przede wszystkim
ich własną wrażliwością, możliwościami kreacji i percepcji świata.

W galeriach
Obiekty Politechniki Krakowskiej znajdują się w kilku punktach miasta. Wstępując na ul. Warszawską, jadąc do Czyżyn
lub na ul. Podchorążych czy też udając się na ul. Kanoniczą,
mamy szansę zobaczyć którąś z organizowanych na uczelni
wystaw. Pod każdym z tych adresów funkcjonuje bowiem
galeria sztuki. Przy ul. Warszawskiej są nawet dwie, i to nie
licząc ekspozycji w Muzeum Politechniki Krakowskiej, gdzie
również przedstawiane bywają prace plastyczne. Właśnie teraz w muzeum czynna jest wystawa poświęcona patronowi
uczelni „Rysunki i wizerunki Tadeusza Kościuszki”.
W funkcjonujących przy ul. Warszawskiej galeriach
„Gil” i „Kotłownia” prezentowane są zarówno prace autorstwa pracowników uczelni, jak i twórców spoza uczelni. Zobaczyć tu można prace amatorów, osób, dla których
malarstwo, fotografowanie czy inne formy aktywności na
polu sztuki to głównie forma spędzania wolnego czasu, ale
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W galeriach przy ul. Warszawskiej
zdarzają się również dzieła profesjonalGdy
odbywają się wystawy pokonkursowe.
nych artystów.
W szczególności prezentowane są prace
Co najmniej dwa razy w roku można
Gdy myślę o Tobie,
nadsyłane na ogólnopolski konkurs orna PK oglądać prace twórców zrzeszoCzuję, jak chodzą po mnie mrówki.
ganizowany co roku przez PK z okazji
nych w krakowskim oddziale Polskiego
Gdy dzwonisz,
Dni Jana Pawła II. Wystawy indywidualZwiązku Artystów Plastyków. W Galerii
Czuję, jak głaszcze mnie Twój głos.
ne mają tu zarówno pracownicy uczelni,
„Kotłownia” członkowie ZPAP pokazują
jak i inne osoby. Tradycją się stało, że rok
efekty swoich plenerów artystycznych.
Gdy Cię widzę,
kalendarzowy otwiera w Galerii „Gil”
Chętnie z gościnności Galerii „KotłowCzuję, jakby wstawało słońce.
wystawa fotograficzna, będąca plonem
nia” korzystają też plastycy z Akademii
Gdy Cię całuję,
kolejnej europejskiej wyprawy mostoSztuk Pięknych, mającej wszak swoją
Czuję, jak spadają gwiazdy.
wej, organizowanej przez prof. Kazimiesiedzibę przy pl. Matejki, czyli niemal
rza Flagę.
po sąsiedzku z Politechniką Krakowską.
Gdy Cię pieszczę,
Zdarza się, że na wernisaż przyjdzie były
Swoją specyfikę mają dwie galerie na
Czuję, jak pulsuje Twoje serce.
lub urzędujący rektor ASP. Wystawy te
Wydziale Architektury — w pałacu łobGdy się z Tobą kocham,
bywają podsumowaniem działalności
zowskim przy ul. Podchorążych i w zaCzuję, jak piękne jest życie.
kolejnej edycji studium podyplomowego.
bytkowej kamienicy przy ul. Kanoniczej.
Politechnika utrzymuje stałe konW nich zwykle możemy obejrzeć prace
Gdy śpisz,
takty z Fundacją Sztuki Osób Niepełkadry wydziału lub zaproszonych gości.
Czuję, jak bywasz bezbronna.
nosprawnych. Wspólnie organizowane
Podobnie jest w przypadku najmłodGdy odchodzisz,
wystawy służą prezentowaniu prac
szej na Politechnice Krakowskiej, czynCzuję, jak świat traci blask.
twórców, dla których malowanie lub
nej na Wydziale Mechanicznym Galerii
rysowanie jest formą terapii. Te amaWM, galerii, która jednak stawia przede
Gdy cierpię,
torskie dzieła zaskakują jednak nieraz
wszystkim na prezentowanie dzieł znaCzuję, jak bardzo Cię kocham...
nych twórców. Pokazano tu m.in. prace
dojrzałością, sposobem patrzenia na
Leszek Wojnar
takich artystów jak Radosław Szaybo czy
świat. Co dwa lata fundacja organizuje
Piotr Kunce.
Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych.
Organizujący te wydarzenia prof. Adam Wsiołkowski (rekZ pieśnią na ustach
tor ASP w latach 2008–2012) regularnie do jury biennale
Duże zainteresowanie sztukami plastycznymi na uczelni,
zaprasza dr hab. Joannę Stożek z Zakładu Rysunku Malarktóra kształci przyszłych architektów, wydaje się naturalne.
stwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK.
Okazuje
się jednak, że również muzyka może mieć pewien
Na podobnych zasadach uczelnia współpracuje z Małowalor
edukacyjny,
by nie powiedzieć naukowy. O tym jednak
polskim Oddziałem Stowarzyszenia Marynistów Polskich.
za chwilę. Kiedy bowiem na PK mowa jest o muzyce, w pierwOd lat przyjęło się, że co roku w marcu członkowie stowarzyszej kolejności na myśl przychodzi „Cantata”.
szenia przedstawiają swe prace w „Kotłowni”. Dla gości gaZałożony dwadzieścia siedem lat temu chór na co dzień
lerii to okazja, by nie ruszając się z Krakowa móc spojrzeć na
uświetnia najważniejsze wydarzenia uczelniane, ale warto
morskie widoki…
W zabytkowych wnętrzach kamienicy przy ul. Kanoniczej mieści się jedna z galerii PK. Na zdjęciu obok: Wernisaż w Galerii „Gil” przy ul. Warszawskiej. Fot.: Jan Zych
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Akademicki Chór PK „Cantata”. Fot.: Jan Zych

Krakowska Orkiestra Staromiejska. Fot.: Jan Zych

przygotowywany jest program na prawie dwa miesiące. Podpamiętać, że na koncie ma długą listę występów w kraju
czas takich wspólnych spotkań dochodzi do swoistych „pojei za granicą oraz liczne nagrody przywiezione z różnych
dynków”, kto zna ładniejsze piosenki.
festiwali. Kierowany przez Martę Stós, liczy dziś 55 osób,
O marce zespołu w środowisku akademickim świadczy
z których około 35 należy do składu koncertowego. Chófakt, że zgłaszają się do „Cantaty” studiujący na innych uczelrzystami są studenci i absolwenci PK oraz innych uczelni
niach obcokrajowcy, którzy liczą, że w chórze będą mogli łatkrakowskich. Skład przygotowawczy prowadzi Anna Korwiej się zaaklimatyzować. Był już Fin, były Szwedka i Niemczakowska.
Tylko w ostatnich latach Akademicki Chór Politechniki
ka, a ostatnio przyszła Białorusinka.
Krakowskiej „Cantata” — bo tak brzmi pełna nazwa zespoRzeczą naturalną jest, że po pewnym czasie chórzyści
łu — zdobywał laury na XV Międzynarodowym Festiwalu
odchodzą z zespołu. Pozostają jednak nawiązane przyjaźnie.
Muzyki Adwentowej i Kolędowej w Pradze (2015), III OgólBa, w chórze niejedna osoba spotkała swojego chłopaka czy
nopolskim Przeglądzie Chórów Akademickich „Święty
dziewczynę, a nawet zdarzyło się kilka małżeństw.
Krzyż 2016”, VII Krakowskim Festiwalu Pieśni AdwentoInny styl i repertuar cechuje Krakowską Orkiestrę Starowych i Bożonarodzeniowych (2016), IV Rzeszowskim Femiejską, prowadzoną przez Wiesława Olejniczaka. Zespół
stiwalu Kolęd i Pastorałek (2017) oraz na
ten, podobnie jak „Cantata”, towarzyszy
XXVI Myślenickim Festiwalu Pieśni ChóPolitechnice w szczególnie uroczystych
ralnej „Kolędy i Pastorałki” (2017). W tym
momentach i jednocześnie występuje poza
Autobiogram
czasie dał wiele koncertów, występując
uczelnią, odnosząc spore sukcesy. Rocznie
Wiersze sobiem zaczął pisać,
m.in. wspólnie z duńskim Chórem Miadaje około 80 koncertów, zarówno w całej
Siedząc w licealnej ławie:
sta Randers i wybitnymi solistami skanPolsce, jak i za granicą. KOS koncertowała
Opisałem profesorów
dynawskimi, The Chapel Choir of Trinity
m.in. w Austrii, Francji, Holandii, NiemI mnie wyrzucili prawie.
College z Oxfordu oraz słowackim chóczech, na Ukrainie, na Węgrzech, we WłoDziś już się uodporniłem,
rem OMNIA z Żyliny. „Cantata” chętnie
szech, a także w Watykanie. Z wojaży tych
A i też zmądrzała głowa,
też koncertuje wspólnie z chórami polprzywiozła wiele cennych nagród.
Więc w mych wierszach tematyka
O tym, że muzyka może być również
skimi. W marcu 2015 r. swoim występem
Społeczno-obyczajowa.
w Filharmonii Krakowskiej chór uświetelementem procesu kształcenia na uczelni
Co do hobby, rzec by można,
nił koncert jubileuszowy z okazji 70-lecia
technicznej, przekonało w 2011 r. wprowaŻe to nieomal klasyka,
Politechniki Krakowskiej.
dzenie na Wydziale Inżynierii i TechnoloBo prócz wierszy i łaciny,
Za tymi osiągnięciami stoi ciężka pragii Chemicznej interdyscyplinarnych zajęć
Jest to filatelistyka.
ca. Nieraz próby odbywane w lokalu „Canpod hasłem „Muzyczny kanon chemika”.
A, że w lesie zaczynałem
taty”, w budynku Galerii „Gil” trwają do
Do udziału w tym przedsięwzięciu zapraSwą karierę inżyniera,
późnych godzin wieczornych. Członków
szano różne osoby ze świata muzyki. JedTo uwielbiam spacerować
zespołu łączy nie tylko pasja wspólnego
nym z tych, którzy przyjęli zaproszenie,
I po lesie grzyby zbierać.
śpiewania. Poza wspólnym ćwiczeniem
był Krzysztof Penderecki. Do wizyty świaJest też miejsce na rodzinę,
utworów, chórzyści razem chodzą na kontowej sławy kompozytora na Politechnice
Bo wymienić tutaj muszę,
certy i do kina. Po próbach popularne są
Krakowskiej doszło w maju 2013 r. Podczas
Że mam żonę i dwie córki,
wyjścia na karaoke, bilard czy kręgle.
spotkania mistrz zaprezentował i skomenA czas nam umila wnuczek.
Integracji zespołu sprzyjają szczególnie
tował trzy utwory. Przyznał też, że gdyby
wyjazdy na warsztaty muzyczne, gdy
miał spełnić oczekiwania swego dziadka,
Krzysztof Konstanty Stypuła
w ciągu dwóch, trzech lub czterech dni
zostałby… architektem.

www.nasza.pk.edu.pl
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Lanckorońska mgła
W Lanckoronie
Mgła, mgła, mgła.
Nic nie widać;
ci-cho-sza.
Nic nie słychać;
Nic, nic, nic.
W lesie rośnie
rydz, rydz, rydz.
Mgła opada:
kap, kap, kap.
Wyjdzie słonko!
Tak! Tak! Tak!

Jacek Wojs
„Figury pod Wawelem” — zdjęcie Leszka Wojnara

Tajemnice szuflad
Nie można też zapominać, że wśród pracowników Politechniki Krakowskiej jest niemałe grono osób, które swój wolny czas
poświęcają realizacji upodobań o charakterze artystycznym.
Osoby o uzdolnieniach plastycznych można spotkać nie tylko
na Wydziale Architektury. Czytelnicy „Naszej Politechniki”
zapewne pamiętają rysunki prof. Leszka Wojnara z Wydziału Mechanicznego, ukazujące się przez kilka lat na łamach
pisma. Jego pasją jest też fotografia. Autorem plakatów jest
dr inż. Zbigniew Latała, również z Wydziału Mechanicznego. Ten sam wydział kończył także Jan Zych, ceniony, wielokrotnie nagradzany krakowski fotografik, który całkowicie
poświęcił się tej pasji, czyniąc z niej swój zawód. Amatorsko, często zresztą z interesującymi rezultatami, fotografią
zajmuje się wiele innych osób na Politechnice. O związkach
Wydziału Mechanicznego ze sztuką mogłyby też niejedno
powiedzieć osoby prowadzące we współpracy z ASP w Krakowie zajęcia z wzornictwa przemysłowego.

Szuflady niektórych pracowników Politechniki kryją nie
tylko rozprawy naukowe, ale także teksty literackie. Większość z nich znana jest jedynie wąskiemu gronu znajomych
i przyjaciół, a prawdopodobnie są i takie, które nigdy nie opuściły wnętrza szuflady. Do wyjątków należy wiersz dr. inż.
Jacka Wojsa, starszego wykładowcy z Wydziału Mechanicznego — „Anioł w miasteczku”, bowiem doczekał się muzyki napisanej przez Jacka Zielińskiego i wykonania przez zespół Skaldowie. Tomik z własnymi utworami, zilustrowany
przez Kazimierza Wiśniaka, autor musiał już wydać własnym
sumptem, by podarować egzemplarze znajomym.
Autorem wierszy jest także wspomniany prof. Leszek Wojnar. Interesujące próby literackie ma na swym koncie dr Paweł
Hachaj z Katedry Hydrauliki i Hydrologii na Wydziale Inżynierii Środowiska. Czytelnikom „Naszej Politechniki” nie
trzeba przedstawiać prof. Krzysztofa Stypuły, który od lat zasila łamy naszego pisma wierszami przeważnie o charakterze
satyrycznym, niekiedy jednak utrzymanymi w tonie zadumy
nad kondycją ludzką.

Plakaty muzyczne Zbigniewa Latały
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Rota Fizyków
Nie rzucim wiedzy, choć trwa noc
I burza się zerwała:
W pracowniach tkwi fizyków moc,
W laboratoriach chwała!
Bronić będziemy naszych blank.
Tak nam dopomóż, Planck!
Nie będzie nam bezkarnie nikt
Wariował lagranżianów.
Wszystkiemu podołają w mig
Fizycy — ród tytanów.
Nie będzie w walce naszej pauz.
Tak nam dopomóż, Gauss!
Będziemy twierdzić aż po grób,
Że, kiedy sił nie staje,
Ciało po prostej biegnie lub
W spoczynku pozostaje.
Nie zeżre naszej wiedzy mól.
Tak nam dopomóż, Joule!
I do ostatniej kropli krwi,
Choć wróg zastawia wnyki,
Bronić będziemy po kres dni
Praw termodynamiki.
Trwoga nie skazi naszych serc.
Tak nam dopomóż, Hertz!
Niech brzmi rozgłośnie nasza pieśń
Wśród mrzonek i utopii:
Fizyki nie pokryje pleśń,
Nie wstrzyma nikt entropii!
Fizykom chwała po kres lat.
Tak nam dopomóż, Watt!

Paweł Hachaj

Upodobania artystyczne z nauką starają się też łączyć niektórzy studenci Politechniki Krakowskiej. Talent aktorski i estradowy objawił podczas studiów na Wydziale Fizyki, Matematyki
i Informatyki (kierunek: informatyka) Marek Gierat. Ukończył
Niepubliczną Policealną Szkołę Śpiewu i Sztuk Scenicznych Farafka w Krakowie, uzyskując tytuł „aktor scen muzycznych”.
Jest członkiem Grupy 13, występował w niej m.in. w Piwnicy
pod Baranami. Jako aktor teatru TOTEATR grał w spektaklu
„Zabawa w koty”. Próbuje też sił w roli konferansjera — w tym
roku poprowadził juwenalia na Politechnice Śląskiej i na Politechnice Łódzkiej. Nagrywa i montuje filmy. Ostatnio nagrał
krótki film „Bliźniacy” o Lesławie i Wacławie Janickich, jubilerach i aktorach teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora.
Wspólnie muzykują po ukończeniu studiów informatycznych Maja Szwajcowska i Tomasz Leśniakiewicz. Ona gry na
wiolonczeli uczyła się od dziewiątego roku życia. Po ukończeniu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorlicach
porzuciła na pewien czas instrument, aby powrócić do niego
w czasie studiów na Politechnice Krakowskiej. Dzięki temu
mogła wystąpić w programie talent show „Must be the Music”

www.nasza.pk.edu.pl

Marek Gierat podczas jednego ze
swoich występów. Fot.: Jan Zych

Maja Szwajcowska — politechniczna wiolonczelistka. Fot.: Jan Zych

i wydać debiutancki album. On jest beatboxerem — człowiekiem, który tylko za pomocą narządów mowy naśladuje różne
instrumenty muzyczne. Podczas studiów dowiedział się, że
zespół, w którym gra Maja, potrzebuje perkusisty. Zgłosił się,
oferując swoje nietypowe umiejętności. Teraz razem z zespołem Meeow odnoszą sukcesy.

*
To tylko drobny ułamek zjawiska, któremu na imię: kultura
na Politechnice. Chcąc ogarnąć w miarę dokładnie jego całość,
należałoby poświęcić tematowi zapewne co najmniej cały numer „Naszej Politechniki”. Na uczelni przy ul. Warszawskiej
w Krakowie, gdzie kształci się przyszłych inżynierów, chwilami można poczuć się tak, jakby odwiedziło się szkołę artystyczną. I można się z tego powodu tylko cieszyć.
Fotomontaż Jana Zycha
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INFORMACJE

KRONIKA
Czerwiec
2 VI Gala finałowa XVI edycji ogólnopolskiego konkursu promującego wiedzę informatyczną wśród młodzieży — „Diversity
2017”, organizowanego przez Motorola Solutions Systems Polska
Sp. z o.o. Gala, podczas której zaprezentowano walki robotów,
odbyła się w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia”.
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów
„Arch-Eco — Wnętrze urbanistyczne w strukturze przestrzennej
miasta a stosunki międzyludzkie” zorganizowana przez Koło
Naukowe Projektowania Zrównoważonego, działające przy
Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego na Wydziale
Architektury PK.
Dzień Dziecka na PK — otwarcie wystawy prac plastycznych
dzieci pracowników PK w Galerii PK „Gil”.

3 VI Koncert Chóru „Omnia” ze Słowacji w Centrum Kultury
Podgórza. Gospodarzem koncertu był Akademicki Chór PK
„Cantata”.

9 VI

Wykład otwarty Doroty Rudawy, współwłaścicielki pracowni RS Architektura Krajobrazu pt. „Krajobraz (w)budowany”,
zorganizowany w ramach cyklu „Mistrzowie Architektury Krajobrazu” przez Instytut Architektury Krajobrazu PK w Pauza In Garden
przy Małopolskim Ogrodzie Sztuki.

10 VI

XIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wychowanków PK.
Uroczyste zakończenie roku akademickiego Politechnicznego
Uniwersytetu Dzieci oraz projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy — przyroda źródłem twórczej inspiracji”, prowadzonego przez
Centrum Pedagogiki i Psychologii PK we współpracy z Muzeum
Przyrodniczym PAN.

13–20 VI Wystawa prac studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie pt. „Różne punkty widzenia.
Wydział Sztuki w mieście” w Galerii PK „Gil”.
13 VI

4 VI Koncert chóralny polsko-słowacki w wykonaniu Chóru
„Omnia” ze Słowacji i Chóru PK „Cantata” w kościele św. Kingi.

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy — przyroda źródłem twórczej inspiracji”,
prowadzonego przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK we
współpracy z Muzeum Przyrodniczym PAN.

5 VI Podsumowanie i wręczenie przez przedstawicieli Zarządu
Grupy Azoty Tarnów nagrody w IV edycji programu stypendialnego Grupy Azoty SA, dedykowanego studentom PK.

19 VI Wirtualny Dzień Otwarty.
19–30 VI Wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków Od-

Cykl wydarzeń związanych z XX rocznicą spotkania Papieża
z polskim światem akademickim, zorganizowany przez UJ
w Collegium Novum i na Wawelu.

6 VI Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia dyplomów
w 44. edycji konkursu na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla szkół wyższych Krakowa, organizowanego
przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Krakowie.
7 VI
8 VI

Dzień Mechanika 2017.

„Nauka jest z Wenus, a biznes?” — IX konferencja z cyklu
„Kobiety w Nauce i Biznesie” zorganizowana przez Centrum
Transferu Technologii PK.
Otwarcie wystaw projektów semestralnych studentów Wydziału
Architektury PK poświęconych gorlickim oraz bieckim lokalizacjom w Pawilonie Historii Miasta Gorlice oraz w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bieczu.

8–10 VI

Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych 2017” Kraków — Niepołomice, zorganizowana przez Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie
Wydziału Inżynierii Lądowej PK, pod patronatem Sekcji Inżynierii
Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.
Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
(KRASP) we Wrocławiu.
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dział w Katowicach pt. „Razem, osobno…” w Galerii PK „Kotłownia”.

23 VI — 31 VIII Wystawa malarstwa Wacława Jagielskiego
pt. „W nieustającej peregrynacji” w Galerii PK „Gil” zorganizowana
w ramach Krakowskich Spotkań Artystycznych 2017 —
KONFIGURACJE.
23 VI

Zakończenie Sesji Kół Naukowych — podsumowanie
i rozdanie dyplomów.

26 VI Posiedzenie Rady Związku InnoTechKrak.
26–27 VI III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech
pt. „Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju” zorganizowana w Krakowie przez Bibliotekę PK i Bibliotekę
Główną Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

29–30 VI III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Zastosowanie niezawodności i bezpieczeństwa
w inżynierii środowiska” zorganizowana w Dobczycach przez
Katedrę Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska
Wydziału Inżynierii Środowiska PK w partnerstwie z Miejskim
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie.
30 VI

Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom
XXII edycji Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu, Program
Executive Master of Business Administration.

Opracowała: Renata Dudek

www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK
28 czerwca 2017 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:

• powołania recenzenta dorobku prof. Jensa Ocksena w związku z toczącym się postępowaniem o nadanie tytułu doctora
honoris causa Politechniki Poznańskiej;
• opiniowania kandydatur na dyrektorów jednostek pozawydziałowych —
Centrum Sportu i Rekreacji, Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych,
Międzynarodowego Centrum Kształcenia, Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości, Centrum Pedagogiki
i Psychologii;

• przyjęcia „Regulaminu studiów podyplomowych na PK”;
• przyjęcia wzoru umowy w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych;
• zatwierdzenia wzorów uczelnianych
dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydawanych przez PK;
• zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich, wydawanych przez PK;
• zmian w wieloletnim planie inwestycji
Politechniki Krakowskiej w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz
w planie na rok 2017;

• przyjęcia efektów kształcenia na studiach doktoranckich na Wydziale Architektury, Wydziale Inżynierii Lądowej,
Wydziale Inżynierii Środowiska, Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej,
Wydziale Mechanicznym;

• zatwierdzenia sprawozdania finansowego PK za rok 2016;

• przyjęcia efektów kształcenia dla prowadzonych przez WIŚ kierunków studiów — budownictwo i inżynieria środowiska na II stopniu kształcenia;

• korekty zasad finansowania jednostek
PK na 2017 rok;

• przyjęcia wytycznych w zakresie zasad
opracowywania programów kształcenia studiów podyplomowych i kursów
dokształcających;

• wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego PK za
lata 2017 i 2018;

• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości — działek nr 766/1 i 766/2
położonych w Krakowie przy ul. M. Bobrzeckiej;
• wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek położonych

w Krakowie-Czyżynach, będących własnością PK na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, MPEC — korekty uchwał z 21 grudnia 2016 r.

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 36 z 30 maja 2017 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2017/2018.
Zarządzenie nr 37 z 31 maja 2017 r.
w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
prowadzone na Politechnice Krakowskiej
w roku akademickim 2017/2018.
Zarządzenie nr 38 z 5 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Międzywydziałowego Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna.
Zarządzenie nr 39 z 6 czerwca 2017 r.
w sprawie harmonogramu rekrutacji na
studia stacjonarne i niestacjonarne III stopnia, przewidziane do uruchomienia w roku
akademickim 2017/2018.

Komunikat rektora PK
Komunikat nr 7 z 30 maja 2017 r. w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 r.

PRACOWNICY
Doktorzy
Wydział Architektury
dr inż. arch. Stanisław Jurczakiewicz (A-4)
— „Ewolucja form systemów prętowo-cięgnowych w architekturze współczesnej”; promotor: prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak, recenzenci: prof. dr hab.
inż. Hanna Michalak (PW); prof. dr hab. inż.
arch. Wojciech Zabłocki (WSEiZ w Warszawie); 21 VI 2017 r. Praca wyróżniona.

Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej
dr inż. Gabriela Bartecka-Meyer (DMC
Sp. z o.o. w Tychach) — „Badanie właściwości kompozytów poliuretanowo-gumowych otrzymywanych z wyrobów

www.nasza.pk.edu.pl

poużytkowych”; promotor: dr hab. inż. Wiesław Sułkowski; recenzenci: prof. dr hab. inż.
Marek Kozłowski (PWr), dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK (PK); 28 VI 2017 r.
dr inż. Magdalena Malinowska (C-2)
— „Synteza i badanie właściwości estrów
lupeolu”, prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski,
prof. zw. PK, promotor: dr inż. Elżbieta Sikora; recenzenci: prof. dr hab. inż. Stefan Baj
(PŚl w Gliwicach), dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK (UJK w Kielcach); 28 VI 2017 r.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Grzegorz Śladowski (L-3) — „Wielokryterialny model decyzyjny wyboru
funkcji użytkowej w adaptacji budynków

zabytkowych”; promotor: dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, prof. PK; recenzenci: prof. dr. hab. inż. Anna Sobotka
(AGH), dr hab. inż. Piotr Jaśkowski (PL);
21 VI 2017 r. Praca wyróżniona.
dr inż. Balbina Wcisło (L-5) — „Large strain thermomechanical material models
accounting for inelasticity, instabilities and
gradient-enhancement (Termomechaniczne modele materiału uwzględniające duże
odkształcenia, niesprężystość, niestateczność i regularyzację gradientową)”; promotor: dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK;
recenzenci: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz (IPPT PAN), dr hab. inż. Halina Egner,
prof. PK (PK); 21 VI 2017 r. Praca wyróżniona.
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Promocje doktorskie
RENATA DUDEK

Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych na
Politechnice Krakowskiej, pierwsza w roku kalendarzowym
2017, miała miejsce 10 maja, jak zwykle w Sali Senackiej. Brali
w niej udział przedstawiciele władz uczelni i zaproszeni goście:
promowani, ich promotorzy oraz członkowie rodzin i przyjaciele. Rektor prof. Jan Kazior otworzył posiedzenie senatu i przywitał przybyłych, a następnie zwrócił się do prorektora ds. nauki
o prowadzenie uroczystości. Zgodnie z programem najpierw
odbyła się prezentacja promowanych doktorów habilitowanych i wręczenie im pamiątkowych dyplomów, a w dalszej

Doktorzy habilitowani

Marcin Furtak

Katarzyna Łakomy

Jadwiga
Środulska-Wielgus

Wydział Architektury

Wydział Inżynierii
Środowiska

10

Ali Cemal
Benim

Jerzy Cisek
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części przewidziano ceremonię poświęconą doktorom. Od
ostatniej promocji, która odbyła się w listopadzie 2016 r., grono samodzielnych pracowników nauki zasiliło aż 9 osób, reprezentujących trzy wydziały Politechniki — Wydział Architektury,
Wydział Inżynierii Środowiska i Wydział Mechaniczny. Przebieg
ich kariery naukowej i zawodowej został krótko przedstawiony
przez dziekanów.
W drugiej części uroczystości odbyła się promocja doktorów.
W gronie 20 promowanych znaleźli się przedstawiciele czterech
wydziałów: Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej,
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej i Wydziału Mechanicznego. Podobnie jak poprzednio, prorektor ds. nauki prof. Tadeusz Tatara poprosił dziekanów o syntetyczną prezentację ich
sylwetek. Przedstawiani byli także ich promotorzy i w kilku przypadkach promotorzy pomocniczy. Kolejnym punktem uroczystej
promocji było tradycyjne ślubowanie, którego tekst odczytał przewodniczący Senatu, rektor prof. Jan Kazior. Warunkiem przyjęcia
ślubowania było głośne i zdecydowane wypowiedzenie przez
nowo promowanych słów: „Ślubujemy i przyrzekamy!”, czym zobowiązali się piastować nadaną im godność z należytą czcią i honorem.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał rektor prof. Jan Kazior. Pogratulował promowanym uzyskanych stopni naukowych
i sukcesów z tym związanych. Zwrócił uwagę, że droga do tych

Paweł Ocłoń

Tomasz Nowak

Grzegorz
Przybyła

Wydział Mechaniczny
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Doktorzy

Zbigniew
Fedyczkowski

Barbara
Ostrowska

Anna
Szczybura

Wydział Architektury

Wioletta
Famulska

Małgorzata
Jancia

Malwina
Tubielewicz-Michalczuk

Wiktor
Kasprzyk

Izabela
Drygała

Daniel Kubek

Augustyn
Lorenc

Renata Szermer-Zaucha

Wydział Inżynierii Lądowej

Marta
Marszałek

Przemysław
Migas

Jadwiga
Zabagło

Krzysztof
Wach

Paweł
Walczak

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Aleksander
Banaś

Kamila
Gromczak

Ingo
Lindner

Przemysław
Młynarczyk

Wydział Mechaniczny

sukcesów wiąże się z ogromnym wysiłkiem, pracą, talentem,
a także konsekwencją. Wyraził nadzieję, że osiągnięcie kolejnego
etapu w karierze naukowej nie oznacza jej zwieńczenia, a będzie
stanowiło pretekst do wyznaczenia sobie kolejnych celów, jeszcze
ambitniejszych i konsekwentnie realizowanych. Rektor podkreślił
też, że żaden sukces nie byłby możliwy bez wsparcia najbliższych
— rodziny i przyjaciół — do nich skierował szczególne podziękowanie, za ich codzienną życzliwość, pomoc, miłość i oddanie.

www.nasza.pk.edu.pl

Osobne słowa skierował do promotorów, doceniając ich cierpliwość i zaangażowanie. Podsumowując, wspomniał o zmianach,
jakie czekają polskie uczelnie w zakresie badań naukowych i rozwoju — zgodnie z założeniem mają one doprowadzić do podniesienia jakości i efektywności, a poprzez to lepiej służyć gospodarce
i krajowi. Z pewnością przed nowo promowanymi stoi wiele nowych wyzwań!

Zdjęcia: Jan Zych
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Współpraca potrzebna obu partnerom

Grupa Azoty przyznała kolejne stypendium
Od kilku lat Grupa Azoty, europejski potentat w branży nawozowo-chemicznej,
funduje stypendia wyróżniającym się studentom Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Laureatką czwartej edycji programu została Weronika Ciembroniewicz, studentka studiów
II stopnia. Uroczystość podpisania umowy
stypendialnej odbyła się 5 czerwca.
Podobnie jak w latach poprzednich,
na uroczystość przybył do Krakowa Witold
Szczypiński, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty. W spotkaniu
w Sali Senackiej PK uczestniczyli rektor
prof. Jan Kazior i dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej prof. Dariusz
Bogdał. Laureatka jest studentką kierunku technologia chemiczna. W trakcie studiów I stopnia osiągnęła wyróżniające się
wyniki. Wysoko została oceniona jej praca
inżynierska na temat receptury preparatu promieniochronnego. Do ukończenia
studiów otrzymywać będzie ufundowane
przez Grupę Azoty stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie. Umowa obejmuje
ponadto gwarancję zatrudnienia w firmie
oraz możliwość uczestniczenia w projektach opartych na współpracy środowiska
nauki z przemysłem.
Politechnika Krakowska współpracuje z wieloma firmami Polski Południowej,
ale kontakty z Grupą Azoty należą do najbardziej owocnych. Firma, która główną
siedzibę ma w Tarnowie, zajmuje drugą
pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych.
Zatrudnia łącznie prawie 14 tys. pracowników. Do końca 2020 r. planuje przeznaczyć
ponad 7 miliardów złotych na 68 projektów inwestycyjnych.
Czerwcowe spotkanie z okazji podpisania umowy stało się okazją do rozmowy
na temat dalszego rozwoju tej współpracy,
szczególnie w zakresie badań naukowych.
Wiceprezes Witold Szczypiński podkreślał,
że reprezentowana przez niego firma jest
bardzo zainteresowana taką współpracą, a rektor Jan Kazior deklarował pełną
otwartość uczelni na tego typu wspólne
inicjatywy.
Grupa Azoty jest zainteresowana kreowaniem nowych technologii o walorach
rynkowych. Ich powstawanie to proces

12

Weronika Ciembroniewicz w towarzystwie wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty Witolda
Szczypińskiego (z lewej) oraz rektora PK Jana Kaziora (z prawej) i dziekana WIiTCh PK Dariusza Bogdała. Fot.: Jan Zych

wieloletni. Firma oczekuje na takie projekty, które poprzez badania laboratoryjne można byłoby doprowadzić do etapu
wytwórni pilotażowej. Witold Szczypiński
mówił też, że Grupa Azoty odczuwa brak
osób, które potrafią organizować procesy
badawcze.
Dziś prowadzenie przez firmę badań
w całości we własnym laboratorium to
przeżytek. Program badawczy jest dzielony nawet na kilkanaście elementów, które powierza się do opracowania różnym
ośrodkom. Potem cząstkowe efekty należy złożyć w całość i do tego potrzebni są
ludzie, którzy potrafią to zrobić, wyjaśniał
wiceprezes Grupy Azoty. Chodzi o ludzi,
którzy umieją poruszać się w obszarze
między uczelniami, instytutami badawczymi i biznesem.
Witold Szczypiński zwracał uwagę, że
z punktu widzenia firmy o wyborze celów
decyduje rynek. Podkreślał, że każdy efekt
badań naukowców PK, mający szanse rynkowe, zawsze spotka się z zainteresowaniem Grupy Azoty, bowiem na uczelniach
nie trafia się zbyt wiele takich tematów. Ze
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strony wiceprezesa padła też sugestia włączenia do programu studiów zagadnień
z zakresu ekonomiki i rachunku inwestycyjnego. Każdy student powinien rozumieć, że w gospodarce przedsięwzięcia
nie istnieją same dla siebie. Istnieją tylko ze
względu na możliwość wykorzystania ich
w biznesie.
Kontakty Politechniki Krakowskiej
z Grupą Azoty są obopólnie korzystne
i stale przybierają nowe formy. Od tego
roku akademickiego w programie studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii
i Technologii Chemicznej znalazł się nowy
przedmiot — nowoczesne rozwiązania inżynieryjne w technologiach Grupy Azoty
SA. Zajęcia prowadzą osoby zaliczane do
najlepszych specjalistów firmy. Podczas
czerwcowego spotkania na PK dyskutowano o możliwościach nowych wspólnych
przedsięwzięć w zakresie kształcenia. Rektor Jan Kazior deklarował gotowość naszej uczelni do wspólnego prowadzenia
studiów dualnych i realizacji doktoratów
wdrożeniowych.

(ps)
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Studenci Politechniki bardzo lubią warsztaty
prowadzone przez specjalistów naszej firmy
Rozmowa z Jackiem Drabikiem — prezesem Zarządu Motorola Solutions Polska
ROZMAWIAŁ: LESŁAW PETERS

Jaki charakter ma współpraca firmy Motorola Solutions z Politechniką Krakowską?
Mamy kilka obszarów wspólnych. Motorola Solutions obserwuje, jakie zmiany zachodzą w dziedzinie technologii informatycznych i przewiduje, co się będzie działo
za pięć, dziesięć lat, więc jesteśmy w stanie
doradzać uczelni zmiany w procesie kształcenia, mając na uwadze przygotowanie
studentów do rynku pracy w momencie,
kiedy będą opuszczać uczelnię. Zdajemy
sobie sprawę, że Politechnika może potrzebować tego typu wiedzy i dzielimy się nią
z wielką przyjemnością.
Po drugie, prowadzimy w naszej firmie dwunastomiesięczne staże, w których biorą udział studenci Politechniki
Krakowskiej. Są to staże pełnopłatne, dostępne dla studentów wszystkich polskich
uczelni. Uczestniczy w nich do 60 osób.
Chciałbym podkreślić, że ponad 85 proc.
stażystów wiąże się z naszą firmą na stałe,
podejmując u nas pracę. Dla uczelni jest
to korzystne z punktu widzenia dydaktyki, ponieważ stażyści dzielą się na uczelni
informacjami, jak wygląda prowadzenie
biznesu, jak firma wykorzystuje technologie. A dla nas jest to najlepsza droga
pozyskania najbardziej wartościowych
pracowników.
Trzeci obszar współpracy dotyczy prac
dyplomowych, prac, do których my proponujemy tematy. Mają one dwa walory.
Z jednaj strony, każdy, kto pisze pracę magisterską, musi pokazać, czego nauczył się
w ciągu pięciu lat studiów. Z drugiej strony,
tematy są maksymalnie zbliżone do tego,
czym w przyszłości absolwent będzie się
zajmował zawodowo. Tematy omawiamy
razem z uczelnią. Student przystępuje do
przygotowywania pracy po akceptacji tematu ze strony uczelni i po rozmowie promotora danej pracy ze specjalistą naszej
firmy, pełniącym z naszej strony rolę mentora. W ciągu pięciu lat funkcjonowania
tego programu studenci uczelni krakowskich, w tym również Politechniki, obronili
już ponad 20 prac.
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Kolejny obszar — to wykłady i warsztaty technologiczne dotyczące inżynierii
oprogramowania „MotoEDU”, prowadzone przez naszych specjalistów dla studentów czterech uczelni, czyli Politechniki
Krakowskiej, AGH, UJ i Politechniki Śląskiej. W 2016 r. zorganizowaliśmy 4 wykłady i warsztaty dla ponad 800 uczestników,
spośród których studenci politechniki
stanowili ponad 40 procent! Aktualnie
w 2017 r. kontynuujemy wykłady, poruszając kolejne interesujące studentów
tematy.
Który obszar współpracy budzi szczególnie duże zainteresowanie ze strony Politechniki Krakowskiej?
Liczby wskazują, że Politechnika Krakowska jest niezwykle aktywna w zakresie programu warsztatów i wykładów, prowadzonych przez naszych specjalistów. Zajęcia
dotyczą np. właściwych praktyk w zakresie
programowania w języku C++, Java, C#
i podobnych, metodologii Agile, narzędzi
do zarządzania wersjami oprogramowania
np. GIT czy też środowisk typu DOCKER.
Warsztaty odbywają się na uczelniach,
a po pewnym czasie zapraszamy studentów do nas, żeby kolejne warsztaty miały
miejsce w środowisku czysto biznesowym.
Chodzi o to, aby studenci mogli zobaczyć,
jak praca u nas wygląda w rzeczywistości.
Muszę stwierdzić, że zrozumienie wartości
tego typu zajęć i wsparcie ze strony władz
Politechniki Krakowskiej jest znakomite.
Również studenci są bardzo zainteresowani
naszymi wykładami i warsztatami. Sala praktycznie zawsze jest wypełniona po brzegi.
Czy są jeszcze inne formy współpracy?
Staramy się też prowadzić szeroko pojęty
consulting. Chętnie doradzamy Politechnice w kwestiach interesujących uczelnię.
I vice versa: jeśli my jesteśmy zainteresowani jakimś tematem technologicznym,
zwracamy się o opinie do specjalistów Politechniki. Kontaktów w tym zakresie jest
dość sporo.

Jacek Drabik. Fot.: Jan Zych

Jakiego rodzaju stanowiska zajmują absolwenci PK w firmie Motorola Solutions?
Podobnie jak absolwenci innych krakowskich uczelni pracują praktycznie na wszystkich stanowiskach w naszej firmie. Zostają
informatykami, tworzącymi kod, zajmują się
testowaniem oprogramowania, architekturą
systemów, bezpieczeństwem. Z czasem zaczynają prowadzić zespoły, stają się menedżerami, szefami projektów, szefami zespołów, a w przyszłości sięgną po stanowiska
szefów działów. Absolwentów Politechniki
można spotkać praktycznie wszędzie.
Ilu pracowników liczy Motorola Solutions
w Krakowie?
Zatrudniamy ponad 1600 pracowników,
z czego ponad tysiąc to kadra inżynierska.
Około 6 proc. kadry technicznej stanowią absolwenci PK, co moim zdaniem jest
bardzo dobrym wynikiem, jeśli wziąć pod
uwagę liczbę uczelni w Krakowie.
Okazją do naszej rozmowy jest zorganizowany przez firmę Motorola Solutions na
Politechnice Krakowskiej finał XVI edycji
konkursu „Diversity”, konkursu, w którym
rywalizują roboty przygotowane przez
programistów ze szkół średnich. Skąd pomysł urządzania takich zawodów?
Projekt narodził się wiele lat temu w wyniku
analiz stanu zatrudnienia w firmie. Zauważyliśmy wówczas, że w naszych zespołach
inżynierskich kobiety stanowią zaledwie
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internetowych. Obecnie projekt umożliwia uczniom szkół
średnich programowanie robotów. Zachęcamy dziewczyny,
aby wspólnie z chłopcami brały
udział w tym informatycznym
projekcie, a później by decydowały się wybrać zawód informatyka.
Dlaczego tak mało kobiet chce
być informatykami?
W Polsce bardzo silnie zakorzenił się stereotyp, że informatyk,
programista — to zawód zarezerwowany
dla mężczyzn. Nigdzie na świecie nie ma
żadnych danych wskazujących, że to prawda. Wprost przeciwnie. Od dziewiętnastu
lat, odkąd w Krakowie działa nasza firma,
widzimy wyraźnie, że pod względem jakości
pracy, zaangażowania, ambicji, inteligencji,
umiejętności rozwiązywania problemów
czy umiejętności współpracy w zespole nie
ma absolutnie żadnej różnicy między mężczyznami a kobietami. W firmie różnorod-

Krakowska siedziba firmy Motorola Solutions. Fot.: Ze
zbiorów Motorola Solutions Poland

1 proc., najwyżej 2 proc. pracowników.
W porównaniu z niektórymi innymi ośrodkami firmy Motorola Solutions na świecie kobiet było u nas nawet 15-krotnie mniej. Oznaczało to, że mamy z tym w Polsce problem.
Ponieważ decyzje młodych ludzi o wyborze
przyszłej kariery zawodowej, o wyborze
uczelni, wydziału i kierunku studiów zapadają w szkole średniej, postanowiliśmy na
tym etapie podjąć odpowiednie działania.
Rozpoczynaliśmy od programowania stron

ność jest bardzo korzystna. Potrzebujemy
ludzi wywodzących się z różnych miast,
absolwentów różnych uczelni i różnych wydziałów, osób różniących się pod względem
kultury, wychowania, ale przede wszystkim
pod względem płci. Dlatego walczymy z panującym stereotypem.
Z jakim skutkiem?
Z dość dobrym. Aktualnie w naszych zespołach inżynierskich kobiety stanowią
7 proc. stanu osobowego. A przypomnę,
że zaczynaliśmy od 1 proc. do 2 proc. Staramy się być przykładem dla innych firm
i organizacji, w tym organizacji rządowych.
Oczekujemy, że zainteresują się tym problemem. Współpracujemy zarówno z Polskim
Towarzystwem Informatycznym, jak i różnymi organizacjami non-profit w Krakowie,
zajmującymi się krzewieniem wiedzy inżynierskiej, informatycznej. Wiemy, że sami
nie zmienimy świata. Natomiast jednocząc
się, współpracując zarówno z firmami, które
dostrzegają ten problem, jak i organizacjami rządowymi i pozarządowymi, jesteśmy
w stanie coś osiągnąć w większej skali.

Spychacz z Jurandowa wygrał konkurs „Diversity 2017”
Politechnika Krakowska była miejscem,
w którym rozegrał się finał XVI edycji konkursu „Diversity” organizowanego przez
firmę Motorola Solutions. „Diversity” —
to konkurs dla młodych programistów,
którzy w mieszanych zespołach przygotowują algorytmy komputerowe, służące
do sterowania robotami uczestniczącymi
w walkach minisumo. Finałowe zawody „Diversity 2017” odbyły się 2 czerwca
w budynku Międzywydziałowego Centrum
Edukacyjno-Badawczego „Działownia”.
W Polsce na studiach informatycznych
kobiety stanowią zaledwie 10–15 proc.
słuchaczy. W efekcie w branży IT pracuje
ich znacznie mniej niż mężczyzn. Dlatego konkurs „Diversity” realizuje ideę popularyzowania wiedzy na temat nowych
technologii wśród dziewcząt, a jego regulamin wymaga, by w zespołach, które zgłaszają chęć udziału w zawodach,
dziewczęta stanowiły co najmniej połowę składu.
Jedną z konkurencji, w których w tym
roku przyszło zmierzyć się finalistom, był
Colobot Challenge. Jest to gra strategiczna czasu rzeczywistego. Celem zawodników było takie zaprojektowanie dostępnych w grze robotów, aby wykonały
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określone zadanie. Wystarczało trochę
logicznego myślenia i wyobraźni. Drugą
konkurencją były walki robotów autonomicznych, spełniających wymogi klasy
minisumo. W tegorocznej edycji roboty
były sterowane mikrokontrolerem kompatybilnym z Arduino. Zmiana ta pozwoliła uczestnikom konkursu programować
roboty z wykorzystaniem środowiska
Arduino IDE, o co zabiegali nauczyciele
w poprzednich edycjach.

W tegorocznym konkursie uczestniczyły
42 zespoły z całej Polski. Do finału zakwalifikowało się 16 z nich. Podczas rozgrywek w „Działowni” byliśmy świadkami pasjonujących
zmagań robotów minisumo. Zwycięzcą okazał się Spychacz z Jurandowa, robot, który został zaprogramowany przez drużynę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi.
Koordynatorem zawodów „Diversity 2017” był
Bogodar Bonczar z Motorola Solutions.

(ps)

Fot: Jan Zych
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Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

Politechnika w namiotach i na estradzie
Pod nieco zmienioną nazwą, ale z zachowaniem dotychczasowej formuły, odbywał się od 25 do 27 maja Festiwal Nauki
i Sztuki w Krakowie. Poszerzenie nazwy
wynikło z faktu, że w programie festiwalu zawartych zostało wiele wydarzeń
artystycznych. Hasło imprezy brzmiało:
„W zgodzie z naturą”. Podobnie jak w latach ubiegłych, bogaty i interesujący zestaw wydarzeń przygotowała Politechnika Krakowska.
W namiotach rozstawionych na Rynku Głównym prezentowały się krakowskie
szkoły wyższe i inne instytucje naukowe.
Podczas oficjalnego otwarcia festiwalu
— 25 maja w samo południe, reprezentujący Politechnikę Krakowską prorektor
prof. Tadeusz Tatara nawiązał do jednego z artystycznych akcentów programu
przygotowanego przez PK. W tym roku
w namiotach naszej uczelni pokazywano
bowiem prace wykonane przez artystów
związanych z Fundacją Sztuki Osób Niepełnosprawnych, blisko współpracującą od lat
z Politechniką.
W popularnej, cieszącej się dużym zainteresowaniem krakowian i odwiedzających miasto gości imprezie wzięły udział
wszystkie wydziały Politechniki Krakowskiej. Przyciągały one publiczność do
swoich stanowisk atrakcyjnymi prezentacjami i eksperymentami. Tradycyjnie
dużym zainteresowaniem zarówno dzieci, jak i ich rodziców, cieszyły się pokazy
przygotowane przez Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej. Doświadczenia

www.nasza.pk.edu.pl

z użyciem specjalnie dobranych substancji przyciągały wzrok niezwykłością
pojawiających się barw i form. Nie brakowało interesujących pokazów Wydziału
Inżynierii Środowiska — zaprezentowany
został model studni z pompą głębinową,
a także oferowano możliwość pokierowania miniaturowym poduszkowcem. Atrakcją dla dzieci były też warsztaty, podczas
których uczono wypłukiwania złota i drogich kamieni.
Wydział Mechaniczny przypomniał
znany nie tylko z wcześniejszych edycji
festiwalu innowacyjny pojazd dla niepełnosprawnych BUZZ, który pozwala
zajmować w nim miejsce bez opuszczania wózka inwalidzkiego.
Za pulpitem symulatora
tramwaju można było się
poczuć rzeczywiście jak
w trakcie jazdy miejskim
torowiskiem. O pożytkach
ze stosowania kamery termowizyjnej przekonywano,
pokazując rozkład temperatur na powierzchni różnych
obiektów. Nie mogło w prezentacjach WM zabraknąć
robotów, które wykonywały
różne „ludzkie” czynności.
Do nowej, rozszerzonej
nazwy festiwalu najbardziej
z oferty Politechniki Krakow-

skiej pasowały działania Wydziału Architektury. Przez trzy dni na Rynku trwał plener studentek WA, wykonujących rysunki
obiektów zabytkowego otoczenia. Warsztaty rzeźbiarskie prowadził prof. Stefan Dousa. Dzieci swoje dzieła plastyczne mogły
budować z klocków. Instytut Architektury
Krajobrazu zwrócił się w stronę ekologii,
przedstawiając mobilny filtr antysmogowy
własnego pomysłu.
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W namiocie Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki można było zobaczyć
doświadczenia związane z mechaniką
i prądem elektrycznym, a na ambitnych
czekały zagadki i gry logiczne. Wydział
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
prezentował różne formy sterowania.
Jedną z propozycji był udział w grze,
w której można było konkurować, posługując się telefonem komórkowym.
Pokazano też możliwości internetu rzeczy, funkcjonującego w systemie inteligentnego domu, który wyposażony jest
w czujniki ruchu, światła, temperatury
i wilgotności.

Nie mogło, oczywiście, zabraknąć
Wydziału Inżynierii Lądowej. Pokazał on
m.in. interaktywną makietę, odtwarzającą
system detekcji drgań pochodzących od
pojazdów szynowych. Były pokazy symulacji ruchu pojazdów oraz interaktywne
pokazy budowy konstrukcji inżynierskich,
m.in. pod hasłem „Zbuduj swój most”.
W prezentacji laboratorium wiatrowego
przedstawiono symulacje skutków braku
przewietrzania miast oraz sposoby walki
ze smogiem.
Politechnika Krakowska wniosła też do
programu festiwalu kilka akcentów sportowych. Na festiwalowej estradzie swoje

umiejętności zaprezentowali dżudocy.
Efektowny był występ Roberta Guzika, który potrafi perfekcyjnie panować nad piłką
(chyba nawet sam Robert Lewandowski
mógłby się od niego czegoś nauczyć). Wystąpił też zespół cheerleaderek z Centrum
Sportu i Rekreacji PK.
Ostatnim akcentem udziału Politechniki Krakowskiej w wydarzeniach
na Rynku Głównym był występ Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej. Zespół
żegnał festiwalową publiczność żywymi
rytmami, zachęcającymi do pojawienia
się w tym samy miejscu za rok. Na pierwszym festiwalu pod nową nazwą w wykonaniu przedstawicieli Politechniki była
więc i nauka, i sztuka pod różnymi postaciami.
Tegorocznym patronem festiwalu był
prof. Walery Goetel — wybitny geolog
i prekursor ekologii (zwanej przez niego
sozologią, z greckiego: sódzo — ’ochraniam’ i lógos — ’nauka’), człowiek zajmujący także poczesne miejsce w historii Politechniki Krakowskiej. To bowiem dzięki
jego, jako rektora ówczesnej Akademii
Górniczej, życzliwemu nastawieniu do
idei powołania w Krakowie uczelni politechnicznej utworzone zostały w 1945 r.
Wydziały Politechniczne Akademii Górniczej, po kilku latach przekształcone
w samodzielną uczelnię. W drugim dniu
festiwalu, 26 maja, pamięci prof. Walerego
Goetla poświęcono seminarium na temat
współczesnych problemów ochrony środowiska. Seminarium odbyło się w Akademii Górniczo-Hutniczej.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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VII Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów „Euroinżynier”

Od materiałów budowlanych po geotechnikę
TERESA SERUGA

„Nowoczesne projektowanie i realizacja
konstrukcji budowlanych” — to temat
VII Konferencji „Euroinżynier” zorganizowanej na Politechnice Krakowskiej
w dniach 7–9 kwietnia. Konferencje z tego
cyklu odbywają się na PK od 2011 r. Organizowane co roku są adresowane do studentów i doktorantów kierunków budowlanych i pokrewnych. Ich pomysłodawcą
i organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET,
działające w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych PK. Znakiem rozpoznawczym konferencji stały się twórcze
dyskusje oraz możliwość wysłuchania autorytetów z dziedziny budownictwa.
Podczas tegorocznej konferencji niezawodnie towarzyszący nam przy każdej edycji prof. Włodzimierz Starosolski wygłosił
wykład „Zabezpieczenia ustrojów płytowo-słupowych przed katastrofą postępującą”,
a dr hab. inż. Wit Derkowski przedstawił wykład „Budynki prefabrykowane o konstrukcji ścianowej — możliwości współczesnej
prefabrykacji”. W konferencji wzięło udział
46 autorów referatów oraz około 200 słuchaczy z 14 uczelni technicznych. Referaty
dotyczyły konstrukcji i materiałów budowlanych, modelowania i analizy konstrukcji,
napraw i wzmocnień oraz geotechniki.
W konkursach referatów jury przyznało na
każdym stopniu studiów I, II i III miejsce oraz
nagrody rektora Politechniki Krakowskiej
(równoważne nagrodzie za I miejsce) za najlepszy referat spoza naszej uczelni.
W kategorii studiów inżynierskich Nagrodę JM Rektora PK otrzymały E. Przytuła

i A. Gazda (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) za referat pt. „Wpływ procentowej zawartości
włókien szklanych i ich rodzaju na parametry fizyczne zapraw samozagęszczalnych”, a I miejsce w konkursie zajęły A. Pilas
i M. Urbaniak (PK) za referat pt. „Problemy
inżynierskie związane ze zmianą funkcji
i rewitalizacją obiektów poprzemysłowych”.
Z kolei w kategorii studiów magisterskich Nagrodę JM Rektora PK otrzymał
W. Tomaszewski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) za referat „Parametry
wytrzymałościowe drewna w starych konstrukcjach a współczesne projektowanie”.
I miejsce w konkursie przyznano zaś T. Sikorze i G. Michalczyk (PK), które wygłosiły referat pt. „Ugięcia belek żelbetowych
zbrojonych prętami ze stali wysokiej wytrzymałości”.
W kategorii studiów doktoranckich Nagrodę JM Rektora PK wręczono Ł. Kaczmarkowi (Uniwersytet Warszawski) za referat
pt. „Kompleksowa ocena stateczności zbocza na przykładzie wzgórza Chełm przy granicy nasunięcia karpackiego”, a I miejscem
nagrodzono T. Howiackiego (PK) za pracę
pt. „Przegląd wiedzy oraz wybrane doświadczenia z wykorzystaniem światłowodów do pomiarów odkształceń konstrukcji
w kontekście projektu własnych badań laboratoryjnych”. Nagrodę Koła CONKRET za
najciekawszy referat otrzymał R. Białozor
(Politechnika Śląska) za pracę pt. „Projektowanie parametryczne jako wspomaganie
procesu projektowania konstrukcji”.

Konferencję objęli patronatami: rektor PK prof. Jan Kazior, dziekan Wydziału
Inżynierii Lądowej PK dr hab. inż. Andrzej
Szarata, prof. PK oraz przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB dr inż.
Marian Płachecki, przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB dr inż. Stanisław Karczmarczyk i Oddział Małopolski PZITB — za
co organizatorzy przekazują szczególne
wyrazy wdzięczności. Podziękowania kierujemy również do Gminy Miejskiej Kraków
za włączenie VII Konferencji „Euroinżynier”
do Programu „Krakowskie Konferencje Naukowe 2017”.
Zrealizowanie konferencji było możliwe dzięki zaangażowaniu i entuzjazmowi
członków i absolwentów SKNKŻ CONKRET
oraz życzliwemu wsparciu ze strony dyrekcji Instytutu Materiałów i Konstrukcji
Budowlanych i pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej PK.
Informacje na temat konferencji można
znaleźć na stronach internetowych:
www.conkret.pk.edu.pl oraz
www.euroinzynier.edu.pl.

Zdjęcia: Jan Zych

Dr inż. Teresa Seruga jest przewodniczącą komitetu organizacyjnego Konferencji „Euroinżynier”, opiekunem SKN Konstrukcji Żelbetowych
CONKRET; na Wydziale Inżynierii Lądowej jest
starszym wykładowcą w Instytucie Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych.
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Konferencja „KOKONAT 2017”

Kokosy dla młodych transportowców rozdane
Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Transportu „KOKONAT 2017”, organizowana przez Koło Naukowe Systemów
Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej, odbyła się w dniach 20–21 kwietnia.
Było to czwarte spotkanie młodych transportowców, którzy mogli dzielić się swoimi doświadczeniami oraz wynikami prowadzonych przez siebie badań. Podczas
konferencji wystąpiło 44 prelegentów, reprezentujących 13 uczelni z 9 miast Polski
i Ukrainy.
Podczas sesji otwarcia zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać
prelekcji zaproszonych gości. Radosław
Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport omówił problemy portu lotniczego
Kraków-Balice jako największej inwestycji Małopolski w ostatnim czasie. Dr hab.
inż. nawig. Andrzej Fellner, prof. PŚl zapoznał zgromadzonych z problemami ochrony środowiska, ekonomiki i bezpieczeństwa
transportu w aspekcie implementacji metody PBN/GNSS. Paweł Chałupczak ze Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej przedstawił prezentację „Działania transportowe
realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Krakowskiej”. Zwieńczeniem sesji otwarcia była
prezentacja dr inż. Katarzyny Nosal z Politechniki Krakowskiej dotycząca projektu
europejskiego U-MOB Life, którego celem
jest transfer wiedzy i doświadczenia w zakresie zrównoważonej mobilności.
W ciągu dwóch dni konferencji odbyło się
6 sesji referatowych, podczas których wygłoszono 27 referatów. Sesję pecha kucha wypeł-
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Andrzej Fellner

Radosław Włoszek

niło 6 prezentacji. Nowością była sesja posterowa, na którą zgłoszono 5 plakatów. Podczas
tegorocznej edycji ponownie wykorzystano
miernik hałasu i nagradzano osoby, które wywołały najgłośniejszą reakcję publiczności.
Najwięcej nagród zdobyli prelegenci z Koła
Naukowego Inżynierii Drogowej i Kolejowej
KoDiK Politechniki Gdańskiej (sesje: I — V).
W sesji VI zwyciężyli członkowie Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych PK,
zaś w sesji pecha kucha najgłośniejsze brawa
otrzymał przedstawiciel Koła Naukowego
Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej.
Na zakończenie konferencji wręczono
nagrody za najlepszy poster, najlepszą prezentację pecha kucha oraz statuetki za najlepsze referaty. Zdaniem uczestników konferencji najlepszy poster wykonała Ewelina
Stypułkowska z Koła Naukowego Systemów
Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej,

starając się odpowiedzieć na pytanie „Czy
w mieście potrzebny jest rynek?”. W sesji pecha kucha nagrodę specjalną od sekretarza
naukowego konferencji — dr. inż. Tomasza
Kulpy — za najlepszą prezentację otrzymał
Jakub Kaczorowski z Koła Naukowego Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej za prezentację pt. „Koncepcja
zwiększenia wykorzystania linii kolejowych
na praskiej części Warszawy dzięki budowie
nowych przystanków”.
Ponadto
komitet
naukowo-programowy wybrał najlepsze referaty IV edycji KOKONAT — I miejsce i tytuł
„Złotego Kokosa” uzyskała Eliza Ciszewska-Kulwińska z Koła Naukowego Inżynierii
Drogowej i Kolejowej KoDiK Politechniki
Gdańskiej za referat „Metoda oceny bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
w pobliżu szkół”. II miejsce i tytuł „Srebrnego
Kokosa” zdobyły Katerina Antonenko i Yana
Litvinova z Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dnieprze za referat „Mathematical
tools for modeling of multimodal transport
nodes”. III miejsce i tytuł „Brązowego Kokosa”
zdobyli Hubert Malinowski i Mateusz Oksimowicz ze Studenckiego Koła Naukowego
„Drogowiec” Politechniki Białostockiej za referat „Badania prędkości odcinkowej”.
Dodatkowo
Komitet
Naukowo-Programowy przyznał jedno wyróżnienie
dla Aleksandry Dobrowolskiej ze Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Ruchu
Drogowego Politechniki Warszawskiej za
referat „Koncepcja organizacji ruchu oraz
polityki parkingowej na terenie Kampusu
Centralnego Politechniki Warszawskiej”.
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*
Tradycyjnie w pierwszym dniu konferencji odbyła się również gra miejska. Tegoroczna edycja pod nazwą „Transportowa
Rzeczpospolita Ludowa” rozgrywała się
w starej części Nowej Huty — dzielnicy
Krakowa, budowanej początkowo jako
odrębne miasto. Uczestnicy, przeniesieni
w klimat PRL, przemierzali socrealistyczną
dzielnicę w poszukiwaniu sklepów: spółdzielni Społem, Cepelii, ZURiT-u, sklepu
mięsnego i Pewexu, gdzie wykonywali
zadania i zdobywali deficytowe produkty,
tak aby skompletować listę zakupów. Tajny
Współpracownik, znajdujący się w każdej
drużynie, utrudniał to zadanie, donosząc
na swoją drużynę do Milicji Obywatelskiej.
Każda drużyna po realizacji zadań musiała
dostać się na przystanek, aby wsiąść do

zabytkowego, przegubowego „ogórka”,
czyli autobusu Jelcz 021, który jest jedynym
zachowanym pojazdem tego typu w Polsce.
Najlepszą drużyną okazali się Hutnicy
(Gabriela Skrajna, Aleksandra Zbroszczyk
i Lidia Zielińska), wykonując 126 proc. normy. Jako Tajny Współpracownik najlepiej
spisała się Małgorzata Dembek, zaś specjalną nagrodę Milicji Obywatelskiej za najwięcej donosów zdobył Paweł Dziennik.
Po grze miejskiej w nawiązaniu do klimatu
PRL uczestnicy udali się w celu dalszej integracji do klubu „Społem Deluxe”.

*

O rosnącej randze konferencji świadczy
długa lista patronów i partnerów konferencji. Patronami honorowymi tegorocznej edycji byli: Andrzej Adamczyk — minister infrastruktury
Od prawej: Tomasz Kulpa — sekretarz naukowy konferencji
i budownictwa, Jaroi opiekun KN Systemów Komunikacyjnych PK oraz Sylwia Olko
sław Gowin — minister
i Krystian Banet — członkowie Koła
nauki i szkolnictwa
wyższego, Józef Pilch
— wojewoda małopolski, Jacek Krupa —
marszałek województwa
małopolskiego,
Jacek
Majchrowski
— prezydent Krakowa
oraz rektor PK prof. Jan
Kazior.
Partnerami

konferencji byli: Kraków Airport, Traficar Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie, Muszynianka,
U-MOB Life oraz Koło Naukowe Inżynierii
Drogowej i Kolejowej Politechniki Gdańskiej. Ponadto patronami medialnymi
wydarzenia byli: Urbnews, edroga.pl,
Transport Publiczny, Europarking.pl, Rynek Infrastruktury, Magiczny Kraków oraz
„Transport Miejski i Regionalny” i „Rynek
Kolejowy”.
Przewodniczącym komitetu naukowo-programowego konferencji był dr hab.
inż. Andrzej Szarata, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Pracami komitetu organizacyjnego kierowali Krystian
Banet i Sylwia Olko.
Dzięki współpracy z Kołem Naukowym
Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK
Politechniki Gdańskiej konferencje odbywać się będą w cyklu dwuletnim. W maju
br. i w roku następnym postanowiono
się spotkać w Gdańsku na Trójmiejskim
Ogólnopolskim Seminarium Transportowym. Natomiast za dwa lata organizatorzy
zapraszają na jubileuszową, V Krakowską Ogólnopolską Konferencję Naukową
Transportu „KOKONAT”.

(R.)
Zdjęcia: Jan Zych

Studenci Wydziału Architektury będą projektować dla Aleppo

Architektura jako dialog kultur
Pracownicy oraz studenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej złożyli
w maju wizytę na Uniwersytecie Libańsko-Amerykańskim (Lebanese American University) w Bejrucie. Spotkanie odbyło się
w ramach naukowo-dydaktycznej współpracy, którą — w sposób sformalizowany — obie uczelnie prowadzą od 2015 r.
Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof.
PK i dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak — z Instytutu Projektowania
Architektonicznego oraz dr hab. inż. arch.
Bogdan Podhalański, prof. PK z Instytutu
Projektowania Miast i Regionów zostali
powołani w skład komisji egzaminujących
podczas obron prac dyplomowych studentów Wydziału Architektury i Projektowania Wnętrz ULA, przeprowadzanych
10 i 11 maja.

www.nasza.pk.edu.pl

Dla studentów Wydziału Architektury
PK — przygotowujących swe prace dyplomowe — była to z kolei okazja, by zapoznać
się z gotowymi projektami libańskich kolegów, którzy zaproponowali rozwiązania architektoniczne dla Trypolisu, Tyru i Damour
oraz by wspólnie podyskutować. Studenci
odbyli również konsultacje dyplomowe
z prof. Marounem el Daccache i wizytowali
budowę, będącą pod jego autorskim nadzorem. Interesująca była wizyta w pracowni
projektowej znanego bejruckiego architekta Bernarda Khouriego, możliwość zapoznania się z jego koncepcjami oraz realizacjami
architektonicznymi. Ponadto krakowska
delegacja spotkała się z ambasadorem RP
w Bejrucie Wojciechem Bożkiem oraz rezydującym w Bejrucie charge d’affaires ambasady RP w Syrii, Krzysztofem Czaplą.

Wszystkie te spotkania okazały się
niezwykle cenne i powinny pomóc krakowskim studentom w opracowywaniu
architektonicznych projektów przeznaczonych dla odmiennego kulturowo środowiska. Tematyka prac magisterskich dotyczy
bowiem odbudowy zrujnowanego przez
wojnę Aleppo, miasta położonego w sąsiadującej z Libanem Syrii. Przedmiotem prac
studentów staną się obiekty użyteczności
publicznej: szkoły, szpitale, domy pomocy
społecznej. Dla mieszkańców miasta i ofiar
wojny może to być gest solidarności, przywracający im wiarę we wspólnotę i niosący
nadzieję, dla studentów — niezwykła lekcja projektowania i pomocy.

(M. K.-W.)
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Nowe laboratorium akredytowane na PK

Okna pod cieplnym nadzorem
Politechnika Krakowska jest drugą w kraju
naukową instytucją, która posiada akredytowane laboratorium wykonujące pomiary
i obliczenia współczynnika przenikania ciepła. Uzyskana kilka miesięcy temu akredytacja otworzyła przed Instytutem Inżynierii
Cieplnej i Ochrony Powietrza na Wydziale
Inżynierii Środowiska PK interesujące perspektywy współpracy z przemysłem.
Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony
Powietrza dysponuje od kilkunastu lat
komorą kalorymetryczną. Służyła ona dotąd jako stanowisko badawcze Wydziału
Inżynierii Środowiska i Wydziału Inżynierii Lądowej. W komorze badano okna,
drzwi, próbki murowe, a także urządzenia
grzewczo-chłodzące. W wyniku nawiązania współpracy w firmą oferującą nietypowe, wieloszynowe przeszklenia, uzyskano grant badawczy. Dzięki zakupieniu
dodatkowego wyposażenia usprawnione
zostało sterowanie komorą i przyspieszeniu uległy pomiary. Możliwe też stało się
szybsze stabilizowanie warunków w komorze.

Działania te pozwoliły uzyskać uprawnienia do wykonywania przez Laboratorium Inżynierii Cieplnej (LIC) na WIŚ pomiarów i obliczeń akceptowanych przez
Polskie Centrum Akredytacji. Otworzyło
to możliwości współpracy z przemysłem,
przede wszystkim z producentami okien.
Pomiary wykonane przez akredytowaną
jednostkę umożliwiają bowiem wyznaczenie współczynnika przenikania ciepła
okna, a odpowiednie świadectwo zamieszczone przez producenta na swojej stronie
internetowej staje się wiarygodną informacją dla klienta. Kierownikiem LIC jest prof.
Jacek Schnotale. W Polsce jeszcze tylko
jedna jednostka badawcza posiada akredytację w zakresie pomiarów i obliczeń
współczynnika ciepła. Jest nią Instytut
Technik Budowlanych w Warszawie.
Komora kalorymetryczna składa się
z dwóch części — części ciepłej i części
zimnej. Pomiędzy te części w ścianę styropianową (tzw. maskownicę) wstawia się
próbkę, czyli montuje okno. Następnie
w części ciepłej zostaje wytworzona tem-

Zespół Laboratorium Inżynierii Cieplnej (od lewej): inż. Mariusz Rusiecki — pracownik technicznych LIC, mgr inż. Nina Szczepanik-Ścisło — pracownik Instytutu Ś-4 (na zdjęciu „gościnnie”), dr inż. Agnieszka Lechowska — kierownik ds. technicznych LIC, dr inż. Agnieszka
Flaga-Maryańczyk — audytor wewnętrzny LIC, prof. Jacek Schnotale — kierownik LIC. Fot.:
Jan Zych

peratura 20˚C, a w części zimnej — 0˚C.
W wyniku różnicy temperatur następuje
przepływ ciepła przez okno. Pomiary temperatury w różnych punktach pozwalają
obliczyć ilość tego ciepła. Wyniki pomiarów zostają poddane obróbce, co prowadzi do obliczenia dla okna współczynnika
przenikania ciepła.
Laboratorium posiada płyty kalibracyjne do pomiarów kalibracyjnych większości
okien o typowych rozmiarach, dzięki czemu pomiar okna zajmuje około trzy dni.
Jeśli okno ma nietypowe wymiary i brakuje do nich kalibracji, wtedy same pomiary
kalibracyjne (jest ich sześć) trwają dwa
tygodnie. Dopiero później można dokonać
pomiaru współczynnika przenikania ciepła
okna.
Atutem komory kalorymetrycznej
w Laboratorium Inżynierii Cieplnej PK są jej
wyjątkowo duże rozmiary, znacznie większe od wymiarów komór znajdujących się
w innych jednostkach badawczych. Umożliwia to prowadzenie pomiarów termowizyjnych. Dzięki temu producent może
otrzymać termogram, czyli szczegółowy
obraz pola temperatury na powierzchni próbki. Obraz taki pokazuje wszystkie
mostki cieplne, wszystkie niedoskonałości
próbki.
Dr inż. Agnieszka Lechowska, zastępca dyrektora Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza WIŚ, kierownik
ds. technicznych LIC zwraca uwagę, że laboratorium posiada akredytację zarówno
na pomiary, jak i na obliczenia. Dla producentów jest to ważne, bo w trakcie pracy
nad prototypem wygodniej i szybciej jest
przesłać do laboratorium same przekroje.
Wtedy wykonane przez LIC obliczenia symulacyjne informują producenta, czy warto dalej zajmować się tym produktem, czy
też nie, bo wypada on słabo.
Laboratorium Inżynierii Cieplnej otrzymuje już zlecenia z przemysłu. Atutem
jednostki są krótkie terminy i korzystne
stawki, a także wspomniana możliwość
wykonywania pomiarów termowizyjnych
w komorze kalorymetrycznej.

(R.)
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Językowe tête-à-tête

Do złudzenia podobne
DOROTA DUCHNOWSKA

— Przecież te nasze języki są taaakie podobne! — zawołała moja przyjaciółka w odpowiedzi na pytanie, czy naprawdę czuje się
na siłach, by wyjechać do Rosji i kontynuować tam pracę naukową. Zabawa zaczęła
się już na dworcu, w kawiarni. — Wy budietie diełat’ zakaz? (’Czy złoży Pani zamówienie?’) — zdziwiło ją pytanie kelnera.
Ponieważ jednak nie powtórzył, że coś
jest zabronione, kawę zamówiła. — Chotitie w czaszkie ili w stakanie? (’W filiżance
czy w szklance?’) S sacharom? So sliwkami? (’Z cukrem i śmietanką?’) — dociekał.
Na wszelki wypadek odpowiedziała więc:
— Stakan! Śmietanka! Kelner zdumiał
się, ale przyniósł kawę w szklance, a na
spodeczku... kwaśną śmietanę (rosyjska
smietana). „Co kraj to obyczaj!” — westchnęła na ten widok moja przyjaciółka.
Następnie zamówiła owoszczi (’warzywa’). „Tym razem bez pudła” — pomyślała.
Kelner pokiwał głową: — Wy chotitie s łukom
ili bez łuka? (’Życzy sobie Pani z cebulą czy
bez?’). — Bez łuka, bez! „Po co łuk do sałatki
owocowej!...” — myślała z rozbawieniem.
Kiedy kelner, zerkając w stronę okna,
porozumiewawczo mruknął: — Naczinajetsia groza! — zapytała nerwowo: — Czy
jestem bezpieczna, bez-piecz-na? Kto by
wymyślił, że groza to burza, a biespiecznyj
znaczy ’beztroski, lekkomyślny’...

*

Opuszczając kawiarnię, uświadomiła sobie, że jest bardzo zimno i dobrze byłoby
kupić sweter z golfem. W najbliższym sklepie poprosiła więc o granatowyje golfy.
Jakież było jej zdziwienie, gdy sprzedawczyni przyniosła bordowe podkolanówki!
Zaczęła więc wskazywać na gardło. Ekspedientka upewniła się: — Chotitie żyliet?
(’Chciałaby pani kamizelkę?’). „Żyletkę...?
Po co...?” — poczuła się nieswojo.

*
Dotarła w końcu szczęśliwie do swojego
miejsca pracy — jednego z moskiewskich
instytutów naukowych. Profesor przywitał ją
słowami: — Akademik Gribow Anatolij Iwanowicz. Ucieszyła się tak bardzo, że profesor też
mieszka w akademiku, że sama zapomniała
się przedstawić. — Wozmitie list i zapiszytie
— poprosił profesor. „Jaki znów list” — panikowała, rozglądając się niepewnie. Profesor
zorientował się, że nie rozumie i podał jej czystą kartkę. Następnie wyciągnął w jej stronę
pękatą teczkę z wynikami badań i patrząc na
nią, powiedział: — Snaczała nado razobrat’sia
z etim… — tu zrobił krótką pauzę — a potom
uże możetie dokazywat’. „O, nie! Tego już za
wiele! Rozebrać się... Dokazywać!!!... — struchlała. — I to ma być praca naukowa?”.
Wyjaśniło się jednak szybko, że profesor
prosi, by się najpierw w zawartości teczki
rozeznała, a potem może już... udowadniać.

Medal dla Elżbiety Radziszewskiej-Zieliny
Dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina,
prof. PK — adiunkt Wydziału Inżynierii
Lądowej Politechniki Krakowskiej — została uhonorowana medalem wydanym
z okazji 40-lecia istnienia Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Technicznego w Koszycach. Z tą słowacką uczelnią
współpracuje w dziedzinie projektów
naukowo-badawczych i dydaktycznych.
Na PK kieruje Zakładem Technologii i Organizacji Budownictwa w Instytucie Zarządzania w Budownictwie i Transporcie.

www.nasza.pk.edu.pl

I jeszcze, że akademik to wysoki tytuł naukowy. Wcale nie było jej więc do śmiechu.

Mgr Dorota Duchnowska z wykształcenia
jest filologiem rusycystą, pracuje jako wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych PK.

Na Politechnice Krakowskiej kształceniem umiejętności językowych studentów zajmuje się Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Jednostka
działa od 70 lat. Poza lektoratami angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego
i francuskiego prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów międzynarodowych. Dzięki licencji WBT (Weiterbildung TestSysteme) we Frankfurcie
nad Menem organizuje i przeprowadza egzaminy TELC B1, B2 z języka angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego
oraz TELC Technical in English. Nauczyciele SPNJO wydali wiele specjalistycznych podręczników i fachowych
opracowań do nauki języków obcych
nie tylko dla studentów, ale również
dla nauczycieli, inżynierów i specjalistów z innych dziedzin. Wychodząc
naprzeciw nowym trendom, uzupełniają istniejące już podręczniki o część
audiowizualną.

Marian Tracz
wyróżniony
Prof. Marian Tracz z Wydziału Inżynierii Lądowej PK został uhonorowany statuetką
Polskiego Kongresu Drogowego „Zasłużony dla sprawy drogowej”. Nagrodę wręczono 26 kwietnia podczas V Śląskiego Forum
Drogowego w Piekarach Śląskich. PKD
docenił zarówno osiągnięcia naukowe,
jak i prace wdrożeniowe. Badacz ma m.in.
duży wkład w poprawę bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
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Architektura w służbie rekreacji
LESŁAW PETERS

Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej od lat z podziwu
godną konsekwencją publikuje kolejne numery dwujęzycznego wydawnictwa „Środowisko Mieszkaniowe — Housing Environment”. Ogromną zaletą tych tomów
jest skoncentrowanie tematyki każdego
z nich na wybranym zagadnieniu. Istotny
przy tym jest fakt, że w edycjach tych poszczególne tematy są omawiane z wielu
różnych punktów widzenia. Od pewnego
czasu co roku ukazują się dwa, za każdym
razem sprzęgnięte ze sobą tematycznie,
numery tego wydawnictwa.
Przypomnijmy tematy wydań z lat
ostatnich. Edycja z roku 2013 dotyczyła
przyszłości budownictwa mieszkaniowego, edycja z roku 2014 została skoncentrowana na architekturze widzianej z perspektywy oczekiwań pieszego, a w edycji
z roku 2015 omawiano kwestie kompozycji
urbanistycznej i architektonicznej w budownictwie mieszkaniowym. Teraz przyszedł czas na… odpoczynek, a mówiąc
dokładniej: na aspekty rekreacji w urbanistyce i architekturze.
Za rok 2016 ukazały się dwa numery
„Środowiska Mieszkaniowego”, tematycznie nieco zróżnicowane. Numer 16. nosi
tytuł „Rekreacja w miejscu zamieszkania”, zaś numer 17. — „Rekreacja w mieście”. Obok artykułów autorów z różnych
ośrodków akademickich polskich i zagranicznych w obu numerach znalazły się też
materiały na temat studenckich projektów architektoniczno-urbanistycznych.
Do tekstów autorów polskich dodano
tłumaczenia na język angielski. Teksty
napisane po angielsku są tylko w tej
jednej wersji językowej. Nad całością czuwał redaktor naczelny obu tomów i zarazem duch sprawczy tego wyjątkowego
przedsięwzięcia edytorskiego prof. Wacław Seruga.
Wprowadzeniem do numeru 16. „Środowiska Mieszkaniowego” jest artykuł
Vadyma Abyzova z Kijowa „Typological,
systematic and structural principles of
forming a recreational environment”,
zarysowujący podstawowe zagadnienia
kształtowania przestrzeni rekreacyjnej.
W tomie zaskakuje różnorodność spojrzeń

22

na problem rekreacji w miejscu zamieszkania. Na przykład Monika Antosz z firmy
SUD Architekt Polska w Warszawie przedstawiła kwestię roli galerii handlowych
jako ośrodków rozrywki i rekreacji. W konkluzji swego tekstu autorka zwróciła uwagę, że oferta kulturalna i rozrywkowa
galerii handlowej, choć bogata i zróżnicowana, pozostaje jednak okrojona i jednowymiarowa. Organizowane w galeriach
wydarzenia rozrywkowe służą bowiem
promocji marek albo umilaniu zakupów
i wzmocnieniu apetytu na nowe towary,
a więc muszą być lekkie, łatwe i przyjemne
w odbiorze.
Na rolę wody w miejscu zamieszkania
zwracają uwagę dwa artykuły w 16. numerze „Środowiska Mieszkaniowego”.
Liudmyla Ruban z Kijowa w artykule
„Urban waterfront recreation territories:
a dialogue with water” zajmuje się kwestią rekreacyjnej wartości nabrzeży
w miastach — nabrzeży zarówno morskich, rzecznych, jak i znajdujących się
przy jeziorach. Autorka, pisząc o swoistym dialogu z wodą, zwraca uwagę na
konieczność pogodzenia ochrony środowiska nabrzeży z zachodzącymi procesami urbanizacyjnymi oraz z dążeniem do
podnoszenia warunków życia. Wodnym
przestrzeniom rekreacyjnym jest też poświęcony artykuł Elżbiety Kusińskiej z Katedry Kształtowania Środowiska Mieszka-
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niowego PK. W tekście tym powiązanie
terenów rekreacyjnych z akwenami wodnymi przedstawione zostało na przykładach zaczerpniętych z Niemiec i krajów
skandynawskich.
W obu omawianych tu numerach
„Środowiska Mieszkaniowego” znaczna
część przedstawionych rozwiązań pochodzi z zagranicy. W numerze 16. w artykule
„Miejskie strefy rekreacji jako element strategii pokonywania barier urbanistycznych”
Karolina Dudzic-Gyurkovich z Instytutu
Projektowania Urbanistycznego PK przywołuje przykłady Zaanstad w Holandii,
Paryża i Barcelony (która w ostatnich latach stanowi swoiste laboratorium współczesnej urbanistyki, zauważa autorka).
Natomiast Agnieszka Wójcik (Politechnika
Rzeszowska, doktorantka na PK) i Łukasz
Młynarski (Instytut Projektowania Miast
i Regionów PK) jako narzędzie rewitalizacji
miasta przedstawiają niemieckie wystawy
ogrodowe. Joanna Klimowicz z Politechniki Warszawskiej przywołuje przykład Syrii,
by zilustrować rolę terenów rekreacyjnych
w różnych strefach klimatycznych. Notabene autorka tego artykułu przywołuje
nazwiska kilkunastu polskich architektów,
którzy pracowali w Syrii. Maria Lubelska
(Instytut Projektowania Urbanistycznego
PK) omawia obiekt Cameleon-Woluwe
w Brukseli.
O bardzo nietypowych rozwiązaniach
architektonicznych, służących rekreacji, pisze Wojciech Chmielewski z Instytutu Projektowania Architektonicznego PK w artykule „Rekreacja — kontemplacja”. Ideę
budowy unikatowych obiektów w naturalnym krajobrazie bodaj po raz pierwszy
upublicznił słynny pisarz Truman Capote
w opowiadaniu „Harfa traw” z 1951 r. Tego
typu domy letnie, wykonywane często we
własnym zakresie, według własnego pomysłu i prawie wyłącznie z prostych materiałów dostępnych w lesie lub na pustyni,
budowali w latach 60. i 70. XX w. Amerykanie. Z czasem tendencja ta dotarła również
do Europy. W ten sposób w niektórych krajach powstały hotele, których apartamenty zostały wplecione w scenerię drzew.
Autor artykułu tak opisuje rozwiązanie
zastosowane w Szwecji: „Mieszkalny, regularny sześcian z tafli szkła bez podziałów,
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dzięki lustrzanym ścianom »znika« wśród
liści lub igliwia drzew. Stoi nad ziemią na
jednym słupie naśladującym pień drzewa.
Inne rozwiązanie przypomina do złudzenia
ptasie gniazdo z gałęzi, za którymi
zamknięta i niewidoczna z zewnątrz jest
funkcja hotelowa, do której prowadzi
składana drabina”.
Wojciech Chmielewski wspomina
też o angielskiej sieci hoteli krajobrazowych. W takim domu-hotelu na drzewie
można zamieszkać nawet w zimie. Jest
on wyposażony w kuchnię elektryczną,
pełny węzeł sanitarny i dostęp do Wi-Fi.
We Francji, w rejonie Bordeaux, również
na drzewach, powstały całe kolonie hotelików. Na kolonię składa się pięć domów
umieszczonych na różnych wysokościach,
przy czym do wyżej położonych (na wysokości 8 m — 9 m) dostać się można wyłącznie po drabinach linowych. Obsługa
hotelowa instruuje gości, jak wspiąć się
po nich bezpiecznie.
Również różnorodne podejście do
zawartej w tytule tomu rekreacji w mieście prezentuje numer 17. „Środowiska
Mieszkaniowego”. Tom otwiera dwuczęściowy, przeglądowy artykuł Krzysztofa
Bizio z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
pt. „Geneza i kierunki rozwoju terenów
rekreacyjnych w kompozycji urbanistycznej modernistycznych zespołów mieszkaniowych”. W części pierwszej omówiony
został modernizm europejski do II wojny
światowej, zaś w części drugiej — modernizm po II wojnie światowej i nurty go
kontestujące.
Także w tym wydaniu znajdujemy
przykłady rozwiązań z różnych stron świata. Mateusz Gyurkovich (Instytut Projektowania Urbanistycznego PK) zauważa,
że wiek XXI już zdążył zostać nazwany
„wiekiem miast”, a miasta i obszary zurbanizowane są naturalnym środowiskiem
zamieszkania człowieka. Stąd bierze się
konieczność ochrony i rozwoju na tych terenach obszarów zielonych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rozrastających się metropolii. Autor skupia się
w swym artykule na Parc Central de Nou
Barris w Barcelonie, który jest elementem
wieloetapowej realizacji przestrzeni zielonych w północnych dzielnicach mieszkaniowych miasta.
Mediolańskim parkom, poświęcony
jest artykuł „Milan, a history in recreational
spaces”, którego autorami są Luca Maria
Francesco Fabris i Xiaoyue Li z Mediolanu.
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Mediolan do swych atrakcji zalicza jedne
z najstarszych w Europie parki publiczne
(Giardini Pubblici), otwarte w 1784 r. przez
rządzące w tym czasie miastem władze
austriackie. Autorzy przedstawiają mediolańskie parki w ich rozwoju historycznym,
zwracając uwagę na relacje zachodzące
między terenami zielonymi a obszarami
przemysłowymi.
Kwestię naturalnego uroku małych
miejscowości znajdujących się w obwodzie
lwowskim porusza Oleksandra Dyda ze
Lwowa w artykule „Importance of spontaneous attractiveness for personalization
of architectural environment of Lviv region
small town (Ukraine)”. Autorka wskazuje na
czynniki sprzyjające podnoszeniu walorów
tych miejscowości, podkreślając nie tylko
aspekty architektoniczne (np. zdobienie
domów), ale także wartość dziedzictwa
kulturowego.
Nie brak też przykładów krajowych.
Joanna Olenderek i Maciej Olenderek (Politechnika Łódzka) w artykule „Partycypacja
środowisk kulturowych, społecznych organizacji pozarządowych i obywatelskich
na przykładzie tworzenia programów dla
przestrzeni rekreacyjnych w Łodzi” podsumowali swój udział w realizacji projektów zespołów rekreacyjnych tworzonych
z aktywnym udziałem mieszkańców Łodzi.
Manezha Dost (Instytut Projektowania Architektonicznego PK) opisuje proces rekultywacji terenów największej kopalni surowców skalnych w Polsce — Kopalni Wapienia
„Kujawy”. W projekcie rekultywacji obiektu
położono nacisk na funkcje rekreacyjno-edukacyjne, ze szczególnym uwzględ-

nieniem potrzeb dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym. Maciej Motak (Instytut
Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK) przedstawia charakterystyczny
fragment zabudowy Krakowa w artykule
„Ewolucja funkcjonalno-przestrzenna rejonu osiedla Oficerskiego w Krakowie. Od
kolonii mieszkaniowych na peryferiach
miasta do wielofunkcyjnego zespołu śródmiejskiego”.
W 17. numerze „Środowiska Mieszkaniowego” znalazły się również teksty
o bardziej ogólnym charakterze. Na przykład Małgorzata Drożdż-Szczybura (Instytut Projektowania Miast i Regionów PK)
w artykule „Rustykalne formy rekreacji realizowane i kreowane przez mieszkańców
współczesnych miast” porusza zagadnienie przeniesienia do miast, w charakterze
hobby, tradycyjnych prac wykonywanych
w gospodarstwach wiejskich. Angelika
Chyb (Politechnika Świętokrzyska) w artykule „Atrakcyjność przestrzeni uniwersyteckich w obliczu współczesnych potrzeb
społecznych” opisuje tytułową kwestię,
przytaczając przykłady z różnych stron
świata. Bogdan Siedlecki (Instytut Projektowania Budowlanego PK) podejmuje
problem socjologicznych aspektów oddziaływania systemów oświetleniowych
obszarów mieszkaniowych, w tym kwestię
zanieczyszczenia środowiska naturalnego
światłem.
Nie sposób w tym i tak nieco dłuższym
niż zwykle omówieniu oddać nawet pobieżnie bogactwa treści i wątków, które
znalazły się w artykułach zamieszczonych
w obu numerach „Środowiska Mieszkaniowego” z roku 2016. A przecież warto
byłoby jeszcze poświęcić nieco miejsca nagrodzonym studenckim projektom, które
na zakończenie obu tomów prezentuje redaktor naczelny obu tomów prof. Wacław
Seruga. Tym bardziej że — jak prof. Seruga
zauważa — projekty te cechuje różnorodność poszukiwań i eksperymentowanie
z kształtowaniem środowiska mieszkaniowego.
Podobnie jak w przypadku poprzednich wydań, oba prezentowane tu numery „Środowiska Mieszkaniowego” są
bogato ilustrowane. Rysunki i fotografie
stanowią istotne merytoryczne uzupełnienie zamieszczonych tekstów, ale
w wielu przypadkach odznaczają się też
walorami czysto estetycznymi. Po prostu
cieszą oko. Z tego względu do czasopisma
chętnie się wraca, nawet po zakończeniu
lektury.
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Zapomniany sukces czasów niewoli
Mamy prawo być dumni z polskich matematyków doby zaborów nie mniej
niż z osiągnięć matematycznej szkoły lwowskiej i warszawskiej — przekonuje
w swej książce Jan Koroński
LESŁAW PETERS

J

akie znaczenie we współczesnym świecie mają równania
różniczkowe, tego na uczelni
technicznej nie trzeba tłumaczyć.
Wykorzystano je, tworząc niezliczoną liczbę technologii, którymi posługujemy się w życiu codziennym. Są
matematycznym fundamentem opisu
otaczającego nas świata. Mało znany
jest jednak fakt, że do rozwoju równań
różniczkowych w znacznym stopniu
przyczynili się polscy matematycy, i to
jeszcze zanim pojawiła się słynna polska szkoła matematyczna.

Fundamenty: Leibniz i Newton
Początki rachunku różniczkowego
i całkowego sięgają schyłku XVI wieku
i wtedy też równania różniczkowe zwyczajne pojawiły się w matematyce. Systematycznie zagadnieniem tym zajęto
się w latach dziewięćdziesiątych wieku
XVII. Termin „równanie różniczkowe”
wprowadził filozof Gottfried Wilhelm
Leibniz, jeden z dwu pionierów tej dziedziny wiedzy. Tym drugim był twórca
prawa powszechnego ciążenia — Izaak Newton. Temat równań różniczkowych cząstkowych matematycy podjęli
w latach trzydziestych XVIII wieku. Nie
jest dziełem przypadku, że następne
dziesięciolecia przyniosły osiągnięcia
w dziedzinie nauki i techniki, bez których trudno byłoby sobie wyobrazić
nasz dzisiejszy świat. Fundamentem
wielu z tych dokonań była znajomość
rachunku różniczkowego i całkowego.
Znaczący wkład w tę dziedzinę wiedzy wnieśli Polacy, w tym również badacze krakowscy. Swoją cegiełkę dodali
w nowszych czasach także matematycy
związani z Politechniką Krakowską,
gdzie powstała odrębna szkoła równań
różniczkowych, utworzona przez Mirosława Krzyżańskiego, kontynuowana
następnie głównie przez Feliksa Brańskiego.
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Fakty te przypomina, a częściowo
wydobywa z zapomnienia na światło
dzienne Jan Koroński w pracy „Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe
w publikacjach matematyków polskich
do I wojny światowej na tle rozwoju teorii równań różniczkowych w świecie”.
Autor, wykładowca w Instytucie Matematyki na Politechnice Krakowskiej,
przedstawia niedoceniony rozdział historii polskiej matematyki.

Między Sekwaną a Wisłą
Równania różniczkowe zostały zastosowane do opisu zjawisk z różnych
dziedzin fizyki. Jednak początkowo,
w rozważaniach Newtona i jego współczesnych, równania te były traktowane
w aspekcie geometrycznym. Pierwotnie całek używano tylko do mierzenia
pól figur. A ponieważ starożytni, chcąc
ustalić pole jakiejś figury, zamieniali ją
na kwadrat, dla całkowania przyjęto początkowo nazwę kwadratury, zauważa
Jan Koroński.
Pojawiły się tu nazwiska dwóch gigantów nauki XVII wieku — Newtona
i Leibniza. W dalszym rozwoju tej dziedziny wiedzy główną rolę odgrywały
też postaci niezwykle zasłużone dla
nauki światowej. W tym gronie znaleźli
się m.in.: Leonhard Euler (to on wprowadził symbol liczby π), bracia Jakub
i Jan Bernoulli, Jean Le Rond d’Alembert, Joseph Lagrange, Augustin Cauchy, André Ampère.
Jako pierwszą postać z kręgu polskich uczonych, mających osiągnięcia
w dziedzinie równań różniczkowych,
Jan Koroński wymienia Józefa Hoene-Wrońskiego, który urodził się w 1776 r.
w Wolsztynie, między Poznaniem i Zieloną Górą, a na początku XIX wieku pracował w Paryżu. Ten filozof, matematyk,
fizyk i wynalazca o bogatym życiorysie
(uczestniczył m.in. w insurekcji kościuszkowskiej) postawił sobie bardzo
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ambitne cele na polu filozofii, co miało
mu zapewnić trwałe miejsce w panteonie wielkich filozofów. Zapisał się jednak przede wszystkim w historii nauki
dzięki badaniom związanym z wieloma
dziedzinami matematyki. Do terminologii matematycznej weszły wronskiany — wyznaczniki pewnych macierzy
funkcyjnych, które służą do stwierdzania liniowej niezależności rozwiązań
szczególnych dla jednorodnych liniowych równań różniczkowych.
Uzyskane nad Sekwaną wyniki
Wrońskiego nie wpływały od razu na
recepcję nowych idei nad Wisłą. Do
świadomości niektórych polskich matematyków równania różniczkowe trafiały poprzez podręczniki do analizy
matematycznej, takie, w których równaniom różniczkowym poświęcano niewiele uwagi. Z biegiem czasu poszerzał
się jednak systematycznie krąg wykładowców, którzy uwzględniali to zagadnienie na uniwersytetach w Warszawie,
Wilnie czy Krakowie.

Pierwsza habilitacja
Jednym z najwybitniejszych matematyków polskich XIX wieku był Władysław Zajączkowski. Studia matematyczne, fizyczne i przyrodnicze odbył
na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie
następnie został w 1858 r. asystentem
w Katedrze Fizyki. Dodatkowo w latach 1861–1862 kształcił się w Getyndze, Berlinie i Wiedniu, w 1862 r. habilitował się z matematyki na podstawie
pracy „O całkach Eulera i Fouriera”.
Była to pierwsza habilitacja z matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Procedurę habilitacji na UJ wprowadzono w 1861 r.
W 1864 r. Zajączkowski został wykładowcą w Szkole Głównej Warszawskiej, gdzie początkowo wykładał
mechanikę analityczną (mechanikę
teoretyczną traktowano wówczas jako
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doktora fi lozofi i uzyskał
w 1890 r. na podstawie
pracy „O całkowaniu
równań różniczkowych
cząstkowych rzędu drugiego”. Po odbyciu studiów uzupełniających
w Getyndze powrócił
do Krakowa i habilitował się na UJ na podstawie pracy „O całkach
rozwiązań równań różWładysław Zajączkowski
Stanisław Kępiński
niczkowych
zwyczajnych liniowych jednorodnych rzędu
dział matematyki), a następnie geomedrugiego”.
trię analityczną oraz rachunek całkowy
Wykładał początkowo na Uniweri równania różniczkowe. Po zamknięsytecie Jagiellońskim, ale w 1899 r.
ciu przez władze rosyjskie w 1869 r.
przeniósł się do Lwowa, gdzie objął
Szkoły Głównej przeniósł się z wyKatedrę Matematyki po Władysławie
kładami na rosyjski Uniwersytet WarZajączkowskim. W roku akademickim
szawski. W 1872 r. Zajączkowski został
1903/1904 był rektorem Szkoły Politechprofesorem zwyczajnym matematyki
nicznej, a w latach 1906/1907 i 1907/1908
Akademii Technicznej we Lwowie.
— dziekanem Wydziału Inżynierii tej
W latach 1878/1879 i 1885/1886 był rekuczelni. Wykładał też na Uniwersytetorem tej uczelni, po przemianowaniu
cie Lwowskim. Zmarł niespodziewanie
jej na Szkołę Politechniczną. Wykładał
w 1908 r., w wieku 40 lat, podczas wyteż na Cesarskim Uniwersytecie Lwowpoczynku w Zakopanem.
skim. We Lwowie też zmarł w 1898 r.,
Z opublikowanych prawie 30 prac
mając 61 lat.
Stanisława Kępińskiego 20 dotyczyło
Równaniom różniczkowym zwyrównań różniczkowych. Po przeniesieczajnym i cząstkowym Władysław Zaniu się do Lwowa badacz skoncentrował
jączkowski poświęcił monumentalną,
się głównie na praktycznych aspektach
liczącą ponad 900 stron monografię
równań różniczkowych. W 1907 r. ukapt. „Wykład nauki o równaniach różzała się jego monografia „Podręcznik
niczkowych”. Praca ukazała się w 1877 r.
równań różniczkowych ze szczególnym
w Paryżu. W dziele tym zawarta została
uwzględnieniem
potrzeb techników
praktycznie cała ówczesna wiedzą na
i
fi
zyków”.
Część
pierwsza dotyczyła
temat równań różniczkowych. Na podrównań
różniczkowych
zwyczajnych,
kreślenie zasługuje fakt, że w ówczesnej
część
druga
—
równań
różniczkowych
literaturze światowej nie istniało podobcząstkowych. W przedmowie tak wyjane opracowanie. W sumie równaniom
śniał swoje intencje: „Licząc się z potrzeróżniczkowym Zajączkowski poświęcił
bami
nauk stosowanych, a szczególniej
20 prac. Wprawdzie, jak stwierdza Jan
technicznych,
starałem się w tej książce
Koroński, nie wprowadził do matemao
wybór
przedmiotu
i sposób przedstatyki żadnej przełomowej idei naukowej,
wiania,
które
tym
potrzebom
najwięcej
ale jest autorem istotnych przyczynków.
odpowiadają.
Położyłem
więc
np.
więkPublikował też prace o charakterze hiszy
nacisk
na
metody
kolejnych
zbliżeń
storycznym, popularnonaukowym i dytak chętnie w praktyce używanych oraz
daktycznym.
wprowadzałem, gdzie to tylko możliwe
bez szkody dla jasności rozumowań, inNa potrzeby nauk stosowanych
terpretacje geometryczne lub objaśnienia z mechaniki, fizyki itp.”.
Inną postacią, która wniosła znaczący
wkład do wiedzy o równaniach różniczkowych, był Stanisław Kępiński.
Nauczyciel z Płocka
Ten urodzony w 1867 r. w Bochni matematyk kształcił się w Krakowie, gdzie
Na wspomnienie zasługuje też Alojzy
po ukończeniu gimnazjum studiował
Jan Stodółkiewicz. Urodził się w 1856 r.
na Uniwersytecie Jagiellońskim matew Warszawie. Matematykę studiował na
matykę, fi zykę i astronomię. Stopień
Uniwersytecie Carskim w Warszawie,
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po czym został nauczycielem w szkołach średnich w Płocku. Dał się tu poznać jako patriota, gdy podczas strajku
szkolnego w 1905 r. poparł młodzież
polską, pomimo groźby represji ze strony władz carskich. Był współtwórcą
Koła Płockiego Polskiej Macierzy Szkolnej. W latach I wojny światowej czasowo
przebywał w Warszawie, a także w Rosji, by w 1918 r. wrócić do Płocka, gdzie
do emerytury pracował jako nauczyciel
w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły.
Zmarł w Płocku w 1934 r.
Obowiązki nauczyciela gimnazjalnego Alojzy Jan Stodółkiewicz łączył
z pracą naukową. Ogłosił co najmniej
55 prac naukowych, w tym kilka książek, nie tylko na tematy matematyczne, ale także z zakresu fi lozofi i, astronomii, a nawet ekonomii społecznej.
Na temat równań różniczkowych napisał co najmniej 26 prac. Znaczą część
publikacji wydał własnym sumptem.
Niektóre z tych prac zostały wysoko
ocenione w niemieckim czasopiśmie
„Jahrbuch über die Fortschritte der
Mathematik”.
Jan Koroński w swej książce zwraca
uwagę, że w wydawnictwach Akademii
Umiejętności w Krakowie najbardziej
aktywnym matematykiem publikującym swe prace naukowe był jeden z najwybitniejszych matematyków polskich
XIX wieku Franciszek Mertens. Drugie
miejsce pod względem liczby ogłoszonych prac należało do nauczyciela szkół
średnich w Płocku Alojzego Stodółkiewicza, który pracował w odosobnieniu,
z dala od ośrodków naukowych.

Bo publikował po polsku
Znaczące miejsce w historii polskiej
matematyki zajmuje Kazimierz Stefan
Paulin Żorawski. Urodził się w 1866 r.
w Szczuczynie koło Ciechnowa, kształcił w Warszawie. Studiował filozofię
i matematykę na uniwersytecie rosyjskim, gdzie w 1888 r. uzyskał stopień
kandydata nauk matematycznych na
podstawie pracy z astronomii, opartej na przeprowadzonych przez siebie
obserwacjach. Studia uzupełniające
odbył w Getyndze i w Lipsku, gdzie
w 1891 r. się doktoryzował. Habilitację uzyskał już w roku następnym
w Szkole Politechnicznej we Lwowie.
Jednak już w 1893 r. przeniósł się do
Krakowa i związał z Uniwersytetem
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Strona tytułowa pracy Władysława Zajączkowskiego — pierwszej polskiej monografii
z zakresu równań różniczkowych

Strona tytułowa pierwszej części monografii Stanisława Kępińskiego; autor wziął
w niej pod uwagę m.in. potrzeby techników

w 1900 r. w poczet członków korespondentów, a w roku 1916 r. — członków
czynnych. W 1952 r. został członkiem
PAN. Zmarł w 1953 r. w Warszawie.
Podczas pobytu w Lipsku Kazimierz Żorawski spotkał sławnego
norweskiego matematyka Mariusa
Sophusa Liego. Pod jego wpływem
zainteresował się teorią ciągłych grup
przekształceń zwanych dziś grupami
Liego. Teoria grup Liego opiera się na
równaniach różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych. W swoich pracach Żorawski zajmował się głównie
niezmiennikami form różniczkowych,
całkowymi niezmiennikami grup Liego, geometrią różniczkową, mechaniką
płynów i równaniami różniczkowymi
w kontekście teorii grup Liego.
Jan Koroński podkreśla,
Stanisław Zaremba
że dzięki swoim badaniom
Kazimierz Żorawski znalazł się w głównym nurcie
działalności naukowej dotyczącej równań różniczkowych. Najważniejszą z jego
publikacji w tym zakresie, wydanych pod koniec
XIX wieku, była ogłoszona
w 1898 r. praca „O całkowaniu pewnej kategorii równań różniczkowych zwyczajnych rzędu trzeciego”.

Jagiellońskim. W 1895 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1898 r. —
profesorem zwyczajnym. Od 1895 r.
przez wiele lat kierował I Katedrą
Matematyki. W roku akademickim
1917/1918 powierzono mu obowiązki
rektora, a w następnym prorektora UJ.
Uczestniczył w organizowaniu Akademii Górniczej w Krakowie.
W 1919 r. przeniósł się na Politechnikę Warszawską. W latach 1920–1921
był dyrektorem Departamentu Nauki i Szkół Wyższych w Ministerstwie
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Od 1926 r. do przejścia na
emeryturę w 1935 r. był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, uczelni, która nadała mu tytuł profesora honorowego. Akademia Umiejętności przyjęła go
Kazimierz Żorawski
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Dodajmy, że charakteryzując cały
dorobek Żorawskiego, Władysław Ślebodziński stwierdzał z żalem: „[…] niektóre
z doniosłych osiągnięć […] zostały stracone dla nauki polskiej. Stało się tak dlatego, że były opublikowane jedynie w języku polskim, bądź też z powodu wielkiej
skromności autora, który podając we
wstępie do pracy jej treść, jak gdyby starał
się ukryć lub zbagatelizować najważniejsze w niej zawarte osiągnięcia. Z tego powodu niektóre z osiągnięć Żorawskiego
uszły uwadze zagranicznych uczonych;
po pewnym czasie zostały przez nich powtórnie uzyskane i powszechnie uznane
za ich dorobek naukowy”.
Warto też przytoczyć opinię Ślebodzińskiego na temat zainteresowań
Żorawskiego zagadnieniami z zakresu
kinematyki: „Pytania, na które odpowiedzi szukał Żorawski w swoich pracach z dziedziny kinematyki, należą
do sfery zagadnień otwartej dla nauki
przez Liego. Należy jednak wyraźnie
zaznaczyć, że zarówno wybór zagadnień, jak i znalezienie odpowiedniej
metody dla rozwiązania były własnym
oryginalnym wkładem Żorawskiego
do nauki”1.

Nie napisał żadnej pracy
niepotrzebnie
Uczonym, który odnosił duże sukcesy
w dziedzinie równań różniczkowych,
był Stanisław Zaremba. Urodzony
w 1863 r. w miejscowości Romanówka
na Ukrainie, ukończył niemieckie gimnazjum w Petersburgu i podjął studia
inżynierskie w Instytucie Technologicznym w Petersburgu, uzyskując dyplom
w 1886 r. W roku następnym wyjechał
do Paryża, aby studiować matematykę
i w 1889 r. uzyskał doktorat na Sorbonie.
Praca doktorska Zaremby, poświęcona
ideom wprowadzonym przez Riemanna
(dotyczącym przewodnictwa cieplnego),
zwróciła na autora uwagę paryskiego
środowiska naukowego i otworzyła mu
drogę do szerokich kontaktów z wybitnymi matematykami francuskimi.
We Francji Stanisław Zaremba łączył pracę nauczyciela matematyki
w szkołach średnich z intensywną
1
Cyt: za: Andrzej Pelczar, „Kazimierz Paulin
Żorawski (1866–1953)” [w:] „Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Matematyki i Fizyki” pod red. Bolesława Szafirskiego, Kraków
2000.
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Wielka kariera Stefana Banacha rozpoczęła
się od dyskusji z Ottonem Nikodymem —
poruszony w niej temat całki Lebesgue’a
wzbudził zainteresowanie przechodzącego
akurat Hugona Steinhausa. Wydarzenie to
utrwalone zostało w formie nietypowego
pomnika odsłoniętego w roku ubiegłym na
krakowskich Plantach. Fot.: Jan Zych

działalnością naukową. Znaczące wyniki uzyskał w teorii równań różniczkowych cząstkowych. Ponieważ, w odróżnieniu od Kazimierza Żorawskiego,
swoje wyniki publikował we francuskich czasopismach matematycznych,
spotkał się z uznaniem czołowych matematyków francuskich, takich jak Henri
Poincaré i Jacques Hadamard. W 1900 r.
porzucił jednak szczęśliwy dla niego
Paryż (a dodajmy, że Francja nadała mu
Legię Honorową; we Francji też spotkał
swoją żonę), aby przenieść się do Krakowa. Został profesorem nadzwyczajnym,
a w 1905 r. profesorem zwyczajnym na
UJ. Pracował tu do przejścia na emeryturę w 1935 r. UJ nadał mu tytuł profesora honorowego. Zmarł w 1942 r. z powodu choroby.
Publikacje Stanisława Zaremby miały fundamentalne znaczenie dla rozwoju teorii równań różniczkowych cząstkowych. Równania Zaremby stały się
podstawą fizyki matematycznej i wielu
nauk technicznych. Jego najważniejsze
wyniki wiążą się z równaniami różniczkowymi cząstkowymi rzędu drugiego typu eliptycznego, rozważanymi
z warunkami brzegowymi typu Dirichleta oraz Neumanna. Jak zauważa
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Jan Koroński, niektóre z tych wyników
zostały włączone do kanonu podstawowej wiedzy na temat teorii równań
różniczkowych cząstkowych. „Zaremba wyznaczył kierunki badań w teorii
równań różniczkowych cząstkowych
w takim samym stopniu jak najwięksi
wówczas matematycy francuscy” — pisze Koroński. Jako pierwszy w świecie
polski matematyk podał w pracy „Sur
l’unicité de la solution du problème de
Dirichlet” (ogłoszonej w 1909 r. w „Bulletin Internationale de l’Academie des
Sciences de Cracovie”) twierdzenie
o jednoznaczności rozwiązania problemu Dirichleta przy nieciągłych warunkach brzegowych. Także w dziedzinie
równań hiperbolicznych Zaremba wyznaczył nowy kierunek badań.
Lista zasług Stanisława Zaremby
w dziedzinie teorii równań różniczkowych jest znacznie dłuższa. Henri
Lebesgue, który znany był z tego, że
zwykle nie prawił komplementów,
o Zarembie napisał: „Aktywność naukowa Zaremby zaważyła na tak wielu
terenach badań, że nazwisko jego nie
może być obce nikomu, kto się interesuje matematyką. Wydaje mi się jednak, że przede wszystkim ci będą mogli ocenić w pełni potęgę kreowanych
przezeń metod i swobodę jego fantazji
twórczej, którzy zajmowali się się specjalnie równaniami fizyki matematycznej. Tam okazał swój styl, tam imię jego
zapisało się na zawsze”2. Tenże Lebesgue stwierdził, że Zaremba nie napisał
żadnej pracy niepotrzebnie.
Badania Stanisław Zaremby miały
też duże znaczenie dla rozwoju innych
dziedzin wiedzy poza matematyką.
Świadczy o tym wiele jego prac dotyczących zastosowania matematyki w fizyce
teoretycznej i mechanice. Przedmiotem
tych prac były pewne zagadnienia z teorii relaksacji, hydrodynamiki, elektromechaniki, elektrodynamiki oraz teorii
względności.

różniczkowych. Jej głównym założycielem był Tadeusz Ważewski, a jego
najwybitniejszym kontynuatorem Jacek
Szarski. Istotnym fragmentem tej szkoły,
zaznacza Koroński, była szkoła równań
różniczkowych na Politechnice Krakowskiej. Utworzył ją Mirosław Krzyżański,
a głównym kontynuatorem był Feliks
Brański. Obie te postacie były prezentowane na łamach „Naszej Politechniki”.
Wiele napisano na temat osiągnięć
lwowskiej szkoły matematycznej. Nawet osoby, które mają blade pojęcie o matematyce, słyszały o Księdze Szkockiej,
w której lwowscy matematycy notowali
problemy oczekujące na rozwiązanie.
Również szkoła warszawska doczekała się licznych publikacji. Jan Koroński
w swej książce dowodzi, że zanim polska matematyka okresu międzywojennego zyskała międzynarodową renomę,
rezultaty na miarę światową osiągali
już polscy matematycy interesujący się
równaniami różniczkowymi w XIX i na
początku XX wieku.
Do tej pory tematowi temu poświęcono w literaturze stosunkowo niewiele uwagi. Praca Jana Korońskiego
z Instytutu Matematyki Politechniki
Krakowskiej wypełnia tę istotną lukę,
aczkolwiek martwić może fakt, że trafi
zapewne niemal wyłącznie do wąskiego kręgu matematyków. Pełna wzorów
i specjalistycznych wywodów matematycznych jest trudną lekturą dla czytelników bez odpowiedniego przygotowania. Mimo to zasługuje, by sięgnęli po
nią wszyscy zainteresowani dziejami
nauki polskiej.

Jan Koroński, „Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe w publikacjach matematyków
polskich do I wojny światowej na tle rozwoju
teorii równań różniczkowych w świecie”, Monografie Politechniki Krakowskiej, seria: Nauki
Podstawowe Matematyka, Wydawnictwo PK,
Kraków 2017.

Krakowskie dziedzictwo
Solidne fundamenty przygotowane
przez Kazimierza Żorawskiego, Stanisława Zarembę i ich poprzedników
zaowocowały powstaniem po II wojnie
światowej krakowskiej szkoły równań
2

Cyt. za: Andrzej Pelczar, „Stanisław Zaremba (1863–1942)”, op. cit.
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Polska ziemia obiecana
Każdy powinien znaleźć swe miejsce w życiu
KINGA ŚNIADEK

M

yŚlę, że każdy musi

mieć swoje państwo,
miasto i w końcu
własne cztery kąty.
Takie refleksje nachodzą mnie przy okazji spotkania
z Artemem i Kundaiem, którzy postanowili wykorzystać swoją szansę i przybyli do Polski — do lepszego ich zdaniem
świata — by studiować i odnaleźć swoje miejsce w życiu. Chciałam dowiedzieć się czegoś więcej o tych młodych
ludziach: poznać wrażenia z pobytu
w Krakowie, ich plany na przyszłość,
usłyszeć o tym, co zostawili za sobą.

Wspólny pokój
Są
pierwszorocznymi
studentami
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, razem zajmują pokój w akademiku. Artem pochodzi z niedalekiej Ukrainy,
Kundai przebył szmat drogi z Zimbabwe do Europy. Polska, z perspektywy
Afryki Subsaharyjskiej, jawi się jako
mała, egzotyczna wysepka na dalekiej
Północy. Kundai doświadczył niesamowitego szczęścia: za namową swojego
taty wszedł prosto „z ulicy” do polskiego konsulatu w stolicy państwa Harare
i urzędnik poinformował go, że może
skorzystać z programu stypendialnego, realizowanego w Polsce. Najpierw
mieszkał w Łodzi, potem w Warszawie,
a teraz studiuje w Krakowie. Mówi, że
w każdym miejscu spotkał kilku słuchaczy pochodzących z jego kraju: na
Politechnice Krakowskiej uczy się tylko
jeden Zimbabwejczyk, a w całym Krakowie jest ich sześciu.
Historia Artema jest prostsza. Jak
tysiące jego rodaków przybył z Kijowa
do Polski za pośrednictwem specjalnej
firmy. — Złożyłem dokumenty i oni już
wszystko załatwili, potem przyjechałem na
egzaminy — mówi. Lubi matematykę
i fizykę, dlatego chciał studiować na
uczelni technicznej. Młody mężczyzna wychwala atmosferę panującą
na Politechnice, lubi wykładowców
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Iwona Fischer-Zuziak, „Snopki”

i rówieśników, którzy zawsze chcą mu
pomóc. Zapytany o stosunek Polaków
do obcokrajowców, najpierw próbuje
mnie zbyć ogólnikami, że nie ma różnicy, jakiej narodowości jesteśmy, bo
wszystko zależy od człowieka. Ma jednak wątpliwości i pyta po chwili, czy
Ukraińcy nie są traktowani jako ci, którzy zabierają Polakom pracę? W końcu
przyznaje: — Przypadkowo spotkane osoby wytykały mi inność i obcość. Kundai
uśmiecha się i zaprzecza, jakoby miał
z tym problem, ale nie brzmi to przekonująco...

Zdradzi Cię akcent
Rozmowę prowadzimy w języku polskim, bo chociaż przywitałam się po
angielsku, to po kilku minutach dodaję:
„We can speak Polish”. Słychać bowiem,
że Artem i Kundai szybko uczą się mowy
Lechitów. W przypadku Ukraińca jest to
bardziej zrozumiałe, bo należymy do tej
samej grupy etnicznej. Mimo że bardzo
dobrze radzi sobie z językiem polskim,
to nie pozbył się charakterystycznego,
„śpiewającego” akcentu, nie dostrzega
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jeszcze subtelności semantycznych
i stylistycznych polskiej mowy. Rzeczywiście, akcent zawsze nas zdradza.
Przecież inaczej mówi się w północnym
i południowym Londynie, na warszawskiej Pradze i stołecznym Żoliborzu...
Stosowany przez cudzoziemców język
polski, pobrzmiewający na ulicach Krakowa, dodaje „światowego” kolorytu
naszemu miastu. Szczególnie w obrębie
kampusu Politechniki można usłyszeć
jego różne „etykiety”. Artem i Kundai
opowiadają, że w cieplejsze wieczory
młodzież wychodzi z akademików, okupuje ławki, ludzie poznają się, dyskutują, nieraz do późnych godzin słychać
śpiewy i dźwięk gitar.

Za zimno i za gorąco...
Długo rozmawiamy. Tematy są różne,
mniej i bardziej poważne. Mieszkańcowi Zimbabwe w zimie jest w Krakowie
za zimno, a w lecie — za gorąco. Pewnie dlatego że w jego rodzinnym kraju
temperatura wynosi około 20 stopni
Celsjusza, a rzadko przekracza 30 stopni. Mieszkając w królewskim grodzie,
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tęskni za posiłkami serwowanymi
w domu rodzinnym, szczególnie owoce
są w Polsce zupełnie inne. Kundai od
trzech lat nie widział rodziny. Czuje się
z tym źle, chociaż w Afryce także mieszkał w akademiku z dala od bliskich.
O Zimbabwe dowiaduję się coraz więcej. Nie jest już tylko jednym
z wielu państw Czarnego Lądu, państw,
o których przywykliśmy myśleć: gorące
i ubogie. Wpisuję w internetowej przeglądarce nazwę „Harare” i wyświetlają
się obrazy kontrastów: bogatej stolicy ze
lśniącymi wieżowcami i dzielnic biedy;
na zdjęciach suną ulicami demonstranci, brutalnie pacyfikowani przez policję
i bajecznie ubrane kobiety wraz z radosnymi tancerzami zabawy karnawałowej w Harare. Do którego z tych dwóch
światów należy Kundai? Pewnie już nigdy się nie dowiem.
Historia Artema także jest naznaczona przez demony historii. Jeszcze
trzy lata temu w Kijowie płonął niepodległościowy Majdan, a obecnie kraj znajduje się w stanie wojny o wschodnie rubieże. Artem mówi, że nie rozumie tego
konfliktu. To nie ludzie go prowokują,

ale politycy manipulują ludźmi, a oni
sami nie wiedzą, co myśleć.
Obydwaj — Artem i Kundai — zamierzają po ukończeniu Politechniki zostać w Polsce, gdyż widzą tu możliwości
rozwoju. Chcieliby zdobyć zatrudnienie,
założyć rodzinę. Artem mówi, że już zaczął myśleć po polsku i jest mu łatwiej.
Kundai potrzebuje na to trochę więcej
czasu.
Czuję dumę z mojego kraju, stanowiącego przyjazną przystań dla
młodzieńców takich jak Artem i Kundai. Duma musi iść jednak w parze
z odpowiedzialnością państwa i społeczeństwa za Artema, Kundaia i innych
emigrantów, którzy przybyli nad Wisłę
legalnie, chcą się uczyć i pracować. By
im pomóc, może najpierw trzeba stworzyć ofertę efektywnej nauki języka polskiego. Być może w ten sposób zostanie
uruchomiony ogromny kapitał drzemiący w tych młodych ludziach.

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

Autorka w towarzystwie Kundaia (z lewej) i Artema

Z danych, którymi dysponuje Dział
Współpracy Międzynarodowej Politechniki Krakowskiej, wynika, że na
Politechnice studiuje obecnie ponad
580 obcokrajowców. Największą ich
liczbę kształci Wydział Architektury
(205 osób), następnie — Wydział Mechaniczny (106) i Wydział Inżynierii Lądowej
(67). Dość dużym zainteresowaniem, ze
względu na studia informatyczne, cieszą
się również Wydział Fizyki, Matematyki
Informatyki oraz Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.
Obcokrajowcy kształcą się głównie
w języku polskim. Studia w języku angielskim podjęło około 230 osób — są to
przede wszystkim stypendyści Programu Erasmus oraz skierowani na PK dzięki tzw. umowom bilateralnym, zwartym
przez PK z uczelniami za granicą. Studia pełne w języku angielskim odbywa
obecnie 19 obcokrajowców. Do najpopularniejszych kierunków studiów, wybieranych przez cudzoziemców, należą:
architektura, informatyka, mechanika
i budowa maszyn, automatyka i robotyka oraz budownictwo.
Pochodzą przede wszystkim z Ukrainy i Białorusi (w przypadku kursów
przygotowujących do pełnego cyklu
studiów), w drugiej kolejności — z Turcji i Hiszpanii (w przypadku Programu
Erasmus) oraz Chin (w przypadku tzw.
umów bilateralnych). Liczba cudzoziemców studiujących na PK stale rośnie (najszybciej w przypadku Ukraińców, Turków i Chińczyków).

(K. B.-L.)

*
Na Politechnice Krakowskiej kursy przygotowawcze dla cudzoziemców, którzy
zamierzają podjąć w Polsce studia — architektoniczne, techniczne, ekonomiczne, medyczne, humanistyczne lub artystyczne — prowadzi Międzynarodowe
Centrum Kształcenia PK. Przygotowuje do
studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Jest jedną z pięciu jednostek
w Polsce, i jedyną w Krakowie, posiadającą
uprawnienia do kierowania swoich absolwentów na bezpłatne studia na polskich
uczelniach publicznych. MCK PK prowadzi
również kursy przygotowujące do studiów anglojęzycznych oraz lektoraty języka polskiego i kursy językowe w ramach
Programu Erasmus. Od kilku lat Centrum
koordynuje działalność Międzynarodowego Ośrodka Kultury Studentów PK oraz
organizuje Szkoły Letnie Języka i Kultury
Polskiej. Obecnie z kursów przygotowujących do studiów w języku polskim korzysta w MCK PK 151 słuchaczy.
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Utwory muzyczne Tadeusza Kościuszki
SUZANNE LEISI KONOPKA, JAN A. KONOPKA

Znane są wszystkim waleczne czyny Tadeusza Kościuszki, wielkiego polskiego
bohatera, ale mało kto wie, że skomponował on trzy skromne, ale dość zgrabne
utwory na fortepian. Są to dwa polonezy
i walc. Niektórzy przypuszczają, że jeden
z tych utworów, a mianowicie polonez
B-dur, skomponowany został w 1792 r.,
jeszcze przed wkroczeniem na terytorium
Rzeczypospolitej carskich wojsk (22 maja
1792 r.), z którymi Kościuszko walczył jako
generał w wojsku „koronnym” pod dowództwem ks. Józefa Poniatowskiego.
Jest jednak bardziej prawdopodobne, że
ten utwór, jak i dwa pozostałe — polonez
C-dur i walc — skomponował Kościuszko
po powstaniu w 1794 r., będąc już w rosyjskiej niewoli (Petersburg, jesień 1794 r.
— grudzień 1796 r.).
Uwolniony przez cara Pawła I (następcę carycy Katarzyny II Wielkiej) udał się
Kościuszko ponownie do Ameryki, o której
wolność walczył kilkanaście lat wcześniej.
Przed opuszczeniem Europy zatrzymał się
dłużej w Londynie (wiosna 1797 r.). Tu prawdopodobnie złożył do druku zabrane ze
sobą rękopisy swych utworów, gdyż ich wydanie zostało zarejestrowane w „Workshipful Company of Stationers and Newspaper
Makers in London”. Zapewne druk ukończony został jeszcze tego samego roku, skoro
dedykacja złożona przez niego na jednym
z egzemplarzy pochodzi z 1 lutego 1798 r.,
a wówczas przebywał on w Stanach Zjednoczonych już od pewnego czasu.
Oto tekst widniejący na karcie tytułowej partytury utworów Kościuszki (w tłumaczeniu z angielskiego):
„Dwa Polonezy i Walc / skomponowane dla / Patriotycznej Armii Polskiej / przez
Generała Kościuszkę / Wydrukowane dla
M. Josephlsa / i zadedykowane JW Panom
z Klubu Wigów / Za zezwoleniem / Generała / wydanie zarejestrowano u Stationers’
Hall, cena 1.6. / Jest do nabycia we wszystkich sklepach wydawnictw muzycznych
w Mieście i na terenie całego Kraju”.
Ponad tytułem znajduje się odręczna
dedykacja (napisana bezsprzecznie przez
Kościuszkę) następującej treści (w tłumaczeniu z angielskiego):
„Dla Pani A. Thomas z Saint Pierre na
Martynice, 1-szy luty / 1798 r.”.
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Nietrudno
odgadnąć,
o jakiej to „Patriotycznej Armii
Polskiej” myślał Kościuszko.
Wszak właśnie w 1797 r. we
Włoszech powołał do życia
polskie Legiony gen. Jan Henryk Dąbrowski (powszechnie
nazywano je „Legionami Dąbrowskiego”).
Nie znaleziono rękopisu
tych utworów. Musiał ulec
zniszczeniu lub zaginął (może
jeszcze u wydawcy). Jeśli mowa
o ich wydaniu drukiem, to poza
oryginałami
znajdującymi
się w British Museum Library
w Londynie oraz w Bibliotece
Narodowej w Warszawie (egzemplarz nabyty w 1955 r.),
w paru bibliotekach w Polsce
i za granicą znajdują się kopie
wykonane na podstawie oryginalnej publikacji.
Kserokopię tego oryginalnego wydania otrzymała
Suzanne Leisi Konopka od
zamieszkałego w Niemczech Strona tytułowa angielskiego wydania utworów Tadeusza
Bernharda Kościuszki i na tej Kościuszki
podstawie dokonano instrumentacji owych utworów muzycznych.
Aldona Budrewicz-Jacobson, polska piaMówiąc dokładniej, na międzynarodonistka, profesor genewskiego konserwawym sympozjum kościuszkowskim w Sotorium). Dodać wypada, że 11 listopada
lurze w 1994 r., zorganizowanym z okazji
2002 r. orkiestra pod dyrekcją Zygmunta
200. rocznicy insurekcji kościuszkowskiej,
Rycherta wraz z solistką Aldoną Budrewicz
Bernhard Kościuszko zaprezentował
koncertowała również w Solurze na rzecz
uczestnikom jedynie kartę tytułową oweMuzeum Kościuszki. Za zebrane po kongo wydania. Poproszony przesłał kserokocercie pieniądze odrestaurowane zostały
pię całości, która z kolei posłużyła Ursydwie antyczne, pozłacane konsole, któnowi Flury, kompozytorowi i dyrygentowi
re od początku istnienia muzeum (tj. od
Orkiestry Kameralnej w Solurze, do in1936 r.) zdobią jego wnętrze. Ten piękny
strumentacji. Wszystkie trzy utwory Kośgest polskich muzyków, dyktowany szczeciuszki zostały wykonane przez orkiestrę
rą czcią dla polskiego bohatera, pozostaje
pod dyrekcją Ursyna Flury w solurskiej
stale w pamięci wiernych przyjaciół TadeKonzertsaal 19 maja 1995 r.
usza Kościuszki w Szwajcarii.
Do polskiego prawykonania doszło
w 2003 r. na Festiwalu w Lubiewie pod
Dr Jan A. Konopka jest opiekunem zbiorów MuGdańskiem dzięki zaangażowaniu Zygzeum Kościuszki w Solurze (Szwajcaria); uczestnimunta Rycherta, polskiego kompozytora
czył w konferencji poświęconej Kościuszce, zorgai dyrygenta, który kopię partytury owych
nizowanej na Politechnice Krakowskiej w marcu
utworów otrzymał w 2002 r., występubr., przedstawił jeden z referatów.
jąc ze swą toruńską orkiestrą w Genewie
Artykuł był pierwotnie publikowany w poloz okazji Festiwalu im. Chopina (przewodnijnym czasopiśmie wydawanym w Szwajcarii
niczącą Towarzystwa im. Chopina jest
„Nasza Gazetka” w 2004 r.
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Koszykarki i koszykarze z wizytą u rektora Politechniki Krakowskiej

Podziękowania za sukcesy, emocje i ducha walki
To był niezwykły sezon dla występujących
w barwach Politechniki Krakowskiej drużyn koszykarskich — zarówno kobiecej, jak
i męskiej. Grające w I lidze panie trzymały
kibiców do ostatniej chwili w napięciu, aby
ostatecznie zdobyć trzecie miejsce i stanąć
po raz pierwszy na podium pierwszoligowych rozgrywek. Panowie w brawurowym
stylu wywalczyli awans do I ligi, nie pozostawiając rywalom cienia szansy. 23 maja
obie drużyny spotkały się z rektorem PK
prof. Janem Kaziorem.
Rektor nie krył, że z wielkim zainteresowaniem śledził zmagania obu drużyn.
Za odniesione sukcesy, za emocje, za ducha walki serdecznie dziękował zespołom
w imieniu całej społeczności akademickiej
Politechniki. Zapewnił koszykarki i koszykarzy o dalszym wsparciu ze strony władz
uczelni, wyrażając nadzieję, że obie drużyny następny sezon zakończą awansem
do ekstraklasy. Do podziękowań i gratulacji dla zawodników dołączyła się dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji PK Barbara
Grabacka-Pietruszka.
Rektor przekazał zespołom listy gratulacyjne. Katarzyna Homoncik, kapitan
drużyny AZS Politechnika Korona Kraków,
udekorowała prof. Kaziora jednym z brązowych medali zdobytych przez zespół.
Występującej w I lidze drużynie kobiecej

nie udało się wprawdzie wejść do ekstraklasy, choć w pewnym momencie awans
wydawał się bliski, ale zdobycie trzeciego
miejsca jest i tak ogromnym sukcesem koszykarek. Z najwyższym uznaniem o tym
zespole pisał na łamach „Gazety Krakowskiej” Paweł Panuś, podkreślając, że AZS PK
to drużyna półamatorska, która „radzi sobie wybornie w rywalizacji z zawodowymi
ekipami”.
Szczególnie imponującym osiągnięciem w minionym sezonie były występy
drużyny R8 Basket AZS Politechnika Krakowska. Zespół prowadzony przez trenera
Rafał Knapa szedł jak burza od zwycięstwa
do zwycięstwa. W całych rozgrywkach
doznał tylko jednej porażki, a większość
meczów zakończył, gromiąc rywali dużą
różnicą punktów. W rozegranym 6 maja
z AZS UMSC Lublin meczu, który decydował
o awansie do I ligi, krakowianie zwyciężyli na
boisku przeciwnika, zdobywając 86 punktów i tracąc 63 punkty. Na parkiecie dominowali: Wojciech Pisarczyk (17 pkt), Marcin
Malczyk (16 pkt) i Patryk Pełka (13 pkt), ale
znakomity mecz rozegrał też najbardziej
doświadczony w zespole R8 Michał Hlebowicki, były reprezentant Polski.
Mając już zapewniony awans, zespół R8
Basket AZS PK w finałowych meczach II ligi
dwukrotnie pokonał WKS Śląsk Wrocław,

zespół, który również wcześniej zagwarantował sobie występy w I lidze. 14 maja
we Wrocławiu krakowianie zwyciężyli
89 : 70, a 20 maja w Krakowie pokonali
przeciwników 88 : 61, tym samym ostatecznie przypieczętowując pasmo sukcesów
odniesionych w sezonie 2016/2017.
Styl, w jakim koszykarze R8 Basket AZS
PK wywalczyli awans do I ligi, sprawia, że
plan uzyskania za rok prawa gry w ekstraklasie wydaje się realny. Tym bardziej że
w nowym sezonie zespół wzmocni Michael Hicks, Amerykanin z polskim paszportem. Być może „pomarańczowi” dostarczą
swym fanom w nadchodzących miesiącach także dodatkowych emocji sportowych. Podczas majowego spotkania na Politechnice mówiono bowiem o możliwości
wystąpienia drużyny w europejskich rozgrywkach pucharowych. Formalnych przeciwwskazań, by zespół spoza ekstraklasy
grał w pucharach, nie ma. Decyzja należy
do władz Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA. Swego czasu dopuszczały
one przez kilka lat do występów pucharowych włoską drużynę, która grała w II lidze,
o czym przypomniał w końcu maja „Przegląd Sportowy”.

(ps)

Fot.: Jan Zych
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Nie tylko dla dzieci

Bajkoterapia z Biblioteką PK
SABINA BIENIA

W czerwcu każdego roku pracownicy Biblioteki Politechniki Krakowskiej włączają
się w obchody Dnia Dziecka, organizując
na terenie uczelni warsztaty bajkoterapeutyczne dla najmłodszych — dzieci pracowników oraz studentów uczelni. Takie spotkania odbywają się na PK od dwóch lat,
a pomysł wszystkim się podoba.

Pożytki z czytania
Bajkoterapia — to forma biblioterapii.
Warto przypomnieć, że oficjalna definicja przyjęta przez Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy w 1966 r. nazywa
biblioterapią „użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej w medycynie, psychiatrii, psychologii i pedagogice, a także
poradnictwo w rozwiązywaniu problemów osobistych poprzez ukierunkowane
czytanie”1. Dr Maria Molicka, specjalista
w zakresie psychologii klinicznej dziecka,
uzupełnia, że jest to metoda psychoterapeutyczna, która poprzez literaturę buduje
lub odbudowuje zasoby osobiste, obraz
siebie i świata oraz redukuje przykre napięcie emocjonalne2.
Najprościej mówiąc, biblioterapia — to
leczenie książką. Poprzez tekst terapeutyczny biblioterapeuta stara się pomóc
uczestnikowi zajęć, a chory może poprawić stan swego zdrowia poprzez... lekturę.
W zależności od celów oraz sposobu przeprowadzania warsztatów można wyróżnić
biblioterapię: kliniczną, ogólnorozwojową
(wychowawczą) oraz instytucjonalną.
Biblioterapia kliniczna, skierowana
jest do osób chorych fizycznie lub psy1
Cyt. za: „Biblioterapia” [w:] Szkola.spdn
[on-line]. [Dostęp 09.03.2017 r.]. Dostępny pod
adresem: <http://www.szkola.spdn.pl/metody-pracy/biblioterapia>
2
Zob.: Maria Molicka, „Bajkoterapia jako
rodzaj biblioterapii w procesie wspierania i terapii” [w:] „Biblioterapia w bibliotekach. Zakres,
formy, metody”, „Materiały konferencyjne EBIB”
2003, nr 8 [on-line]. [Dostęp 09.03.2017 r.]. Dostępny w: <http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/wroclaw/molicka.php>
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chicznie. Celem zajęć jest zmiana sytuacji
psychicznej pacjenta, wzmocnienie chęci
wyzdrowienia lub pogodzenie się z chorobą. Terapia prowadzona jest we współpracy z lekarzem w klinice, szpitalu lub
w domu pacjenta. Biblioterapia instytucjonalna prowadzona jest w instytucjach
medycznych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, we współpracy lekarzy, psychologów, pedagogów i biblioterapeutów, a jej zadaniem jest poinformowanie,
osiągnięcie odpowiedniej reakcji pacjenta
(np. złagodzenie paniki) oraz wspieranie
rehabilitacji. Najpopularniejsza jest biblioterapia wychowawcza, skierowana do
osób zdrowych, borykających się z pewnymi problemami dotykającymi każdego
człowieka. Takie zajęcia można prowadzić
z dziećmi, młodzieżą, osobami w średnim
wieku i seniorami.

i ekspresji oraz dostrzegły bogactwo książek, które stanowią ich niewyczerpane źródło. Przy okazji udało się również porozmawiać z dziećmi o sprawach wykraczających
poza karty lektur, czyli na tematy tzw. ważne życiowo.
Jak dwa lata temu wyglądały zajęcia
z bajkoterapii na PK? Dzieci przeniosły się
do „ogrodu pięknych słów” dzięki japońskiej sztuce snucia opowieści kamiszibai.
W technice tej wykorzystuje się butai,
czyli drewnianą skrzynkę, która przypomina teatr marionetkowy, jednak zamiast

Ocalić piękne i mądre słowa
Bibliotekarzom, którzy na PK zorganizowali zajęcia z elementami bajkoterapii dla
najmłodszych, towarzyszyło przekonanie,
że warto zawczasu zadbać o to, by dzieci
pokochały opowieść jako formę poznania
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pacynek pojawiają się karty z obrazami
bajki. Opowieść posłużyła do ponownego wprowadzenia do codziennego języka
dobrych słów, które są zapominane i wypierane przez te brzydkie. Dzieci miały za
zadanie przypomnieć sobie i zapisać piękne wyrazy na skrzydłach papierowych motyli. Opowiadanie baśni nie było jedynym
działaniem. Warsztaty urozmaicono manualnymi oraz psychoruchowymi zabawami,
wspomagającymi rozwój dziecka.

W ubiegłym roku zajęcia poświęcono zagadnieniom dotyczącym szacunku
do książki. Dzieci wysłuchały „Skargi książki” Jana
Huszczy i tworzyły kolorowe regulaminy dotyczące
właściwego obchodzenia
się z księgozbiorem. Wielki
entuzjazm najmłodszych
wywołały
zgadywanki,
kiedy to na podstawie alegorii, np. ziarnka grochu,
czerwonego
płaszczyka,
jabłka czy buta dzieci rozpoznawały znane baśnie i podawały ich tytuł. Kulminacją
zajęć było tworzenie filcowych zakładek
do książek. Powstały naprawdę niepowtarzalne prace.
Podobne spotkanie odbyło się
i w tym roku. Przeprowadzone zostało
na podstawie książki „Kubuś i Przyjaciele. Portrety przyjaciół”, napisanej przez
Theę Feldman. Dotyczyło niełatwego
tematu przyjaźni. W zajęciach udział

wzięło około dwadzieścioro maluchów,
które wraz z prowadzącymi przeniosły
się do Stumilowego Lasu, by tam spotkać
się z Prosiaczkiem, tym razem występującym w roli malarza, i jego przyjaciółmi.
Po czterdziestu minutach warsztatów
uśmiechnięte dzieci wychodziły zaopatrzone w kartę cech dobrego przyjaciela,
portrety swoich bratnich dusz i słodkości
umilające Dzień Dziecka.
Pozostaje wierzyć, że nauka zawarta
w tych opowieściach znalazła godnych odbiorców, którzy potrafią wyciągać wnioski.
A może również dorośli powinni jeszcze
raz sięgnąć po książki swego dzieciństwa,
by znane prawdy odkryć na nowo...

Zdjęcia: Jan Zych

Mgr Sabina Bienia jest młodszym bibliotekarzem, pracuje w Oddziale informacji Naukowej
Biblioteki PK; członkini Krakowskiego Koła Biblioterapeutów.

Człowiek Gutenberga
W czerwcu, po prawie 46 latach, pracę
na Politechnice Krakowskiej zakończył
Józef Warchoł. Przez wszystkie te lata,
od października 1971 r., był na PK drukarzem. Zaczynał, gdy skład książek i czasopism wykonywano ręcznie, w ołowiu,
a drukarzy nazywano towarzyszami
sztuki drukarskiej. Na zasłużoną emeryturę odszedł w czasach, gdy coraz więcej
obszarów sztuki drukarskiej opanowują
komputery.
Drukarzem został, ponieważ jego
mama pracowała w tzw. „Skryptach” na
Ziai i gdy jeszcze jako uczeń odwiedzał ją
w zakładzie poligraficznym, bardzo mu
się ta praca spodobała. Fachu nauczył się
w Technikum Poligraficzno-Księgarskim
przy ul. Podwale. W trakcie praktyki odbywanej w drukarni w Pałacu Prasy przy
ul. Wielopole miał okazję poznać maszyny
pamiętające czasy przedwojennego „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”.
Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął pracę w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego (z UJ związanej wtedy tylko
nazwą). Po trzech latach, za namową koleżanki z technikum, przeniósł się do zakładu
poligraficznego na Politechnice Krakow-
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skiej, gdzie przy tych samych zarobkach
znalazł lepsze warunki pracy.
Jeszcze w technikum wyspecjalizował
się w obsłudze maszyn drukarskich, ale
pamięta czasy, gdy skład wykonywano,
posługując się linotypem, monotypem,
a nawet ręcznie składając tytuły z pojedynczych czcionek. Ilustracje wytrawiano wtedy
w cynkowych płytach. Żeby w druku wszystko wyszło ładnie, równo, elementy składu
trzeba było podklejać papierkami, bibułkami. — To było rękodzieło, sztuka — mówi pan
Józef. Poznał fach w takiej postaci, w jakiej
istniał on od czasów Gutenberga! A później
patrzył, jak zawód zecera, metrampaża, linotypisty i inne tradycyjne specjalności drukarskie odchodzą w zapomnienie.
Pracując na PK, zatrudniał się dodatkowo w innych zakładach poligraficznych.
W ten sposób 12 lat przepracował w zakładzie poligraficznym Polmozbytu, gdzie trafił w ślad za maszyną Romayor, sprzedaną
Polmozbytowi przez Politechnikę. Przez
pewien czas był też w drukarni „Stabil” i widział, jak z maszyny schodzą tu… pierwsze
numery „Naszej Politechniki”. Można powiedzieć, że był przy narodzinach naszego
pisma.

Józef Warchoł. Fot.: Jan Zych

Dobrze wspomina lata pracy na Politechnice. Również on sam zostawia tu po
sobie dobrą pamięć — jako pracownik
znający od podszewki swój zawód, sumienny i godny zaufania. A także ostatni
na PK drukarz wywodzący się z epoki Gutenberga.
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Ósma edycja Konkursu Piosenki na PK

Śpiewając parami
Wysoki poziom artystyczny występów,
ogromne zaangażowanie uczestników,
a także niesamowite wsparcie publiczności
sprawiły, że tegoroczny Międzynarodowy
Konkurs Piosenki wpisał się w tradycję wyjątkowych imprez organizowanych w Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK.
Zawody wokalne zgromadziły 25 kwietnia w Klubie Studenckim „Kwadrat” wielu
amatorów śpiewu i sympatyków takiej formy spędzania wolnego czasu.
Wzorem lat ubiegłych uczestnicy konkursu prezentowali dwie samodzielnie wybrane piosenki — jedną w swoim języku
ojczystym lub w języku angielskim, a kolejną pochodzącą z polskiego repertuaru,
z którym mierzyli się w drugiej części kon-

kursu. W tym roku na scenie dominowały
duety, których było aż pięć. Wystąpiły one
obok... dwóch solistek. Nie powinno więc
dziwić, że przewagę w finale także zyskała
para wokalistów.
Pierwsze miejsce w konkursie zdobyli Daniel Mastaki (Kongo) i Reginald Moyo
(Zimbabwe). Wykonali oni najpierw utwór
Katy Perry „Unconditionally”, a w drugiej
części zmagań konkursowych zaprezentowali interpretację piosenki Rafała Brzozowskiego pt. „Nie mam nic”. Za te występy
otrzymali również nagrodę publiczności.
Drugie miejsce zajęła Camila Montes-Celinski (Brazylia). Na trzecim miejscu znaleźli się ex aequo: solistka, Wiktoria Mala
(Ukraina) oraz duet z Angoli — Anselmo
Zwycięscy wokaliści — Reginald Moyo (z lewej) i Daniel Mastaki¸Fot.: Jan Zych

Wszyscy wykonawcy, od lewej: Margarita Guzovskaya, Anna Chessanovskaya, Anselmo
Kamata, Herlander Martins, Jana Szelwińska, Wiktoria Mala, Camila Montes-Celinski, Reginald Moyo, Evigne Bravo, Liu Linshuo, Cao Xixian, Daniel Mastaki. Fot.: Jan Zych

Kamata i Herlander Martins. Ponadto wyróżnienia otrzymali, śpiewając parami: Jana Szelwińska (Ukraina) i Evigne Bravo (Angola), Liu
Linshuo i Cao Xixian z Chin oraz Anna Chessanovskaya i Margarita Guzovskaya z Kazachstanu.
W jury zasiadali: prorektor ds. kształcenia, prof. Jerzy Zając, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK
dr Tomasz Jeleński; prezes Stowarzyszenia
Bristol dr hab. Aleksandra Achtelik, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej
Katarzyna Baron-Lisiakiewicz oraz przedstawicielka Akademickiego Chóru PK „Cantata” Joanna Trociuk-Dobrowolska. Koncert
poprowadziła Joanna Piera-Mitka.

(R.)

„PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA NARODÓW”

Ogólnopolski konkurs fotograficzny
w ramach
XII edycji Dni Jana Pawła II
Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie fotograficznym organizowanym
tradycyjnie przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki.
Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem: http://jp2.krakow.pl/

34

Nasza Politechnika nr 7–8 (167–168) lipiec — sierpień 2017

www.nasza.pk.edu.pl

KALEJDOSKOP

Politechnika Krakowska w mediach
„Gazeta Krakowska”

Wyborcza.pl

25 maja 2017 r.
Studiuj w Krakowie!
Wybór jest ogromny

25 maja 2017 r.
Studenci Politechniki
mają pomysły na park na Dąbiu

Rozpoczyna się okres rekrutacji, a przyszli
studenci mają jeszcze większy wybór specjalizacji niż rok temu. Na jakie nowości będą
mogli się zdecydować? (...) W tegorocznej
ofercie Politechniki Krakowskiej znalazł się
jeden nowy kierunek — odnawialne źródła
energii i infrastruktura komunalna na Wydziale Inżynierii Środowiska. Uczelnia przygotowała także nowe specjalności: inżynieria pojazdów szynowych, analityka danych,
inżynieria dróg wodnych oraz energy systems
and machinery. (...) W sumie Politechnika ma
w swojej ofercie 25 kierunków i zamierza
przyjąć 3,2 tys. studentów na studia stacjonarne I stopnia.

Studenci III roku architektury krajobrazu stworzyli projekty parku na Dąbiu. Swoje prace
pokazali w Pauza In Garden przy Małopolskim
Ogrodzie Sztuki. Studenci piątego semestru
architektury krajobrazy na Politechnice Krakowskiej przygotowali projekty dla fragmentu
bulwarów nad Wisłą oraz okolic ujścia Białuchy
na Dąbiu. Obszar jest obecnie ogólnodostępny, a mieszkańcy traktują go jako park, choć
formalnie nim nie jest. Zadaniem studentów
było stworzenie koncepcji zagospodarowania
całego parku. (...) Wszystkie prace powstały
w oparciu o przeprowadzone w zeszłym roku
badania społeczne. Obejmowały one ankiety,
wywiady i obserwacje na miejscu. Zakończono je warsztatami w październiku zeszłego
roku. Badania przeprowadzili studenci. Pomysł na projekt powstał we współpracy z Instytutem Architektury Krajobrazu PK oraz Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie.

„Dziennik Gazeta Prawna”
26 maja 2017 r.
Robot pływa jak ryba w wodzie
Szukając nowych rozwiązań, naukowcy
często podpatrują naturę. Kiedy więc inżynierowie z Politechniki Krakowskiej chcieli
zbudować podwodnego robota, postanowili wzorować się na karpiu. (...) — Mieliśmy przedstawić rozwiązanie, które będzie
naśladować naturę. Wtedy część studentów
zaczęła projektować mrówki, a my doszliśmy
do wniosku, że zbudujemy rybę — opowiada
mgr inż. Marcin Malec z PK, który nad wynalazkiem pracował razem z mgr. inż. Marcinem Morawskim. Opracowana wówczas
konstrukcja była na tyle udana, że zaczęła
— jak prawdziwy, żywy organizm — ewoluować, przeradzając się w temat pracy magisterskiej, później rozprawy doktorskiej,
a ostatecznie stała się międzyuczelnianym
projektem realizowanym do spółki m.in.
z Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni.
Zgłoszony przez krakowskich naukowców
do konkursu „Eureka! DGP” wynalazek to
nie cała konstrukcja robota, ale alternatywny sposób napędzania płetw bocznych,
który pozwala na oszczędności w zużyciu
energii. (...) Doświadczenia zdobyte przy
konstrukcji CyberRyby, jak nazwana została konstrukcja, krakowscy inżynierowie
wykorzystują teraz przy realizacji kolejnej
odsłony podwodnego robota. Opracowywany wspólnie z m.in. Akademią Marynarki
Wojennej Śledzik jest już bardziej zaawansowaną konstrukcją.

www.nasza.pk.edu.pl

„Gazeta Wyborcza”

przez dwa wydziały — Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Fizyki, Matematyki
i Informatyki. Co kryje się w tych nowocześnie
brzmiących nazwach? Absolwenci kierunku
nanotechnologie i nanomateriały mają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu matematyki,
chemii, technologii organicznej i nieorganicznej, fizyki, narzędzi informatycznych, inżynierii materiałowej. Ich miejscem pracy są firmy
z dynamicznie rozwijającego się rynku nowych
materiałów i technologii na potrzeby różnych
gałęzi przemysłu m.in. farmaceutycznego, biomedycznego, spożywczego, surowcowego,
przetwórczego, recyklingu i gospodarki odpadami, elektronicznego, tworzyw czy kompozytów. Są przygotowani do pracy o charakterze
technologiczno-inżynierskiej w laboratoriach przemysłowych, centrach badawczo-rozwojowych, ośrodkach diagnostycznych
i naukowych. (...) na stanowiskach związanych
z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych oraz do prowadzenia badań analitycznych. Ponadto potrafią współpracować
ze specjalistami z różnych dziedzin i kierować
zespołami ludzkimi.

Krakow.pl

29 maja 2017 r.
Niszowi, ale bardzo pożądani

31 maja 2017 r.
Badają zanieczyszczenia
powietrza

Jeśli marzy nam się kariera eksperta w wąskiej
dziedzinie, warto przyjrzeć się ofercie Politechniki Krakowskiej. Oprócz fizyki technicznej,
wśród mało obleganych kierunków znaleźć
można tutaj nanotechnologie i nanomateriały. W ramach fizyki technicznej studenci mogą
wybierać spośród trzech specjalności na studiach I stopnia: modelowanie komputerowe,
nowoczesne materiały i nanotechnologie
oraz technologie multimedialne. Na II stopniu
w ramach kierunku dostępna jest też specjalność: komputerowa analiza dźwięku i obrazu.
Ciekawy rynek pracy dla absolwentów tego
kierunku to firmy szeroko pojmowanego sektora medycznego, zwłaszcza oferujące usługi
z zakresu telemedycyny, diagnostyki medycznej oraz produkujące i wprowadzające na
rynek zaawansowany technologicznie sprzęt
dla medycyny. Absolwenci pracują także w wysokospecjalistycznych centrach badawczych
jednostek naukowych i firm rozwijających
nowe technologie. Często pracują także w IT
oraz w firmach innych branż na stanowiskach
wymagających obsługi specjalistycznej aparatury i oprogramowania komputerowego. (...)
Nanotechnologie i nanomateriały to kierunek
międzywydziałowy prowadzony wspólnie

Od 28 maja do 25 czerwca prowadzone są
badania zanieczyszczenia powietrza na terenie Krakowa za pomocą tzw. próbników pasywnych. Projekt realizowany jest w ramach
programu LIFE. Wykorzystywana do tego celu
metoda badawcza charakteryzuje się wysokim
progiem oznaczalności, wysoką dokładnością
pomiarów i stosowana jest na całym świecie
do prowadzenia kampanii pomiarowych na
rozległych obszarach miejskich, obszarach
uprzemysłowionych oraz terenach zalesionych. Co ważne, zastosowana metoda pomiarów zanieczyszczeń powietrza, jest metodą
całkowicie bezinwazyjną dla środowiska, którą
opracowano w Zakładzie Chemii Analitycznej
Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej
Politechniki Krakowskiej w oparciu o japońską
metodę pomiaru Amaya. Przeprowadzone na
obszarze Krakowa badania mają stanowić jeden z elementów składowych, niezbędnych
do opracowania w ramach ww. projektu oprogramowania do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w Krakowie. Dzięki
uzyskanemu narzędziu możliwa będzie ocena
podejmowanych działań w transporcie zarówno w zakresie inwestycyjnym, jak i organizacyjnym.
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DZIEŃ DZIECKA 2017
Wystawa
prac plastycznych
29 maja — 11 czerwca 2017 r.
Jak co roku, czerwiec rozpoczyna wystawa prac dzieci i wnuków pracowników
Politechniki. Tym razem wzięło w niej
udział 170 osób w wieku od 3 do 16 lat.
Sponsorami tej imprezy są: Zakładowa
Komisja Świadczeń Socjalnych, Dział
Spraw Osobowych i Socjalnych PK oraz
Komisja Zakładowa PK NSZZ „Solidarność” i Rada Uczelniana ZNP. Serdecznie dziękujemy za finansowe wsparcie,
dzięki któremu każde dziecko biorące
udział w wystawie obdarowane zostało
materiałami plastycznymi i słodyczami.
Najmłodsze dzieci mogły wziąć udział
w warsztatach bajkoterapeutycznych
zorganizowanych przez Bibliotekę PK.

Na zdjęciu (od lewej): prorektor ds. kształcenia Jerzy Zając, przewodniczący Rady Programowej Galerii Stefan Dousa, przedstawiciel Rady Uczelnianej ZNP PK Janusz Szlachta,
Małgorzata Mika z Działu Spraw Osobowych i Socjalnych oraz przewodniczący Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych i wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej PK NSZZ
„Solidarność” Marek Bielczyk

PEJZAŻE PLASTYCZNE — cztery pory roku
29 maja — 12 czerwca 2017 r.
Na wystawę złożyły się prace plastyczne wychowanków i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Niesłyszących na ul. Grochowej 19 w Krakowie, wykonane podczas warsztatów arteterapii pod kierunkiem plastyka Justyny
Kasprzyk-Sowińskiej. Uczestnikami wystawy byli: Agnieszka Janosz, Patrycja Szałkowska, Sylwia Stachurska, Paulina Olszewska,
Patrycja Pietyra, Iga Zahel, Maria Rojczyk, Paweł Wąchal, Magdalena Gluza, Katarzyna Mordarska.
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Młodzież, by wyrazić swoje stany ducha i myśli, sięgnęła do różnorodnych technik (pastel tłusty i suchy, akwarela, akryl, ołówek)
oraz szerokiej gamy barw i kreski. Emocje są różne — od spokojnych, nostalgicznych i wyciszonych poprzez żywiołowe, radosne,
emanujące energią. Prace plastyczne ciekawie i sugestywnie pokazują postawę młodych ludzi wobec otaczającej rzeczywistości i nie
pozostawiają widza obojętnym.

(J. K.-S.)

www.nasza.pk.edu.pl

Koty na Politechnice...
w obiektywie Jana Zycha
Życzenia na wakacje
Egzaminy już skończone,
Pustoszeją szkolne mury,
Każdy jedzie w swoją stronę,
Często na łono natury.
Życzę wszystkim odpoczynku
I nabrania sił do pracy,
Bo dyplomu, córko, synku,
Nikt nie poda Ci na tacy.
Krzysztof Konstanty Stypuła

Pierwszy weekend czerwca w hali sportowej Politechniki Krakowskiej w Czyżynach upłynął pod znakiem spotkania kotów
z różnych stron świata. Pokaz najładniejszych futrzaków odbył
się w ramach XXXI i XXXII Międzynarodowej Wystawy Kotów
Rasowych. Dla naszego fotografika koty opuściły na chwilę swe
przytulne kojce.

