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Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Serdecznie witam na progu nowego roku akademickiego, 73. w historii Politechniki Krakowskiej. Spotykamy si¿ w przededniu wielkich
zmian w polskim szkolnictwie wyČszym; zmian, które zostaÙy szczegóÙowo zapowiedziane we wrzeïniu na Kongresie Nauki w Krakowie.
Przed nami czas decyzji i dziaÙaÚ, które zmieni takČe nasz uczelni¿.
B¿dziemy potrzebowa° zaangaČowania i zapaÙu wszystkich pracowników i studentów PK.
O takie wsparcie zwracaÙem si¿ przed rokiem, obejmujc stanowisko rektora i dziï pragn¿ za nie serdecznie podzi¿kowa°. Zdawaliïmy
sobie spraw¿, Če realizacja planów rozwoju uczelni, przedstawionych
na progu nowej kadencji, b¿dzie moČliwa tylko przy peÙnym zaangaČowaniu caÙej spoÙecznoïci akademickiej. Za rok wyt¿Čonej pracy,
aktywnoïci i wkÙad wniesiony w rozwój Politechniki jeszcze raz gorco dzi¿kuj¿.
Nowy rok akademicki rozpoczynamy tuČ po ogÙoszeniu zaÙoČeÚ
do nowej ustawy o szkolnictwie wyČszym, znajc juČ obowizujce od 1 stycznia nowe zasady Þnansowania uczelni. We wrzeïniu
poznamy równieČ wyniki oceny parametrycznej, która ma ogromne
znaczenie dla naszej przyszÙoïci naukowej i organizacyjnej. Nowe
zasady, wedÙug których uczelnie maj funkcjonowa° od przyszÙego
roku akademickiego, dotyczy° b¿d kluczowych obszarów — ustroju,
Þnansowania, zakresu autonomii, ïcieČek awansu naukowego, sposobu zarzdzania. Wymusz wi¿c przygotowanie nowego statutu oraz
wielu nowych przepisów wewn¿trznych. Spowoduj takČe korekty
organizacyjne, co dla wielu z nas moČe skutkowa° róČnymi niedogodnoïciami charakterystycznymi dla okresu przemian. Licz¿ nadal na
odpowiedzialne i twórcze zaangaČowanie pracowników i studentów
w kreowaniu naszej rzeczywistoïci. Spójrzmy na czekajcy nas czas
zmian z optymizmem i otwartoïci, tak by zaowocowaÙ jeszcze bardziej dynamicznym rozwojem PK. W ponad 70-letniej historii naszej
Politechniki zdarzaÙy si¿ lata lepsze i gorsze. O tym, jaki b¿dzie rozpoczynajcy si¿ rok akademicki, zdecydujemy my sami. ycz¿ pracownikom wspaniaÙych pomysÙów, energii i satysfakcji z pracy na rzecz
naszej uczelni, studentom zaï, by z radoïci czerpali z bogactwa, które oferuje Politechnika; by odnaleĊli tu autorytety i przyjacióÙ.
Mijajcy rok akademicki byÙ dla nas okazj do nowego spojrzenia
na posta° patrona PK — Tadeusza Koïciuszki. Rok Koïciuszkowski,
ogÙoszony na PK w zwizku z 200-leciem ïmierci Naczelnika, byÙ
obchodzony nie tylko przez nas. TakČe Sejm i Senat Rzeczypospolitej
Polskiej oraz UNESCO ogÙosiÙy rok 2017 Rokiem Tadeusza Koïciuszki. Nasza uczelnia, od ponad czterdziestu lat noszca imi¿ wielkiego
Bohatera, organizowaÙa w tym czasie seri¿ naukowych i kulturalnych
wydarzeÚ. We wrzeïniu Senat PK goïciÙ na wyjazdowym posiedzeniu w RacÙawicach, miejscu pami¿tnej bitwy w 1794 r., podczas której siÙami polskimi dowodziÙ Naczelnik.
Podsumowujc czas wakacji, chc¿ wróci° do bogatego w atrakcje
lata w Oïrodku Szkolenia eglarskiego PK nad Jeziorem ywieckim.
W lipcu odbyÙy si¿ tu tradycyjne, 40. Regaty o Puchar Rektora. Cho°
wiatr nie byÙ sprzymierzeÚcem Čeglarzy, atmosfera wydarzenia byÙa
niezapomniana. W sierpniu Čywiecki oïrodek wzbogaciÙ si¿ o now
szkoleniow ÙódĊ Čaglow, przeznaczon dla studentów niepeÙnosprawnych. RódĊ nosi imi¿ „BON II” i jest przystosowana do potrzeb
osób z kaČd dysfunkcj, posiada m.in. mocowania dla wózków inwa-
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lidzkich i specjalne kamizelki ratunkowe. To
kolejny etap rozwoju infrastruktury sportowej
na naszej uczelni, nad czym czuwa z takim zaangaČowaniem zespóÙ pracowników Centrum
Sportu i Rekreacji PK.
Mnie osobiïcie wiele emocji dostarczyÙa
tego lata próbna przejaČdČka w bolidzie wyïcigowym autorstwa studentów WydziaÙu Mechanicznego. Bolid, który rozwija pr¿dkoï° do 235 km/h, jest
inČyniersk prac dyplomow Filipa Makucha, Szczepana Podoska,
Tomasza Mroza i Konrada WesoÙka. Obronili si¿ z powodzeniem
i juČ s inČynierami. Obecnie na PK trwaj prace nad pierwszym
w Polsce elektrycznym bolidem wyïcigowym. ZespóÙ konstruktorów z zespoÙu PKMech Power chce wystartowa° w wyïcigach FormuÙy Student.
Liczymy, Če równie ambitni i pomysÙowi studenci s teČ wïród
nowo przyj¿tych na PK. Rywalizacja o indeks naszej uczelni byÙa
w tym roku równie zaci¿ta, co w poprzednich latach. Informatyka,
automatyka i robotyka, transport, odnawialne ĊródÙa energii i infrastruktura komunalna, inČynieria biomedyczna, budownictwo,
mechanika i budowa maszyn Ȱ to kierunki, które w pierwszej turze
rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 cieszyÙy si¿ najwi¿ksz popularnoïci wïród kandydatów na studia I stopnia. Kolejny raz z rz¿du
na pierwszym miejscu rekrutacyjnej listy przebojów na PK utrzymaÙa si¿ informatyka, o jedno miejsce na tym kierunku walczyÙo prawie
9 kandydatów! Na podsumowanie rekrutacji jest jeszcze za wczeïnie,
ale juČ teraz moČemy zauwaČy°, Če mimo niČu demograÞcznego nadal mamy wielu ch¿tnych na studia. Wysoko ceni dyplom naszej
uczelni i s gotowi do podj¿cia inČynierskich wyzwaÚ.
Tegoroczny sierpieÚ zapami¿tamy jako ten, w którym poČegnaliïmy na zawsze dr WÙadysÙaw¿ Mari¿ Francuz. W ostatniej drodze
towarzyszyÙy jej setki osób, wdzi¿cznych za wspaniaÙe dzieÙa, które wspóÙtworzyÙa. Wiele zawdzi¿cza jej takČe nasza politechniczna
spoÙecznoï°. ByÙa zwizana z Politechnik od 1962 r. jako autorka
i realizatorka programów humanizacji studiów technicznych. Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, jednostka, któr kierowaÙa przez
25 lat, wychowaÙo wiele pokoleÚ ïwiatÙych inČynierów, otwartych na
wyzwania i wspóÙprac¿. ByÙa pomysÙodawczyni i koordynatorem
wielu wartoïciowych inicjatyw, m.in. programów ksztaÙcenia doradców zawodowych, dziaÙalnoïci studium pedagogicznego, punktu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla studentów oraz szkoleÚ
dla pracowników PK. WspieraÙa równieČ dziaÙalnoï° artystyczn
Akademickiego Chóru PK „Cantata” i Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej. Jednym z jej najznakomitszych dzieÙ jest Uniwersytet
Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej, wspóÙtworzyÙa go i kierowaÙa nim przez ostatnie lata. Dzi¿ki jej zaangaČowaniu i talentom
organizacyjnym politechniczny uniwersytet szybko staÙ si¿ jednym
z najlepszych w Polsce. Wïród wielu dowodów uznania szczególnie
ceniÙa przyznany jej przez dzieci Order Uïmiechu. Wiadomoï° o jej
przedwczesnym odejïciu, wszyscy przyj¿liïmy z niedowierzaniem
i gÙ¿bokim smutkiem.

Jan Kazior
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Dbamy o jakość polskiej nauki
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Kazimierzem Furtakiem — przewodniczącym
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów
W maju objął Pan Profesor funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Zanim przejdziemy do kwestii
bardziej szczegółowych, dotyczących funkcjonowania tej instytucji, proszę pokrótce przypomnieć, jakie zadania pełni ona
w systemie polskiej nauki.
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związane — ogólnie rzecz ujmując — z dbałością o jakość polskiej
nauki. Należy do nich m.in.: wyznaczanie recenzentów w postępowaniu dotyczącym uzyskania tytułu profesora, a następnie wnioskowanie o nadanie tego tytułu do prezydenta RP; wyznaczanie składu komisji habilitacyjnych; nadzorowanie przebiegu postępowań
awansowych; pełnienie funkcji organu odwoławczego, gdy w sprawie awansu kwestionowany jest werdykt instancji uczelnianej lub
rady naukowej; opiniowanie wniosków dotyczących uzyskiwania
stopni naukowych przez osoby, które dorobek swój osiągnęły za granicą; przyznawanie jednostkom naukowym uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, a także zatwierdzanie
decyzji o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego przez
rady wydziałów, posiadających ograniczone prawa w tym zakresie.
Czy w trakcie swojej kadencji przewodniczącego przewiduje Pan
dokonanie jakichś zmian w trybie działania Centralnej Komisji?
Tryb pracy CK ulegnie zmianie w związku z uregulowaniami, które
przyniesie nowe prawo o szkolnictwie wyższym. Jest za wcześnie,
by mówić o charakterze tych zmian, bowiem prace nad tzw. ustawą 2.0 są jeszcze w toku. Wiadomo jednak, że do nowej ustawy
wejdą przepisy, które zawarte są obecnie w oddzielnej ustawie
o stopniach i tytułach. Centralna Komisja uczestniczy w dyskusji na temat nowej ustawy w zakresie, który nas dotyczy. Nasze
uwagi przekazaliśmy podczas dwu dotychczasowych spotkań
prezydium CK z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa
wyższego Jarosławem Gowinem oraz niezależnie z wiceministrem
Aleksandrem Bobką. Widzimy bowiem wiele mankamentów
w obowiązującym teraz prawie. Ustawa 2.0 wejdzie jednak w życie
nie wcześniej niż 1 października 2018 r. i do tego czasu musimy
funkcjonować w ramach obecnej ustawy.
Niezależnie od tego w trakcie postępowania awansowego na
uczelniach zdarza się wiele drobnych błędów, które popełniane są
przez administrację, a nawet przez dziekanów wydziałów. Błędy
te stają się podstawą odwołań, co wydłuża czas postępowania.
Dlatego w nadchodzącym roku akademickim zamierzamy przeprowadzić serię szkoleń regionalnych z udziałem dziekanów lub
prodziekanów oraz pracowników administracyjnych, odpowiedzialnych za sprawy awansów. W trakcie tych szkoleń wskażemy
najczęściej pojawiające się niedociągnięcia i przedstawimy właściwy — modelowy— tryb postępowania. Szkolenia będą miały
charakter regionalny, aby uczestniczyli w nich jednocześnie przedstawiciele uczelni o różnym profilu: uniwersyteckim, technicznym,
rolniczym, pedagogicznym, artystycznym, sportowym itd. W ten
sposób chcemy dodatkowo zebrać głosy, które pomogą w tworzeniu nowej ustawy. Bo ustawa będzie jedna dla wszystkich uczelni.
Czego jeszcze dotyczyły rozmowy z wicepremierem Gowinem?
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o odrobieniu przez Centralną Komisję wszelkich zaległości, bo przez
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Krakowskiej, jej rektor w latach 2008–2016, przewodniczący Związku Mostowców RP w latach 2007–2013, specjalista
w dziedzinie budowy mostów i tuneli.
dłuższy czas prezydium CK nie działało wobec wakatu na stanowisku
przewodniczącego. Rozmawialiśmy też na tematy prawne, o udziale
CK w pracach legislacyjnych, a także o kwestii plagiatu w nauce. Poważnym problemem jest lista dziedzin i dyscyplin. W Polsce jest ona
bardziej rozbudowana niż w innych krajach. Poza tym dochodziło do
takich sytuacji, że aby zostać wybranym do CK, trzeba było w niektórych dyscyplinach naukowych uzyskać 80 głosów i więcej, a w innych
— zdarzył się taki przypadek — wystarczył… jeden głos. Chcemy,
aby ta lista była bardziej racjonalna. Będziemy starali się w Centralnej Komisji działać na rzecz przybliżenia listy dziedzin i dyscyplin do
modelu, który obowiązuje w innych krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju — OECD. W tym zakresie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i osobiście wicepremier
Jarosław Gowin są bardzo pragmatyczni i zdeterminowani. Podstawę nowej klasyfikacji polskiej powinna stanowić klasyfikacja OECD,
a w niej jest 6 dziedzin i około 40 dyscyplin. W klasyfikacji obecnie
obowiązującej w Polsce mamy 7 dziedzin i około 120 dyscyplin.
Wspomniał Pan o plagiatach. Czy Centralna Komisja interesuje
się nimi tylko w konkretnych przypadkach, gdy na przykład ktoś
zostanie przyłapany na popełnieniu plagiatu, czy też zajmuje
się problemem systemowo?
I tak, i tak. To jest w tej chwili bardzo poważny problem, który wynika m. in. z „punktozy”, czyli pogoni za punktami. Trzeba rozróżnić
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przypadek. Młody pracownik nauki wykonuje badania i następnie
publikuje wyniki. Badania toczą się dalej, zostają rozszerzone. Pisząc następną pracę, trudno pominąć milczeniem tę poprzednią,
ale wtedy system wykaże, że np. 30 proc. jest powtórzeniem pracy wcześniejszej. W związku z tym powstaje pytanie: czy to już jest
autoplagiat, czy jeszcze nie? Generalnie chodzi jednak o to, żeby
eliminować nieuczciwość. W tej dziedzinie Centralna Komisja postępuje z całą stanowczością. Tutaj nie ma żadnej tolerancji. Wszystkie rozpatrywane dotychczas przypadki były bardzo szczegółowo
badane. Jak dotychczas, w czasie kiedy jestem przewodniczącym,
we wszystkich przypadkach wynik głosowania był niekorzystny dla
pracownika, który dopuścił się plagiatu. W tej dziedzinie włączamy
się również w sprawy związane z legislacją. Przygotowujemy się do
udziału w konferencji europejskiej, na której zamierzamy wystąpić
w sesji panelowej. Zjawisko występuje bowiem na całym świecie.
Zapewne w trakcie obecnej kadencji Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów powróci w debacie publicznej kwestia likwidacji habilitacji. Jak Pan Profesor zapatruje się na ten problem?
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habilitacja pozostanie. Natomiast może nastąpić coś innego: habilitacja może przestać być szczeblem niezbędnym do uzyskania tytułu
profesora. W szczególnych przypadkach mogłyby ją zastąpić inne
wymagania. Na przykład, o tytuł profesora mógłby się ubiegać ktoś,
kto ma udokumentowaną znaczącą działalność międzynarodową,
w szczególności kierowanie zespołami międzynarodowymi, legitymuje się dużymi osiągnięciami na skalę europejską lub nawet światową.
Czy Pana zdaniem habilitacja jest konieczna w naszym systemie
akademickim?
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sów w nauce polskiej. Gdyby jej zabrakło, musielibyśmy inaczej potraktować stopień doktora. Dziś wymagania stawiane doktorantowi
uwzględniają założenie, że na drodze dalszego rozwoju naukowego
ma on jeszcze przed sobą habilitację. Bez habilitacji doktorat byłby
przepustką do działalności naukowej w pełnym wymiarze.
Czyli wymagania wobec prac doktorskich musiałyby wzrosnąć…
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obecnymi do uzyskania stopnia doktora i doktora habilitowanego.
Rezygnacja z habilitacji byłaby łatwiejsza, gdybyśmy zrezygnowali
również z tytułu profesora i wprowadzili etatyzację.
Jak w Stanach Zjednoczonych?
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organizacyjna ma po prostu prawo do, dajmy na to, dwóch etatów
profesora, trzech etatów adiunkta, kilku etatów asystenta. I wtedy
trzeba przeprowadzić konkurs inny niż te, które są organizowane
obecnie w Polsce. Musiałyby być inaczej sformułowane kryteria,
obejmujące większą gamę osiągnięć; na przykład oprócz naukowych
i te w zakresie rozwoju kadr, pozyskiwania grantów, także organizacyjne. Możemy sobie oczywiście wyobrazić sytuację, w której rezygnujemy w Polsce z habilitacji, ale wówczas musielibyśmy przebudować
cały system. Tego nie dałoby się zrobić z dnia na dzień, na podstawie
jednego zapisu w ustawie. Trzeba byłoby to wdrażać powoli, z zastosowaniem odpowiednio długiego okresu przejściowego.
Młodszym pracownikom naukowym może się przydać garść
informacji na temat roli, jaką Centralna Komisja pełni w procesie
przyznawania stopnia doktora habilitowanego. Proszę
powiedzieć, na czym polega rola CK w tym zakresie.
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nego przesyła dokumentację bezpośrednio do Centralnej Komisji.
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Oprócz autoreferatu, wykazu osiągnięć, wybranych publikacji
i innych dokumentów proponuje radę wydziału, która powinna
przeprowadzić przewód habilitacyjny. Centralna Komisja w praktyce zawsze akceptuje ten wybór. Przeszkodą może być brak
uprawnień habilitacyjnych u wskazanej rady wydziału. Następnie CK przekazuje całą dokumentację na wydział wskazany przez
habilitanta. Wydział proponuje sekretarza komisji habilitacyjnej,
jednego recenzenta i jednego członka komisji, o czym informuje
Centralną Komisję. Odpowiednia sekcja CK wyznacza przewodniczącego komisji, dwóch recenzentów oraz jednego członka komisji. W sumie komisję tworzy siedem osób.
Centralna Komisja może się nie zgodzić na osoby zaproponowane do komisji przez radę wydziału. Dzieje się tak głównie
ze względów formalnych. Przepisy stanowią bowiem, że w postępowaniu habilitacyjnym nie mogą uczestniczyć osoby, które
były związane z poprzednimi awansami naukowymi kandydata.
W składzie komisji habilitacyjnej nie może więc być nie tylko promotora doktoratu, ale także recenzenta pracy doktorskiej. Jednak
przypadki takich pomyłek, popełnianych przez rady wydziałów,
występują bardzo rzadko. Następnie przewód prowadzi rada wydziału. Najpierw jest posiedzenie komisji, która po zapoznaniu się
z recenzjami i dyskusji wnioskuje do rady wydziału o nadanie stopnia doktora habilitowanego albo o odmowę nadania tego stopnia.
Wniosek komisji jest następnie dyskutowany na posiedzeniu rady
wydziału i ta w drodze głosowania tajnego podejmuje stosowną
decyzję. Decyzja rady wydziału jest ostateczna, gdyż to właśnie
rada wydziału nadaje stopień doktora habilitowanego. Jeżeli wynik postępowania jest negatywny, zainteresowany może odwołać
się do Centralnej Komisji. Procedura ta również dotyczy rad jednostek niebędących wydziałami szkół wyższych. Habilitant na własną prośbę lub na zaproszenie przewodniczącego komisji może
uczestniczyć w jawnej części posiedzenia komisji.
A jaką rolę Centralna Komisja pełni w procesie prowadzącym do
nadania tytułu profesora?
W tym przypadku CK w większym stopniu uczestniczy w postępowaniu niż w procesie habilitacyjnym. Zainteresowana osoba
występuje do Centralnej Komisji poprzez radę wydziału i to
ona przesyła dokumentację do CK, jednocześnie sugerując co
najmniej dziesięć osób, które mogłyby wziąć udział w postępowaniu jako recenzenci. CK, a konkretnie właściwa sekcja,
ostatecznie wyznacza pięciu recenzentów, ale nie musi się
kierować sugestią rady wydziału. Ma prawo wybrać również
inne osoby spoza wskazanej dziesiątki i nieraz z tego prawa
korzysta. Dochodzi do tego głównie ze względów formalnych.
Przepisy stanowią bowiem, że w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora, podobnie jak i w postępowaniu habilitacyjnym, nie
mogą uczestniczyć osoby, które były związane z poprzednimi
awansami naukowymi kandydata. Recenzentem nie może być
ktoś, kto recenzował pracę doktorską, był promotorem lub
uczestniczył w postępowaniu habilitacyjnym pretendenta do
tytułu. To bardzo zawęża możliwości wyboru recenzentów;
zwłaszcza w tak zwanych dyscyplinach niszowych, reprezentowanych przez małą liczbę profesorów.
Ponadto Centralna Komisja dba o to, aby recenzenci w postępowaniu o uzyskanie tytułu profesora nie byli z tej samej uczelni, nie
byli z uczelni, na której pracuje kandydat, a nawet nie mieszkali w tym
samym mieście. Chodzi nie tylko o zagwarantowanie bezstronności,
ale także o szersze spojrzenie, z różnych punktów widzenia, także
z różnych ośrodków akademickich, na osiągnięcia kandydata. Chodzi też o to, aby unikać podejrzenia o zmowę określonego ośrodka
akademickiego. Zdaję sobie jednak sprawę, że pomimo tych i innych
zabezpieczeń fałszywe posądzenia nadal będą się pojawiać.

Nasza Politechnika nr 9 (169) wrzesieÚ 2017

3

TEMAT NUMERU

P+ +&'!8,"$1 -!8-&/$4D 5$O4$1 ' 4 !)$ #!$ /" 1,$ -!4!"

sprawę w programie rady wydziału. Na to posiedzenie zapraszani
są wszyscy recenzenci. Po dyskusji następuje głosowanie tajne,
w którym rada wydziału wyraża swoją decyzję — pozytywną
bądź negatywną. Następnie cała dokumentacja jest przesyłana
do Centralnej Komisji. Tu najpierw właściwa — jedna z siedmiu
— sekcja wyznacza eksperta, a na kolejnym swoim posiedzeniu
odbywa się dyskusja, podczas której ekspert przedstawia swoją
opinię. Do dyspozycji członków sekcji jest cała dokumentacja.
Następnie sprawa jest — wraz z całą dokumentacją — przekazywana do prezydium CK, które po dyskusji może wniosek zatwierdzić, ale może też go nie zatwierdzić. Zawsze wniosek jest
dokładnie analizowany. Jeżeli opinie specjalistów są rozbieżne,
prezydium ma prawo zwrócić się jeszcze do niezależnego eksperta o kolejną opinię. Po ostatecznym głosowaniu, jeśli wynik
postępowania jest pozytywny, CK przesyła wniosek o nadanie
tytułu profesora do kancelarii prezydenta RP. Decyzja należy do
prezydenta. Centralna Komisja tylko wnioskuje o nadanie kandydatowi tytułu profesora.
Do kompetencji Centralnej Komisji należy także, o czym wspomniał Pan na wstępie, przyznawanie jednostkom naukowym
uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Jak to wygląda w praktyce?
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w pierwszej kolejności opiniuje Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po przekazaniu tej opinii do Centralnej Komisji
wniosek trafia do odpowiedniej sekcji. Niezależnie od otrzymanej opinii sekcja powołuje swojego eksperta (kiedyś nazywano
go recenzentem), który na podstawie złożonych dokumentów
wnioskuje o przyznanie uprawnień lub odmowę ich przyznania.
Po przedstawieniu opinii przez eksperta i dyskusji na posiedzeniu sekcji odbywa się głosowanie. Wniosek — pozytywny lub
negatywny — jest przekazywany na posiedzenie prezydium.
Po dyskusji na posiedzeniu prezydium wniosek jest głosowany.
Werdykt prezydium CK kończy sprawę, jest ostateczny. Warto
podkreślić, że przyznanie prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego jest równoznaczne z przyznaniem prawa do
prowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu profesorskiego.

Jaką rolę w tych złożonych mechanizmach odgrywa przewodniczący Centralnej Komisji?
Mechanizmy nie są aż tak złożone, jak się wydaje. Rola przewodniczącego sprowadza się do zwoływania zebrań prezydium i prowadzenia ich. W trakcie podejmowania decyzji przewodniczący,
tak jak każdy inny członek prezydium, ma jeden głos. Jako członek
prezydium uczestniczy w jego pracach związanych z odwołaniami, zajmuje się w tym również sprawami, które powracają do Centralnej Komisji z sądów. Bowiem osoby niezadowolone z decyzji
CK mogą również wstępować na drogę sądową. Równocześnie
przewodniczący pozostaje szeregowym członkiem jednej z sekcji
działających w ramach Centralnej Komisji. W moim przypadku jest
to Sekcja VI Nauk Technicznych.
Oprócz tego przewodniczący podpisuje i częściowo przygotowuje (przygotowywanie pism to domena administracji na czele z dyrektorem Biura) korespondencję. Ważnym zadaniem jest
inicjowanie lub nadawanie biegu inicjatywom członków prezydium, działań mających na celu propagowanie dobrych obyczajów w nauce, przestrzegania prawa, właściwego procedowania,
a także prowadzenie działań — wraz z całym prezydium — zmierzających do postępowania rzetelnego i bezstronnego, cechującego się należytą staranność we wszystkich sprawach.
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W minionych latach, zanim objął Pan funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji, zarzucano jej, że awanse niektórych osób
były hamowane, podczas gdy inne osoby szybciej osiągały kolejne szczeble kariery naukowej, niżby na to zasługiwały z punktu widzenia swoich osiągnięć badawczych.
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wnioski zostały rozpatrzone negatywnie. Jeżeli chodzi o procedurę nadania tytułu profesora, wniosek do Centralnej Komisji kieruje
rada wydziału. W CK na temat wniosku dyskutuje się po zapoznaniu się z opiniami pięciu recenzentów i wyznaczonego eksperta.
Wniosek jest rozpatrywany przez sekcję, w skład której wchodzi
od ponad 20 do ponad 30 osób. Decyzję sekcji zatwierdza prezydium CK, które w przypadku negatywnej recenzji sekcji powołuje
dodatkowego recenzenta (eksperta). Przy tak wielkostopniowym
systemie trudno byłoby uzyskać tytuł naukowy profesora bez znaczącego dorobku.
Skąd więc brały się te zarzuty?
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stwa nie są w praktyce karane. Łatwo je wypowiadać. Środowisko
akademickie nie jest wolne od osób opowiadających różne mity.
Oczywiście, o wszystkim decydują ludzie — recenzenci, komisje
i inne ciała kolegialne. Zwracają uwagę na różne aspekty osiągnięć. Ale to nie ma nic wspólnego z systemowym utrudnianiem
komuś kariery. Jeśli takie przypadki się zdarzają, to nie z powodu
istnienia Centralnej Komisji.
Z powodu istnienia lokalnych układów?
Nie jestem skłonny do tanich i łatwych oskarżeń. Akurat w tym zakresie mamy nadmiar specjalistów.
Zdarzają się też krytycy — to prawda, nieliczni — którzy wyciągają Centralnej Komisji stalinowskie korzenie. CK została wszak
powołana w 1951 roku…
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więc mamy zlikwidować PAN? Trzeba byłoby też zlikwidować
większość uczelni technicznych w Polsce, gdyż powstały zaraz
po wojnie. I odebrać wszystkie tytuły profesorskie nadane za komuny. A ile zakładów pracy powstało w okresie stalinowskim i też
należy je zlikwidować? Wiem, że takie poglądy głoszą również
osoby, które w tamtych czasach awansowały, uzyskiwały stopnie
i tytuły naukowe. Nie znam przypadku, aby ktokolwiek się zdegradował lub o degradację występował. Tak patrzę na tego typu
pomysły.
Jak zatem ocenia Pan Profesor wpływ działalności Centralnej
Komisji na jakość polskiej nauki?
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nauki, stara się działać obiektywnie, z należytą starannością. Ale
jest to dbałość w pewnym sensie bierna.
Bierna? Dlaczego bierna?
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tralna Komisja i tak nie ma prawa wnioskować o nadanie stopnia
lub tytułu. CK nie ma prawa występować z inicjatywą promowania awansami naukowymi zdolnych ludzi. I to jest właściwe. Nie
może być tak, że instytucja, która decyduje o awansach, równocześnie o nie wnioskuje. Ktoś inny musi wnioskować, a ktoś inny
oceniać i przyznawać je. Centralna Komisja pilnuje tylko, aby
awanse były zasłużone. Między innymi w tym właśnie sensie dba
o jakość polskiej nauki.

Rozmawiał: Lesław Peters
(Rozmowa odbyła się 12 lipca 2017 r.)
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INFORMACJE

KRONIKA
Lipiec — sierpieă
3 VII Ygłoszenie wyników XVII edycji konkursu dla studentów „Architektura Betonowa — Gra Brył — Dom w Krajobrazie”,
organizowanego przez Wydział Architektury PK i Stowarzyszenie
Producentów Cementu.
4 VII *onferencja podsumowująca projekt „Doskonalenie
innowacyjnych metod nauczania na kierunkach technologia
i inżynieria chemiczna zgodnie z najlepszymi standardami
procesu bolońskiego” zorganizowana przez Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej PK w Międzywydziałowym Centrum
Edukacyjno-Badawczym „Działownia”.

5 VII — 31 VII

Wystawa malarstwa Marka Palucha „Struktury
przestrzeni” w Galerii PK „Kotłownia”.

22 VII pq2 X d"&y o Puchar Rektora PK zorganizowane w Ośrodku Żeglarskim PK w Żywcu przez Klub Uczelniany AZS PK
i Centrum Sportu i Rekreacji PK.

27–31 VIII 6r2 Riędzynarodowe Sympozjum „Dynamical

Properties of Solids” współorganizowane m.in. przez Instytut Fizyki
Jądrowej PAN i Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT
ZarzÄdzenia rektora PK

]^_`ab`cefc e_ gh ` ij k`c_lk^ mhin _o
w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się
o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia, uruchamianych w roku akademickim 2017/2018.
Zarządzenie nr 41 z 19 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia „Zasad ustalania
liczebności grup studenckich na Politechnice Krakowskiej”.
Zarządzenie nr 42 z 20 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich
Politechniki Krakowskiej.
Zarządzenie nr 43 z 20 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w „Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium
doktoranckiego i zwiększenia stypendium
doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej, zasady punktowania osiągnięć doktorantów oraz zasady tworzenia list rankingowych”.
Zarządzenie nr 44 z 22 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne
I i II stopnia przewidziane do uruchomienia
w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.
Zarządzenie nr 45 z 26 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.
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Zarządzenie nr 46 z 26 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za pracę zlecaną na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Zarządzenie nr 47 z 27 czerwca 2017 r.
w sprawie „Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Krakowskiej”.
Zarządzenie nr 48 z 10 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Lądowej.
Zarządzenie nr 49 z 10 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki.
Zarządzenie nr 50 z 11 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany procedury Wewnętrznego
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Zarządzenie nr 51 z 11 lipca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu
prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość”.
Zarządzenie nr 52 z 14 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.
Zarządzenie nr 53 z 18 lipca 2017 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Architektury.

]^_`ab`cefc e_ sg ` ms tfuk^ mhin _o
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Mechanicznym.

Zarządzenie nr 55 z 31 lipca 2017 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych do dokumentowania studiów podyplomowych na PK.
Zarządzenie nr 56 z 31 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne
I i II stopnia, przewidziane do uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.
Zarządzenie nr 57 z 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej”

Komunikaty rektora PK

vwxyefz^{ e_ | ` jh k`c_lk^ mhin _o

w sprawie planu rzeczowo-finansowego na
2017 r.
Komunikat nr 9 z 3 lipca 2017 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na
posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2017 r.

Komunikat kanclerza PK

vwxyefz^{ e_ j ` mg }fc_uef^ mhin _o
w sprawie wprowadzenia cennika usług
wykonywanych przez Dział Poligrafii na
Politechnice Krakowskiej.
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Posiedzenie Rady Związku Uczelni InnoTechKrak z udziałem wiceministra
MNiSW Piotra Dardzińskiego
 

   

zainteresowanie w kraju
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ku Uczelni InnoTechKrak, zorganizowanego
26 czerwca na Politechnice Krakowskiej, był
podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński.
Posiedzenie służyło podsumowaniu działalności związku InnoTechKrak w ostatnich
miesiącach, podczas których do PK należało
przewodniczenie związkowi.
Związek Uczelni InnoTechKrak, skupiający Akademię Górniczo-Hutniczą, Politechnikę Krakowską i Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, jest pierwszą taką inicjatywą
w Polsce. Do faktu tego nawiązał w swym
wystąpieniu wiceminister Piotr Dardziński,
który stwierdził, że w środowisku akademickim o związku mówi się dużo w kontekście zarówno jego bieżącej działalności, jak
i perspektyw dalszego rozwoju.
Piotr Dardziński zapewnił, że w przygotowywanej reformie szkolnictwa wyższego zawarty jest system zachęt do pogłębiania kooperacji między uczelniami.
Ustawa 2.0 promować będzie działania
realizowane w wyniku współpracy uczelni. Wiceminister wskazał, że w nauce
i w szkolnictwie wyższym stawiać trzeba
na kooperację, ponieważ potencjał połączony przynosi dużo większe efekty niż
potencjał rozdrobniony. Idealna rywalizacja to taka, która jest ściganiem się
w zakresie wspólnego robienia projektów, a nie polegająca na wzajemnym porównywaniu się, kto jest lepszy — przekonywał Piotr Dardziński.
Wiceminister dr Piotr Dardziñski (na pierwszym planie), obok rektor PK prof. Jan Kazior
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Uczestnicy posiedzenia (od lewej): rektor AGH prof. Tadeusz Sïomka, wiceminister dr Piotr
Dardziñski, rektor PK prof. Jan Kazior (wita uczestników spotkania), rektor UR prof. Wïodzimierz Sady

Gość posiedzenia zapowiedział też, że
promowana będzie silnie współpraca uczelni z otoczeniem — zarówno biznesowym,
jak i społecznym. Dla uczelni technicznych
kooperacja z gospodarką jest kwestią kluczową — podkreślił wiceminister, wyrażając przy tym pogląd, że wyższe szkoły techniczne szybciej niż uniwersytety reagują
na zachodzące zmiany. Dowodem tego są
wprowadzone niedawno doktoraty wdrożeniowe: większość wydziałów, które zgłosiły zamiar ich realizacji, to wydziały uczelni
technicznych. Dostrzeżono tam, że ta droga
otwiera duże możliwości rozwijania własnych projektów badawczych.
Zdradzając nieco kuchnię prac prowadzonych przez MNiSW, Piotr Dardziński
poinformował, że początkowo na wsparcie
projektów dotyczących konsolidacji uczelni
w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza — Edukacja — Rozwój” przewidziano
200 mln zł, jednak w wyniku toczonych
dyskusji kwota ta ostatecznie wzrosła do
500 mln zł. W trakcie tych debat pojawiało
się pytanie, czy znajdą się zainteresowani
korzystaniem z tych środków beneficjenci,
czyli uczelnie, które będą się łączyć. Ministerstwo ma nadzieję, że środki zostaną
wydane. Gratulując podjętej przez AGH,
PK i UR współpracy, wiceminister dodał na
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zakończenie, że kooperacja ta będzie przedmiotem studiów i analiz zarówno w ministerstwie, jak też w innych uczelniach jako
świetny przykład swego rodzaju programu
pilotażowego.
W toku dalszych obrad rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior, który w ciągu minionego roku pełnił funkcję
przewodniczącego Rady Związku Uczelni
InnoTechKrak, złożył sprawozdanie z prac
związku, informując o wykonaniu wszystkich zaplanowanych działań. Zwrócił m.in.
uwagę, że podejmowanie wspólnych inicjatyw w różnych obszarach pozwala optymalizować koszty. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Rolniczego
prof. Florian Gambuś przedstawił wyniki
przeprowadzonej wśród pracowników, doktorantów i studentów trzech uczelni ankiety
na temat administracji, finansów, dydaktyki
i badań. Wyraził przy tym nadzieję, że część
pomysłów zawartych w wypowiedziach
ankietowanych zostanie uwzględniona
w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym.
Kwestia uwzględnienia specyfiki związków
uczelni w przygotowywanej ustawie przewijała się również w dyskusji.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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PRACOWNICY
Doktor habilitowany

 
Urodził się 19 lutego 1960 r. w Krakowie.
W 1980 r. ukończył krakowskie Technikum
Mechaniczne nr 1 (klasa o specjalności „budowa urządzeń chłodniczych”). Studiował
na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w 1986 r. uzyskując tytuł magistra
inżyniera architekta. W latach 1987–1988 pracował na stanowisku asystenta projektanta
w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego w Krakowie, a przez kolejne
dwa lata — w firmie Lake Shore Construction
w Chicago. Od października 1990 r. jest zatrudniony na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w Instytucie Projektowania
Architektonicznego. Pracował jako asystent
naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Architektury Użyteczności Publicznej, w 2002 r. objął
etat adiunkta. Od 2014 r. pracuje w nowo powstałej Pracowni Architektury Współczesnego Regionalizmu.
Od początku swojej pracy na uczelni
naucza projektowania architektonicznego obiektów użyteczności publicznej. Jest
współpromotorem 28 prac dyplomowych
licencjackich oraz 12 dyplomów magisterskich. W 1994 r. uzyskał uprawnienia projektowe bez ograniczeń, co pozwoliło mu ściśle
połączyć działania dydaktyczno-naukowe
z doświadczeniem zawodowym. W wyniku
tego mariażu powstała doktorska dysertacja, w której wykorzystał wiedzę zdobytą
w trakcie realizacji projektów architektonicznych adaptacji krakowskich budynków pofabrycznych — „O architektonicznej adaptacji
obiektów poprodukcyjnych na cele użytecz-
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ności publicznej w Krakowie na tle tego typu
rozwiązań w Polsce i Europie”. Promotorem
doktoratu był prof. dr hab. inż. arch. Wojciech
Buliński, a obrona odbyła się na Politechnice
Krakowskiej w 2002 r.
Stopień doktora habilitowanego uzyskał
na PK w 2017 r. na podstawie monografii „O architekturze szkół wyższych w Polsce na początku XXI wieku” (Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015). Książka stanowi
syntezę wieloletnich badań naukowych nad
przemianami zachodzącymi w kształtowaniu współczesnych obiektów dydaktycznych
szkół wyższych w Polsce oraz dokonań zawodowych ostatnich lat. (Wykonał kilkadziesiąt
projektów architektonicznych głównie dla
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Były to adaptacje istniejących obiektów,
przebudowy, projekty nowych budynków,
m.in. laboratoryjno-dydaktycznego pawilonu Centrum Ceramiki dla Wydziału Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki AGH).
Owocem badań nad architekturą użyteczności publicznej są również liczne publikacje naukowe: rozdziały w monografiach,
artykuły w wydawnictwach konferencyjnych,
wydawnictwach technicznych polskich i zagranicznych, a także popularyzujących wiedzę
o architekturze wydawnictwach branżowych
i uczelnianych (ASP w Krakowie i PK).
Jego dorobek twórczy zawodowy obejmuje 140 projektów (głównie wykonawczych)
obiektów użyteczności publicznej, produkcyjnych, zabudowy wielo- i jednorodzinnej, małych zespołów urbanistycznych. Wykonywał
ponadto projekty konserwatorskie kamienic
krakowskich, projekty przebudowy i adaptacji
budowli istniejących.
Doświadczenia zawodowe, zwłaszcza
obserwowana od lat polaryzacja prowadzonych badań naukowych i pracy dydaktycznej,
skłoniły go do zorganizowania cyklicznych,
interdyscyplinarnych warsztatów studenckich „Nowa Przestrzeń”. Celem tej formy
kształcenia stało się integrowanie pracowników naukowych i studentów, reprezentujących różne uczelnie i dziedziny nauki, poprzez rozwiązywanie określonego problemu
dotyczącego przestrzeni publicznej Krakowa.
Zapoczątkowanej w 2009 r. z jego inicjatywy
współpracy nadano w 2014 r. charakter porozumienia pomiędzy Politechniką Krakowską,
Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim. Był kuratorem
dziesięciu wystaw projektów, które powstały
podczas kolejnych warsztatów oraz współredaktorem towarzyszącego im wydawnictwa
„Nowa Przestrzeń”.

Inicjował współpracę pomiędzy samorządami miast południowej Polski oraz Katedrą Architektury Użyteczności Publicznej PK.
Został także powołany w charakterze eksperta do spraw umów dotyczących współpracy
Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie z miastami Oświęcim i Nowy Sącz. Od
2010 r. wspólnie z Kołem Naukowym Studentów Wydziału Architektury Wnętrz ASP
w Krakowie organizuje wyprawy naukowo-badawcze w najdalsze zakątki świata w poszukiwaniu współczesnej architektury użyteczności publicznej.
Wyróżniony Medalem Wydziału Architektury PK (2002 r., 2016 r.), dyplomami uznania za
działalność zawodową przez jednostki samorządowe Krakowa i Katowic. Zaprojektowane
przez niego Centrum Ceramiki AGH zostało
uznane za najlepszy obiekt akademicki 2012 r.
w konkursie Urzędu Miasta Krakowa oraz
„Dziennika Polskiego”.
Jest członkiem Małopolskiej Okręgowej
Izby Architektów w Krakowie.
Prywatnie: ma żonę, syna i dwa koty. Pasjonują go szybkie motocykle i rajdy motocyklowe szlakami architektury historycznej,
chociaż nie tylko. Do zamiłowań należą także
podróże. Na naukowo-badawcze wyprawy
zabiera studentów, wychodząc z założenia,
że nic tak nie uczy architektury, jak bezpośredni kontakt z jej największymi współczesnymi osiągnięciami.

Doktorzy
Wydziaā Architektury

 ¡¢£¤ ¥ ¦§¤ Eliza Szczerek (A-3) — „Rola rewi-

talizacji osiedli mieszkaniowych w kreowaniu
ciągłości i komplementarności przestrzeni publicznych współczesnego miasta”; promotor:
dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bieda
(PK), prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak
(PK); 12 VII 2017 r. Praca wyróżniona.

dr inż. arch. Dominik Przygodzki (A-1) —
„Stanowisko archeologiczne Regia w Wiślicy i możliwości ekspozycji jego reliktów
architektonicznych na tle współczesnych
tendencji rozwiązań europejskich”; promotor: dr hab. Klaudia Stala; recenzenci: dr hab.
inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg,
prof. UA w Poznaniu (UA w Poznaniu), dr hab.
inż. arch. Piotr Obracaj (UTP w Bydgoszczy);
12 VII 2017 r. Praca wyróżniona.
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Maria Francuz — wieloletni dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki
Krakowskiej, magister inżynier budownictwa, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor oświaty,
nauczyciel akademicki, wspaniały dydaktyk
i pedagog, podchodzący z sercem do każdego studenta, założycielka i koordynatorka
Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK, doradca
zawodowy, harcerka, autorka ponad 140 publikacji.
Pracowała na Politechnice Krakowskiej
przez 26 lat jako adiunkt, a z uczelnią związana była od 1962 r., kiedy to rozpoczęła
studia na Wydziale Budownictwa Lądowego. Przez 25 lat kierowała Centrum Pedagogiki i Psychologii PK (7 kadencji), w swojej działalności wdrażała oraz doskonaliła
koncepcję humanizacji studiów technicznych. Będąc nauczycielem akademickim PK,
otrzymywała najwyższe oceny we wszystkich dziedzinach — naukowej, dydaktycznej
i organizacyjnej.
Kierując Centrum, uruchomiła Punkt
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla
studentów i słuchaczy, a w ramach programu rozwoju osobistego — dla pracowników
PK. Na podkreślenie zasługuje fakt wyjątkowej troski Władysławy Marii Francuz o rozwój naukowy i zawodowy swoich współpracowników. Gorąco wspierała również
działalność artystyczną na uczelni, pod jej
skrzydłami funkcjonowały Akademicki Chór
PK „Cantata” (przez 18 lat) i Krakowska Orkiestra Staromiejska (7 lat).
W październiku 2010 r. z inicjatywy rektora PK prof. Kazimierza Furtaka podjęła się
utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Politechniki Krakowskiej. Koordynowała
co roku działalność niemal 300-osobowej
grupy seniorów. Bardzo dobry program,
skuteczna organizacja, poparcie dla inicjatyw słuchaczy oraz wyjątkowa atmosfera
UTW PK dwukrotnie zostały potwierdzone
zaszczytnym tytułem „Miejsce Przyjazne
Seniorom”, przyznawanym przez Kapitułę
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Zdobywając tak wielkie uznanie środowiska
seniorów, została wybrana do grona Rady
Krakowskich Seniorów.
W latach 1969–1990 była nauczycielem
przedmiotów zawodowych i nauczycielem
akademickim w systemie doskonalenia nauczycieli szkolnictwa zawodowego. Przez
wiele lat kierowała także Komitetem Okręgowym Olimpiady i Umiejętności Budowla-
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nych w Krakowie i uczestniczyła w pracach
Komitetu Głównego Olimpiady przy Politechnice Warszawskiej nieprzerwanie od
1988 r. do 2017 r.
Miała wyjątkowy dar zjednywania sobie ludzi, co owocowało współpracą CPiP
PK z wieloma instytucjami i organizacjami,
m.in. z: Urzędem Miasta Krakowa, Urzędem
Marszałkowskim, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Uniwersytetem
Rolniczym, Szpitalem im. Jana Pawła II, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana czy Związkiem Harcerstwa Polskiego.
Równolegle do pracy na uczelni przez
42 lata z pasją i olbrzymim zaangażowaniem
kierowała Zespołem Pieśni i Tańca „Małe
Słowianki”; zespołem, którego była założycielem i który przez pierwsze lata prowadziła w ramach działalności harcerskiej. Na
wniosek swoich podopiecznych otrzymała
w 1986 r. Order Kawalera Uśmiechu, wyrażający jej dewizę, że w życiu „trzeba być
pogodnym i dzieciom radość przynosić”.
Jej działalność wychowawcza i dydaktyczna
została po raz kolejny doceniona w 2010 r.,
kiedy to otrzymała zaszczytny honorowy tytuł profesora oświaty nadany przez ministra
edukacji narodowej.
W całym Krakowie znana była jako „druhna Francuz”. Harcerstwo, w którego szeregi
wstąpiła, mając 14 lat, i w którym czynnie działała ponad trzy dekady, było bardzo ważnym
elementem jej tożsamości. Zdobyła wszystkie
stopnie harcerskie i instruktorskie oraz pełniła w ZHP wiele znaczących funkcji — m.in.
przewodniczącej kręgu instruktorskiego oraz
zastępcy komendanta Chorągwianej Szkoły
Instruktorów. Sama o sobie mówiła: „Wyrastałam w harcerstwie, w gronie rówieśników
i z instruktorami, którzy potrafili zaszczepić
we mnie służbę dla człowieka. Choć tyle
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lat minęło, nadal są dla mnie ważne słowa
przyrzeczenia i prawa harcerskiego. Lubię
i cenię powiedzenie: »Jak harcerzem — to na
zawsze«”.
Władze miasta Krakowa — doceniając działalność Władysławy Marii Francuz
w wielu dziedzinach i środowiskach — przyznały jej Medal „Amicus Hominum” w kategorii „edukacja i wychowanie” (2009 r.) oraz
Medal „Honoris Gratia” (2010 r.). Będąc
pracownikiem Politechniki Krakowskiej,
została dwukrotnie wybrana w plebiscycie
„Gazety Krakowskiej” jako „Człowiek Roku”
(2000 r., 2016 r.), a w plebiscycie „Dziennika
Polskiego” — „Taaaki Człowiek” otrzymała
specjalne wyróżnienie (2014 r.). Była także
„Krakowianką Roku 2015”, tytuł otrzymała
za zasługi dla Krakowa. Szczyciła się również
najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia
Przyjaciół Harcerstwa — tytułem Kawalera
Stowarzyszenia, ze znakiem srebrnego sygnetu — nadawanym za wybitne zasługi dla
Związku Harcerstwa Polskiego (2017 r.).
Nie sposób wymienić wszystkich zasług i odznaczeń. Wśród nich były także:
Złoty Krzyż Zasługi (1988 r.), Krzyż Kawalerski OOP (2002 r.), Medal KEN (1981 r.),
Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” (1985 r.),
Honorowa i Złota Odznaka PK (1996 r.,
2002 r.), Złota Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa (2001 r.), Odznaka „Przyjaciel Dziecka”, Złoty Medal Chorągwi ZHP
w Krakowie (2006 r.), Medal 100-lecia ZHP,
Medal 70-lecia Politechniki Krakowskiej
(2015 r.), cztery nagrody MEN, cztery nagrody rektora PK, sześć nagród kuratora
oświaty i wychowania i prezydenta miasta
oraz kilkanaście nagród dyrektora Centrum
Młodzieży.
Władysława Maria Francuz była wyjątkową, niezwykle ciepłą osobą, urodzonym
menadżerem i człowiekiem, dla którego nie
było rzeczy niemożliwych. Jej nieustanne
zaangażowanie w pracę oraz podejmowane inicjatywy stanowiły nieoceniony wkład
w funkcjonowanie Centrum Pedagogiki i Psychologii, uczelni, miasta i ogólnopolskiego
środowiska pedagogicznego. Inspirowała
ludzi do działania i motywowała do ciągłego rozwoju. Każdego studenta, słuchacza,
seniora czy współpracownika traktowała
indywidualnie, zawsze gotowa do pomocy.
Taką Ją zapamiętamy.

Małgorzata Rakoczy
Barbara Kwiatkowska
Anna Cygan
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tarz parafialny w Borku Fałęckim przy
ulicy Zawiłej, aby pożegnać Władysławę
Marię Francuz. W ceremonii pogrzebowej, obok najbliższej rodziny i krewnych,
wzięło udział wielu przyjaciół i współpracowników. Obecni byli też reprezentanci
organizacji i instytucji, którym Zmarła oddała ogromną część swego życia,
w szczególności osoby w harcerskich
mundurach, oraz przedstawiciele władz
miasta.
Po mszy św., odprawionej w kaplicy przy cmentarzu parafialnym, kondukt
przemaszerował do miejsca pochówku.
Nad otwartą mogiłą Władysławę Marię
Francuz żegnali: prezydent Krakowa Jacek
Majchrowski, rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior, członek Kapituły Orderu Uśmiechu Marian Kulig, były kurator
oświaty i wychowania w Krakowie Mieczysław Noworyta, przewodniczący Rady Krakowskich Seniorów Antoni Wiatr, przedstawiciel krakowskich władz ZHP hm. Jerzy
Klinik, choreograf Zespołu Pieśni i Tańca
Bogusława Oleszko. Zgodnie z wolą rodziny Zmarłej przedstawicielka Krakowskiego
Komitetu Zwalczania Raka wystąpiła z apelem o wykonywanie badań profilaktycznych. Zespół „Małe Słowianki” harcerską
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pieśnią podziękował swej Patronce za wieloletnią opiekę.
W ostatniej drodze Władysławie Marii
Francuz towarzyszyło liczne grono przyjaciół i współpracowników z Politechniki
Krakowskiej. Obecni byli pracownicy Centrum Pedagogiki i Psychologii PK oraz innych jednostek uczelni, w tym prorektor
PK Jerzy Zając. Na borkowskim cmentarzu
Zmarłą pożegnali trzej byli rektorzy Politechniki — Kazimierz Flaga, Józef Gawlik
i Kazimierz Furtak. Mimo wyjątkowo upalnej tego dnia pogody, wśród żałobnych

gości nie zabrakło bardzo licznej grupy seniorów, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku PK.
Wspomnienie o Zmarłej nazajutrz po
jej śmierci opublikował „Dziennik Polski”.
Aleksandra Suława przypomniała nie tylko
liczne zasługi „ukochanej druhny”, ale także
opinie osób, które Ją dobrze znały, w tym
wypowiedź przyjaciółki Władysławy Marii
Francuz: „Chciałabym kiedyś znaleźć osobę,
której Władzia odmówiła pomocy. Mogę
szukać do końca świata, a i tak nie znajdę.
Takiego człowieka po prostu nie ma”.

Izabela Paluch na czele SWPK
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ków Politechniki Krakowskiej powierzyło
funkcję prezesa Izabeli Paluch. Zastąpiła
ona Wojciecha Riegera, pełniącego funkcję
prezesa SWPK od 2013 r.
Związana zawodowo z Politechniką
Krakowską mgr Izabela Paluch zajmuje się
zagadnieniami z zakresu transferu technologii i pozyskiwaniem partnerów do realizacji wspólnych inicjatyw dotyczących
biznesowego wykorzystania własności
intelektualnej uczelni. Od 2015 r. jest prezesem zarządu spółki celowej INTECH PK
Sp. z o.o. Jest też prokurentem w spółkach
ALSITECH Sp. z o.o. i FlexAndRobust
Systems Sp. z o.o. W latach 2013–2017 kierowała na PK projektem SPIN-TECH, realizowanym w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Izabela Paluch jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego (2001) oraz studiów podyplomowych w Szkole Biznesu na Politech-
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nice Krakowskiej (2007). Jest też alumnem
prestiżowego programu MNiSW „TOP
500 Innovators Science-Management-Commercialization”, realizowanego w USA
na Uniwersytecie Stanforda (2013 r.). Posiada 25-letnie doświadczenie w działalności biznesowej. Już w wieku 20 lat
założyła swoją własną firmę. Kierowała
przedsięwzięciami biznesowymi i projek-

tami inwestycyjnymi w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych, prowadzących działalność na rynkach międzynarodowych. Przez 8 lat była szefem działu
eksportu krakowskiej firmy EXCELLENT SA,
koordynowała ekspansję na rynek Europy
Środkowo-Wschodniej spółki Graff, należącej do amerykańskiej grupy Meridian Inc.
Jest autorem publikacji dotyczących
komercjalizacji i działalności start-upowej
i ekspansji eksportowej. Współtworzyła inicjatywę „caseLAB — Laboratorium
Dobrych Praktyk” — autorskie warsztaty
i szkolenia z zakresu modeli biznesowych
i myślenia projektowego, dedykowane
młodym naukowcom i przedsiębiorcom.
Była mentorką w pierwszej polskiej akademii start-upowej dla kobiet „Girls go start-up! Academy” (2016 r.); obecnie jest mentorką w programie „Lean in STEM” Fundacji
Edukacyjnej Perspektywy.
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Studenci zaprojektowali modernizację pierwszej siedziby Politechniki Krakowskiej
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dwa lata temu młodzi ludzie przychodzili
tu, aby zapisać się na studia w powstającej właśnie Politechnice Krakowskiej. Teraz
studenci PK wzięli ów obiekt na warsztat,
by mógł sprostać wyzwaniom nowych czasów. Efekty ich pracy mogliśmy zobaczyć
5 lipca podczas otwarcia wystawy plenerowej na Plantach krakowskich.
Dom Technika w Krakowie przy ul. Straszewskiego 28 był pierwszym miejscem,
w którym w 1945 r. zaczęto organizować
nową krakowską szkołę wyższą — politechnikę. Budynek ten, zajmujący ważne miejsce
w historii środowisk technicznych, dziś wymaga przebudowy. Konieczna jest modernizacja, która uczyni go w pełni dostępnym
dla osób niepełnosprawnych, oraz adaptacja strychów. Zanim z problemem zmierzą
się zawodowi architekci, o przedstawienie
własnych propozycji zwrócono się do studentów II stopnia na kierunku architektura
na Wydziale Architektury PK.
Od młodych ludzi oczekiwano zastosowania rozwiązań projektowych odpowiednich dla otoczenia architektonicznego
i zaproponowania współczesnej formy architektonicznej najwyższej jakości, zaprojektowanej z poszanowaniem kontekstu
przestrzennego i kulturowego. Chodziło
o wyłonienie najlepszej koncepcji do dalszych studiów i analiz, a także planowania i pozyskiwania środków. Liczono na

uzyskanie materiału pomocniczego do
przygotowania projektu architektoniczno-budowlanego, takiego, który mógłby
w przyszłości stać się podstawą do wystąpienia o stosowne decyzje administracyjne
i pozwolenia.
Aby podnieść atrakcyjność zadania
Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT (KR FSNT NOT)
przy współudziale Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej ogłosiła studialny
konkurs architektoniczno-urbanistyczny na
opracowanie koncepcji przebudowy Domu
Technika oraz ufundowała nagrody finansowe. Werdykt jury przedstawiono 5 lipca
podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
Ekspozycję zorganizowano pod hasłem podwójnego jubileuszu — 140-lecia organizacji stowarzyszeń naukowo-technicznych
oraz 110-lecia Domu Technika w Krakowie.
Wystawa stanęła na krakowskich Plantach,
w pobliżu Collegium Novum, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku będącego przedmiotem konkursu.
Pierwszą nagrodę otrzymała Angelika Kurowska. Dwie równorzędne drugie
nagrody przyznano Marcie Stachurskiej
i Magdalenie Orlef. Trzy równorzędne nagrody trzecie przypadły Kamili Kowalskiej,
Aleksandrze Fedczynie i Marinie Musze.
Nagrody wręczył rektor PK prof. Jan Kazior.
Ponadto prezes KR FSNT NOT inż. Andrzej
Kucharski, główny inicjator konkursu i wy-

Studenckie prace wzbudziïy duĝe zainteresowanie
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Zin i prof. Wacïaw Celadyn

stawy, ufundował nagrodę specjalną. Zdobyła ją Katarzyna Misiarz.
Uczestnicy konkursu swe prace wykonywali w ramach zajęć projektowych
z przedmiotu projektowanie konserwatorskie, prowadzonego przez prof. Andrzeja
Kadłuczkę w Instytucie Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków WA PK. Bezpośredni
nadzór nad pracami projektowymi sprawowała dr inż. arch. Barbara Zin, która pełniła
też rolę sekretarza organizacyjnego konkursu. Sąd konkursowy obradował w składzie:
prof. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich (przewodnicząca jury, PK), prof. Andrzej Kadłuczka (PK), prof. Wacław Celadyn (PK), Mieszko
Lambor (wiceprezes Zarządu KR FSNT NOT),
Grzegorz Bałda (prezes Zarządu Biprostal),
Jacek Evy (KSK SARP), Witold Zieliński (Małopolska Okręgowa Izba Architektów).
W otwarciu wystawy uczestniczyli m.in.:
poseł Józef Lassota (wychowanek Wydziału
Mechanicznego PK), wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, były rektor PK Kazimierz
Furtak, były dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. Leszek Wojnar, były prezes
Stowarzyszenia Wychowanków PK Jerzy
Noworyta. Patronat honorowy nad wystawą objęli m.in. wojewoda małopolski Piotr
Ćwik, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski i prezes Zarządu Głównego FSNT
NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. Do grona
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powstanie planetarium?

Uczestnicy konferencji BazTech 2017 spotkali się
na Politechnice Krakowskiej

ãäËäÊÇ åæçãèéÇê
Zdobywczyni pierwszej nagrody Angelika Kurowska, projektując przebudowę
Domu Technika, chciała ożywić to miejsce
poprzez wprowadzenie do obiektu ogólnodostępnego Centrum Techniki. Miałoby
ono służyć popularyzacji oraz nauczaniu
fizyki, astronomii i robotyki. W przestrzeni
strychu i dobudowanej kondygnacji zaplanowała cztery laboratoria, w których
prowadzone będą doświadczenia fizyczne i zabawy z robotami. Szklana platforma na wyższym poziomie służyłaby jako
całoroczny punkt widokowy. Znalazłby
się tu też sklep z pamiątkami i mała gastronomia. Taras na dachu dobudowanej
kondygnacji ma umożliwiać organizowanie wydarzeń otwartych, np. pokazów
kina plenerowego. Autorka przewidziała
wyeksponowanie zabytkowej więźby dachowej. W dobudowanej części budynku
zaplanowała planetarium z miejscami
dla 80 osób. Mniejsze zmiany dotyczą
niższych kondygnacji, gdzie miałoby nastąpić usprawnienie komunikacji, zwiększające funkcjonalność budynku, a także
przywrócenie oryginalnego wyglądu
wnętrz tam, gdzie to jest możliwe.
Angelika Kurowska jest krakowianką
z urodzenia. Lubi przygotowywać prezentacje graficzne swoich projektów,
w szczególności wizualizacje architektoniczne. Największą jej pasją jest rysunek
odręczny. Spełnia się w tym zakresie od
lat, nauczając także rysunku innych.

patronów artystycznych zaproszono fotografika Jana Zycha, członka kolegium redakcyjnego „Naszej Poltechniki”.
Po uroczystości uczestnicy wernisażu spotkali się w lokalu Domu Technika.
Spotkanie „Przy muzyce o nauce i sztuce”
okrasił wykład prof. Franciszka Ziejki na temat Krakowa w XIX wieku. Część muzyczną
spotkania wypełnił koncert zespołu Ryszarda Styły.

Zdjęcia: Lesław Peters

www.nasza.pk.edu.pl

III Konferencja Naukowa Konsorcjum
BazTech „Bibliograficzne bazy danych:
perspektywy i problemy rozwoju” odbyła się w dniach 26–27 czerwca 2017 r. na
Politechnice Krakowskiej. Konferencję
zorganizowały wspólnie biblioteki Politechniki Krakowskiej oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego (UTP)
w Bydgoszczy. Obie uczelnie kolejno koordynowały działania konsorcjum uczelni i instytutów naukowych, tworzących bazę BazTech
— UTP w latach 1997–2005, a PK od 2006 r.
Baza BazTech jest źródłem informacji
o polskiej literaturze technicznej, dostępnym bezpłatnie w sieci i promującym dorobek polskiej myśli naukowej i technicznej.
Obecnie w bazie indeksowane są 654 polskie czasopisma z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Baza
zawiera około 400 tys. rekordów artykułów
z polskich czasopism, z których 50 proc.
posiada dołączone pełne teksty dostępne
w modelu otwartym.
Poprzednie konferencje odbyły się
w Bydgoszczy (2009 r.) i w Poznaniu (2013 r.).
Wybór terminu tegorocznej konferencja
związany był z jubileuszem 20-lecia inicjatywy utworzenia przez zespół bibliotekarzy
z technicznych uczelni i instytutów naukowych polskiej bazy bibliograficznej z zakresu nauk technicznych. Warto podkreślić,
że współpraca twórców bazy przebiegała
i nadal przebiega pomyślnie, a jej efektem
jest na bieżąco aktualizowana baza danych
BazTech — http://baztech.icm.edu.pl/.
Program merytoryczny konferencji podzielono na pięć sesji tematycznych. Podczas
sesji wprowadzającej w tematykę bibliograficznych baz danych uczestnicy konferencji
wysłuchali trzech prezentacji: „Bibliografia
— gatunek z przyszłością czy gatunek zagrożony?” Jana Kozłowskiego z Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Bibliografia
dziedzinowa dzisiaj — jej rola i perspektywy”
Jadwigi Sadowskiej, profesor Uniwersytetu
w Białymstoku oraz „Bibliografia dla nauki,

=>? ë9¼ïowski wygïosiï otwierajÈcy konferencjÚ referat o przyszïoĂci bibliograÞi. Fot.:
Jan Zych
a nauka na krawędzi. Co robimy?” Henryka
Hollendra z Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jadwiga Sadowska przedstawiła znaczenie baz bibliograficznych, zwracając uwagę
na ich wartość informacyjną, szczególnie
jeśli są one ogólnie dostępne i poszerzone
o pełne teksty. Natomiast pozostali dwaj
prelegenci zwrócili uwagę na zmiany zachodzące w nauce i komunikacji naukowej m.in.
technologiczne, których implikacją powinny
być również zmiany w podejściu do tworzenia bibliografii.
Na drugą sesję pt. „Krajowe bibliograficzne bazy danych — przegląd” złożyły się
prezentacje polskich baz dziedzinowych.
Zaprezentowano najnowsze działania podejmowane przez twórców ośmiu polskich
baz bibliograficznych: AGRO, BazHum,
BazEkon, BazTech, Bibliografia Etnografii
Polskiej (BEP), PEDAGOG, Polska Bibliografia Lekarska oraz Polska Bibliografia Literacka. Można stwierdzić, że rozwój przedstawionych baz jest stymulowany głównie
potrzebami ich użytkowników.
Trzecią sesję pt. „Bibliograficzne bazy
danych — perspektywy” rozpoczął Emanuel Kulczycki, profesor Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, wystąpieniem
zatytułowanym „Rola baz danych w ocenie
czasopism naukowych w Polsce — aktualne
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prelegentem tej sesji był prof. Marek Niezgódka z Interdyscyplinarnego Centrum
Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM
UW). Omówił on „Perspektywy rozwoju modeli otwartej nauki w Polsce”. Obaj naukowcy przedstawili sytuację w nauce, twierdząc,
że nauka znajduje się w okresie głębokiego
kryzysu, czego odzwierciedleniem są publikacje. Emanuel Kulczycki zasugerował, że
twórcy polskich baz powinni poszukiwać
nowych „dowodów” potrzeby istnienia
i tworzenia baz bibliograficznych, takich
jak np. badania porównawcze czy analizy
cytowań. Marek Niezgódka zwrócił uwagę
na znaczenie upowszechnienia świadomości zasady dzielenia się w nauce, uznania
integralnej przynależności dokumentacji
badawczej do pełnego procesu naukowego
oraz upowszechnienie otwartego publikowania w perspektywie finansowania kosztów publikowania, a nie kupowania treści.
Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był panel dyskusyjny pt.: „Gramy
do jednej bramki?”. Zaproszeni do debaty
eksperci — reprezentujący MNiSW, ICM
UW, Ośrodek Przetwarzania Informacji, zespół specjalistyczny do oceny czasopism
naukowych oraz środowisko nauki, bibliotek i redakcji czasopism — dyskutowali
o wpływie obecnej sytuacji w nauce i szkolnictwie wyższym na kierunki rozwoju baz
bibliograficznych. Na zadane w debacie
pytanie: „Czy gramy do jednej bramki?” —
nie udało się jednoznacznie odpowiedzieć.
W drugim dniu konferencji odbyły się
dwie sesje — „Rola baz w komunikacji
naukowej” i „Czasopisma naukowe w Polsce — praktyki i standardy wydawnicze”.
W pierwszej z nich wystąpili naukowcy i bibliotekarze, a ich wystąpienia dotyczyły:

•

czasopism publikowanych w modelu
otwartym, indeksowanych w polskich
bazach danych (bazy: AGRO, BazHum,
BazTech i CEJSH indeksują 885 czasopism
pełnotekstowych i 300 tys. artykułów);
• otwartych danych badawczych (kolejne
kroki w otwieraniu nauki to udostępnienie nie tylko publikacji, będących końcowym rezultatem działań naukowych,
ale również danych wytworzonych
w trakcie całego procesu badawczego,
a także tworzenie sieci powiązań między elementami działań naukowych,
produktami prac badawczych oraz publikacjami, co prowadzi do tworzenia
złożonych obiektów cyfrowych tzw.
wzmocnionych publikacji);
• upowszechniania dorobku naukowego
w repozytoriach i bazach danych jako
działań komplementarnych;
• otwartych narzędzi do budowy bibliograficznych baz danych na przykładzie
systemu SINUS, opracowanego w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS).
Ostatnia sesja była dedykowana przede
wszystkim licznie uczestniczącym w konferencji przedstawicielom wydawców i redakcji czasopism. Zaprezentowano narzędzia
i usługi oferowane przez platformy czasopism naukowych oraz różnice i obszary
przenikania platform czasopism i bibliograficznych bazy danych. Wskazano korzyści wynikające z zamieszczania czasopism
zarówno na platformach czasopism, jak
i w bazach danych. Przedstawiono praktyczne działania redakcji zmierzające do
poprawy jakości oraz widoczności czasopisma w internecie (budowanie i wdrażanie
strategii rozwoju czasopisma na przykładzie
czasopisma naukowego „Mining Science”).
Omówiono możliwości wykorzystania przez

íB¼¾Ñ:?ÍBA Ð9?î¾Ï¾?BïÍð ñ òÍ¾ÏñÑ¼AÎ Ï¼Údzie od prawej — Marek Górski, Lidia Derfert-Wolf, Dorota Buzdygan. Fot.: Jan Zych
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COPE (Committee of Publication Ethics),
odnoszących się do etyki publikacyjnej czasopisma naukowego (COPE rekomenduje
wytyczne i procedury etyczne dla redakcji
czasopism naukowych oraz wypracowuje
narzędzia, które pomagają podjąć i wdrożyć
decyzje w konkretnych przypadkach). Przedstawiono najważniejsze wytyczne związane
z aplikowaniem do Directory of Open Access
Journal (DOAJ) według nowych zasad, wprowadzonych w 2016 r. Omówiono także dobre
praktyki związane z otwartością czasopisma
i publikowaniem naukowym.
Przedmiotem dyskusji kończącej konferencję była przyszłość polskich baz bibliograficznych. Pojawiające się wątki z dyskusji
pierwszego dnia dotyczące z jednej strony
kryzysu w nauce oraz oczekiwań naukowców
odnośnie do konsolidacji informacji, z drugiej
planów rozwoju baz bibliograficznych, podsumowała prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek
z Uniwersytetu Warszawskiego. Uwzględniając zagrożenia dla rozwoju bibliograficznych
baz danych, podkreśliła potrzebę tworzenia
wiarygodnych zasobów informacji, wskazała
przykłady dobrej współpracy twórców baz
i zachęcała do dalszej pracy.
Konferencję otworzył prorektor PK
dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz,
prof. PK. Władze Politechniki Krakowskiej
doceniły rolę i znaczenie współpracy instytucji tworzących Konsorcjum BazTech,
czego wyrazem było wręczenie listów
gratulacyjnych i podziękowań pełnomocnikom koordynatorów konsorcjum: UTP
w Bydgoszczy — Lidii Derfert-Wolf oraz
PK — Markowi Górskiemu i Dorocie Buzdygan. Dyrektor Biblioteki Głównej UTP, Teresa Skibicka, w imieniu władz UPT odczytała
list do uczestników konferencji z życzeniami satysfakcjonujących obrad.
W konferencji uczestniczyło 160 osób:
bibliotekarzy, pracowników uczelni i instytutów naukowych, przedstawicieli wydawnictw i redakcji czasopism. Zaprezentowano 21 wystąpień merytorycznych,
dodatkowo 8 firm sponsorskich przedstawiło swoje oferty.
Program, prezentacje towarzyszące referatom oraz zdjęcia z konferencji zostały
udostępnione na stronie: https://konferencja.biblos.pk.edu.pl, natomiast pełne teksty
wystąpień zostaną opublikowane on-line
i udostępnione w serii „Materiały Konferencyjne EBIB” oraz repozytorium e-LIS.
Mgr Dorota Buzdygan jest kustoszem dyplomowanym, zastępcą dyrektora Biblioteki PK.
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Studenci PK swoimi pracami wsparli debatę w Muzeum Narodowym
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Zdaniem organizatorów
debaty obszar przylegający
z jednej strony do ważnej
arterii komunikacyjnej, jaką
są Aleje Trzech Wieszczów,
a drugiej zaś do Błoń, stanowi doskonałe miejsce,
w którym przybysze mogliby przysiąść na chwilę i odpocząć w sąsiedztwie zieleni
i zarazem obiektów oferujących doznania kulturalne. óAÏ¾Ð:9Ï ôÁ¼¾ÁÎ õ>Ï9Ò9ñ¾ö9 ñ ëÏ>Ð9ñÍ¾ Ì?ÒÏ¼¾ï ÷¾:¿¾ï
Tym bardziej że od kiedy bardzo uwaĝnie przyglÈdaï siÚ propozycjom przygotowawiosną tego roku w gmachu nym przez studentów PK. Fot.: Jan Zych
głównym Muzeum Narodowego zaczęto eksponować najcenniejszy
alejami i tramwaje kursujące między ulicą
obraz w polskich zbiorach, „Damę z groPiłsudskiego a Błoniami. Potrzebne jest
nostajem”, wielu turystów zagranicznych,
inteligentne rozwiązanie, na miarę znajduszczególnie z Japonii i Włoch, właśnie od
jących się w różnych miejscach świata mutego gmachu rozpoczyna swoją peregrynazeów Guggenheima — mówiono podczas
cję po Krakowie.
czerwcowej debaty.
W swej dzisiejszej postaci przestrzeń
Problem nie ogranicza się zresztą wyprzed gmachem głównym MNK jest niełącznie do przestrzeni przy Muzeum Naprzyjazna dla osób przyjezdnych. W upalrodowym. Konieczne jest wprowadzenie
ne dni brakuje tu stref zacienienia, w dni
zasadniczej zmiany w całym kwartale miejdżdżyste nie ma gdzie schronić się przed
skim; zmiany, która będzie służyć ludziom
deszczem. Samo rozstawienie parasoli, łanawet przez następne sto dwadzieścia lat.
wek i leżaków nie rozwiązuje problemu, bo
Zastępca dyrektora ds. naukowych MNK
pozostaje jeszcze kwestia hałasu wywołyAndrzej Szczerski przyrównał to zadanie
wanego przez samochody poruszające się
do wytyczenia rynku krakowskiego. Gdy
w 1257 r. dokonano lokacji Krakowa, miasto
ø>Ð Ò¼ÍĂ wyglÈda przestrzeñ pomiÚdzy gmachem gïównym Muzeum Narodowego i byïym liczyło nie więcej niż 6 tysięcy mieszkańców,
hotelem „Cracovia” (na zdjÚciu przesïoniÚtym gigantycznÈ reklamÈ). Fot.: Jan Zych
ale zaplanowany wówczas rynek zdołał
pomieścić w 1981 r. 500 tysięcy ludzi. Podobną perspektywę trzeba przyjąć, myśląc
o zagospodarowaniu przestrzeni przy MNK,
stwierdził Andrzej Szczerski. Zgodzono się,
że chcąc osiągnąć ambitny cel, należy rozpisać międzynarodowy konkurs.
Kanwą dla dyskusji w Muzeum Narodowym stał się zestaw makiet wykonanych
przez studentów Wydziału Architektury PK.
Studenci zaproponowali różne możliwości
wykorzystania przestrzeni pomiędzy gmachem głównym MNK a dawnym hotelem.
Makiety prezentowała dr inż. arch. Barbara
Bajor z Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PK. W dyskusji
wziął udział m.in. prof. Stefan Dousa. Moderatorem debaty była Katarzyna Bik z Muzeum Narodowego.
dzy gmachem głównym Muzeum Narodowego w Krakowie a dawnym hotelem
„Cracovia”? Temu zagadnieniu poświęcona została seria debat zorganizowanych
w pierwszej połowie bieżącego roku
przez dyrekcję MNK. W trakcie ostatniego spotkania, które odbyło się 20 czerwca, wprowadzeniem do dyskusji stały się
makiety przygotowane przez studentów
Politechniki Krakowskiej.
Pod koniec ubiegłego roku budynek
dawnego hotelu „Cracovia” przeszedł na
własność Muzeum Narodowego w Krakowie i tym samym cała przestrzeń pomiędzy oboma gmachami nabrała charakteru
„przestrzeni wewnętrznej” czołowego krakowskiego muzeum. Problem właściwego
wykorzystania tej przestrzeni ma jednak
znacznie szerszy kontekst. W zeszłym roku
Kraków odwiedziło 12,5 miliona turystów,
z czego kilka milionów stanowili cudzoziemcy. Wabieni licznymi zabytkami, przyciągani
przez różne imprezy kulturalne, nie znajdują
w mieście zbyt wielu miejsc, w których mogliby się zrelaksować. Ogródki kawiarniane
w Rynku Głównym nie są na każdą kieszeń.
Kazimierz od dawna jest przepełniony. Podgórze rokuje pewne nadzieje, ale jest trochę
zbyt oddalone od centrum.

(ps)
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Zdzisława Beksińskiego
wspomina prof. Roman Banaszewski

Sprawiał wrażenie, jakby nie wierzył w sztukę
Wystawa prac Zdzisïawa Beksiñskiego w Nowohuckim Centrum Kultury; u góry: Zdzisïaw Beksiñski, absolwent Wydziaïu Architektury PK, 1952 r.
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znakiem zainteresowania postacią tragicznie
zmarłego w 2005 r. Zdzisława Beksińskiego.
Źródłem licznych dyskusji o artyście i jego losach była szeroko komentowana w mediach
książka Magdaleny Grzebałkowskiej „Beksińscy. Portret podwójny”, przez recenzentów
uznana za jedną z najważniejszych biografii
ostatnich lat, a także film „Ostatnia rodzina”
w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego z udziałem
Andrzeja Seweryna, Dawida Ogrodnika i Aleksandry Koniecznej.
Działy się też inne ważne wydarzenia.
W październiku 2016 r. w Nowohuckim Centrum Kultury otwarta została Galeria Zdzisława Beksińskiego. Podczas weekendu otwarcia
pokazano w niej 250 dzieł mistrza. Pod koniec stycznia 2017 r. kolekcję fotografii, grafik
i fotomontaży Beksińskiego można było zobaczyć na wystawie w Bibliotece Publicznej
m. st. Warszawy, a na przełomie marca i kwietnia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
czynna była wystawa „Beksiński Nieznany”,
prezentująca zbiór ponad 100 prac. Pod koniec
maja 57. Krakowski Festiwal Filmowy otworzyła prapremiera filmu Marcina Borchardta „Beksińscy. Album wideofoniczny”. Zaś w czerwcu
kolejną wystawę dzieł artysty, zatytułowaną
„Mroki podświadomości”, otwarto w Muzeum
Historii Katowic.
Zdzisław Beksiński był malarzem, rzeźbiarzem, fotografem i rysownikiem, a pod
koniec życia zajmował się też grafiką komputerową. Wikipedia w pierwszej kolejności
przedstawia go jednak jako „polskiego inżyniera”. Po ukończeniu w 1947 r. Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku podjął bowiem
studia na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej i 31 maja 1952 r. uzyskał tytuł
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inżyniera architekta i magistra nauk technicznych. Zanim poświęcił się całkowicie
twórczości artystycznej, wiedzę nabytą na
studiach wykorzystywał przez pewien czas
jako inspektor nadzoru budowlanego, a po
powrocie do rodzinnego Sanoka pracował
w Dziale Głównego Konstruktora w Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan”, gdzie
projektował nadwozia prototypów autobusów i mikrobusów. Pracę tę łączył z działalnością artystyczną.
Karierę rozpoczynał od fotografii, zdobywając już jako młody twórca nagrody w konkursach międzynarodowych. Później zaczął
rzeźbić, rysować, by w pierwszej połowie lat
60. zająć się malarstwem. Jego obrazy budziły skrajne emocje, od pełnych entuzjazmu
zachwytów po zagorzałą krytykę. Zdzisława
Beksińskiego z wczesnego okresu twórczości pamięta prof. Roman Banaszewski, dziś
wykładowca na Wydziale Sztuki Nowych
Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Zanim na
długie lata związał się z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, był asystentem w Katedrze
Rysunku na Politechnice Krakowskiej, gdzie
poznał Beksińskiego.
Któregoś dnia w 1962 lub 1963 r. Beksiński zjawił się u prof. Krystyny Wróblewskiej,
która kierowała wówczas Katedrą Rysunku
na PK. Chciał dowiedzieć się czegoś bliższego o klasycznych technikach graficznych, takich jak drzeworyt, litografia, akwaforta czy
akwatinta. Prof. Wróblewska, wiedząc, że Roman Banaszewski dobrze zna te zagadnienia
(odbył praktykę w zakładach litograficznych
w Wałbrzychu i na podstawie pracy o litografii uzyskał dyplom na ASP), poprosiła go
o udzielenie gościowi stosownych wyjaśnień.
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Beksiński deklarował, że nie zamierza używać
tych technik, ale zależało mu na pogłębieniu
wiedzy na ten temat.
Prof. Banaszewski pamięta, że swoje
grafiki Zdzisław Beksiński wykonywał w tym
czasie w następujący sposób: zaczerniał
szklaną płytę, wydrapywał igłą w czarnej
warstwie rysunek, a następnie tak uzyskany
negatyw używał do stykowego naświetlenia papieru światłoczułego, aby otrzymać
obraz pozytywowy. Kilka tego typu grafik
pokazał Banaszewskiemu. Profesor wspomina, że były fantastyczne. Żałuje, że nie zobaczył ich więcej. W tych wczesnych pracach
widać było zapowiedź motywów katastroficznych, cechujących późniejszą twórczość
Beksińskiego.
Beksiński, dopytując Romana Banaszewskiego o interesujące go techniki klasyczne,
co pewien czas robił notatki w malutkim
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sprawiał wrażanie,
jakby nie słuchał, co
się do niego mówi.
Wydawało się, że
myślami jest gdzieś
bardzo daleko. Sam
odzywał się rzadko.
Czasem o coś spytał. ÀÏ9î; P9Î>?
Był z natury milcz- Banaszewski
kiem. — Momentami
miałem wrażenie, jakby go nie interesowało, co
do niego mówię — wspomina prof. Banaszewski. — Ale to było złudzenie, bo później w rozmowie przyznał, że warsztat, który mu opisywałem, bardzo go zainteresował. W rozmowie
wtrącał dygresje dotyczące nie tyle samych
technik, co uprawiania sztuki. Sprawiał takie
wrażenie, jakby nie wierzył w sztukę.
Z czasem Beksiński stał się znaną, popularną postacią. Prof. Banaszewski, który
na ASP w Krakowie prowadził zajęcia z typografii i projektowania książki, pamięta, że
studenci byli pod silnym wpływem sztuki
Beksińskiego. Nieraz w swoich pracach nawiązywali do jego malarstwa.
Zdzisław Beksiński zmarł w lutym
2005 r. Został zamordowany w swoim
mieszkaniu kilka dni przed swoimi 76. urodzinami. Wcześniej, w 1998 r., zmarła jego
poślubiona jeszcze w czasie studiów żona.
Ich syn rok później, w wigilię 1999 r., popełnił samobójstwo. Tragiczne losy rodziny przykuwają dziś uwagę wielu ludzi,
podobnie jak wcześniej gwałtowne spory
w świecie krytyków i miłośników sztuki wywoływały fantastyczne, pełne grozy, niepokojące obrazy Beksińskiego.

Zdjęcia: Jan Zych,
Archiwum PK
Fragment staïej ekspozycji w Galerii
Zdzisïawa Beksiñskiego wbNCK
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Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast
po raz drugi

Międzynarodowe Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej we współpracy z Fundacją Sendzimira przygotowuje
drugą edycję studiów podyplomowych
dotyczących zarządzania zrównoważonym rozwojem miast. Głównym celem
tego przedsięwzięcia jest podnoszenie
kwalifikacji kadr zarządzających gminami
i wzmacnianie organizacji wspierających
rozwój społeczności lokalnych.
Wątkiem przewodnim programu studiów jest idea zarządzania zintegrowanego, takiego, które wymaga ujęcia szerokiego kontekstu funkcjonowania miasta
i działań kompleksowych na rzecz jego
rozwoju. Narzędzia zintegrowanego zarządzania umożliwiają sprawne przekładanie
wielu strategii i programów krajowych, regionalnych i europejskich na zrównoważone i skuteczne działania na szczeblu lokalnym. Studium uczy najbardziej aktualnych,
praktycznych metod zarządzania systemami złożonymi: mobilnością, zasobami wodnymi, usługami ekosystemów miejskich.
Celem jest podnoszenie jakości życia, jakości środowiska, witalności gospodarki oraz
adaptacja do zmian klimatycznych.
Zajęcia praktyczne polegają głównie
na działaniach partycypacyjnych. Zarządzanie miastami i gminami jest traktowane
jako proces aktywnego włączania mieszkańców, inwestorów oraz partnerstw różnego rodzaju w procesach decyzyjnych.
Prezentowane są m.in. zasady prowadzenia dialogu, konstruktywnej dyskusji, organizowania warsztatów planistycznych.
Słuchacze zapoznają się także z narzędziami ewaluacji miejsc publicznych, zasadami
projektowania przestrzeni wspólnych, metodami i przykładami współprojektowania,
współfinansowania i zarządzania inwestycjami publicznymi.
Studium ukazuje także praktyczne
aspekty powrotu do europejskich tradycji
urbanistyczno-architektonicznych. Przedstawiane są możliwości kreatywnego nawiązywania do najlepszych wzorców miast
i miejskości, a także zarządzania lokalnym
dziedzictwem historycznym. W trakcie

zajęć prezentuje się zasady i metody odnowy oraz rewitalizacji historycznych
dzielnic. Mowa jest o planowaniu, projektowaniu i rozwoju nowej tkanki miejskiej
i przestrzeni publicznej o ludzkiej skali
i mnogości funkcji, opartej na trwałych
wzorcach. Innymi słowy, chodzi o kształtowanie użytecznych miejsc i uzyskanie pięknej formy miasta.
Wysoką ocenę studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem miast wystawiają
absolwenci pierwszej edycji. Katarzyna
Książczak napisała: „Polecam, najlepsze
studia podyplomowe, kadra światowa,
praktyka, dużo inspiracji. Dla mnie najlepiej wydane pieniądze na edukację”. Joanna Wendorff, prezes zarządu Fundacji
Czas Wolny, zauważyła: „Wszyscy poznani
wykładowcy posiadają niesamowitą wiedzę, popartą latami praktyki, ale co ważne,
również pasję, którą zarażają słuchaczy”.
Dyrektor Stowarzyszenia Metropolia Krakowska stwierdził: „Udział w studiach polecam każdemu, kto chce lepiej poznać
i zrozumieć złożoność procesów zrównoważonego rozwoju miast. Wykładowcy
i atmosfera studiów sprzyja refleksji i inspiruje do działania na rzecz lepszego jutra”.
Oficjalnym partnerem Studium jest
INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism).
Członkowie INTBAU należą do grona wykładowców studium, pełniąc w nim ważną
rolę. Swoim patronatem studia podyplomowe objęła światowa sieć miast ICLEI — Local
Governments for Sustainability, a także Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.
Organizatorzy
studiów
podyplomowych z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem miast zapraszają
przedstawicieli samorządów, urzędników
miejskich, urbanistów, deweloperów, konsultantów, a także młodych absolwentów,
planujących kariery w samorządach, lokalnej administracji lub organizacjach trzeciego sektora.
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Ogólnopolskie warsztaty na PK
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działające na Wydziale Fizyki, Matematyki
i Informatyki PK, zorganizowało na Politechnice Krakowskiej 7. Ogólnopolskie Warsztaty ze Statystyki i Analizy Danych. Celem
dwudniowych spotkań było pogłębienie
wiedzy z zakresu statystyki i finansów.
Słuchacze zapoznali się z wybranymi
zagadnieniami, które przedstawili wykładowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej,
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie i Politechniki Krakowskiej, a w części
praktycznej — warsztatowej spotkali się
z przedstawicielami znanych firm świadczących usługi finansowo-doradcze i audytu — TMS Brokers Dom Maklerski, State Street Corporation, Pricewaterhouse
Coopers — oraz reprezentantami koncernu informatycznego IBM Polska.
Modele użyteczne w prognozowaniu
gospodarczym oraz analizę gospodarki Czech przedstawił dr Kornel Kot z TMS
Brokers Dom Maklerski w rozpoczynającym warsztaty wykładzie pt. „Praktyczne
aspekty prognozowania gospodarczego”.
Kolejne cztery prezentacje wygłosili pracownicy Instytutu Matematyki PK. I tak,
dr Ewa Strzałkowska-Kominiak (Zakład Metod Statystycznych) zaprezentowała estymację dla małych obszarów na przykładzie
szwajcarskich gmin. Prof. Jacek Leśkow
podkreślał, że narzędzia statystyczne można wykorzystywać nie tylko w finansach,
ale również w innych dziedzinach nauki,
jak na przykład medycyna. Zaprezentował

eksperyment
dotyczący wczesnej diagnostyki
Alzheimera. Dr inż. Bartosz
Stawiarski w prezentacji
„Anomalie w wycenach
giełdowych w dobie globalnej opresji monetarnej banków centralnych”
przybliżył
słuchaczom
nieprzewidywalność rynków giełdowych. Z kolei
dr Jan Pudełko (Zakład
Metod Geometrycznych
i Analizy Zespolonej) ÀÏ9Ï¾Ð:9Ï Àë ô>Ï¾Ð :>?ÁÑ¼¾Ð ¼ òÏ>ñ¾ï ñÍ:> ÁB¼¾Ñ:?ÍÐñ
przedstawił empiryczną warsztatów, obok: Oliwia Grueva i Mateusz Mozgawa z SKN
funkcję charakterystycz- Matematyków oraz Kornel Kot z TMS Brokers
ną oraz jej problemy
otwarte. O zastosowaniach statystycznych
$ ,$ + 7'"/&"(+04$Q !#"'! $"4D /'8U
estymatorów jądrowych mówił prof. Piotr
tycznych i korelacji w kontekście rynków
Kulczycki z AGH. Interesujące tego dnia były
finansowych. Na zakończenie członkowie
również prezentacje przedstawicieli IBM
SKN Matematyków — Kamila Blady wraz
Polska — „Data Science Bowl 2017” dr. Łukaz Patrykiem Drzyzgą zaprezentowali „Przysza Ćmielowskiego oraz „Transfer Learning”
kłady alternatywnych form inwestowania”.
dr. Wojciecha Sobali.
Warsztaty odbyły się 20 i 21 maja br. i zoW drugim dniu warsztatów przybyli
stały zorganizowane dzięki dofinansowawysłuchali wystąpienia Karoliny Kasprzyk
niu prorektora ds. studenckich dr. hab.
i Marcina Mulinskiego z PwC na temat
inż. Marka Stanuszka, prof. PK i dziekana
analizy danych —„Tu są ludzie, którzy twoWydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki
rzą przyszłość. A co z tą analizą danych?”.
dr. hab. Andrzeja Woszczyny, prof. PK.
Reprezentujący korporację State Street
Zdjęcia: Jan Zych
Katarzyna Tomaszek i Michał Urbanowicz
zapoznali słuchaczy z pojęciem NAV, które
ma praktyczne zastosowanie w funduKinga Magiera, Paulina Molęda są studentkami
szach inwestycyjnych. Marcin Wątorek
I roku II stopnia matematyki na WFMiI PK, członz Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakokinie SKN Matematyków PK.

Magdalena Cora kieruje SPNJO PK
1 września obowiązki kierownika
Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych PK objęła
Magdalena Cora.
Urodziła
się
w Libiążu. Jest absolwentką Wydziału Filologicznego
na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie w 2007 r.
uzyskała tytuł magistra (kierunek: filologia
angielska). W 2008 r. ukończyła na Uniwer-
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sytecie Jagiellońskim studia podyplomowe z zakresu ICT — informatyka. W 2013 r.
w ramach Programu Erasmus odbyła kurs
Advanced Language and Methodology na
Uniwersytecie Oxfordzkim.
Pracowała początkowo w gimnazjum,
a następnie w zespole szkół średnich
w Chełmku. Realizowała projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Od 2008 r. jest zatrudniona w SPNJO
PK. W Międzynarodowym Centrum
Kształcenia PK prowadziła kursy przygotowujące obcokrajowców do studiowania
w języku angielskim. W 2013 r. otrzymała

Nasza Politechnika nr 9 (169) wrzesieÚ 2017

od studentów tytuł „Dydaktyk Roku” — to
wyróżnienie bardzo sobie ceni. W 2015 r.
była koordynatorem jubileuszu SPNJO. Na
stanowisku kierownika SPNJO zastąpiła
Elżbietę Han-Wiercińską, która funkcję tę
pełniła od 1 września 1990 r.
Prywatnie Magdalena Cora gra w tenisa i lubi zwiedzać inne kraje, poznawać ich
kulturę, w tym szczególnie regionalne specjały kulinarne. Poza tym uwielbia seriale
anglojęzyczne, najbardziej „Grę o tron”.
Potrafi jednorazowo obejrzeć nawet kilka
sezonów. Ma dwa psy.

(ps)

www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Dzięki nowemu projektowi pracownicy naszej uczelni mogą zwiększyć
konkurencyjność rynkową swoich pomysłów


szym poziomie

PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI
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kowskiej od dawna korzysta z wielu form
wsparcia innowacyjności, oferowanych
przez działające na uczelni Centrum Transferu Technologii oraz INTECH PK — spółkę
utworzoną przez Politechnikę Krakowską
w celu komercjalizacji wyników badań
i prac rozwojowych. Eksperci pracujący
w obu instytucjach nie tylko posiadają
wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami B+R, ale są także
zorientowani w obowiązujących aktualnie przepisach dotyczących komercjalizacji wiedzy. Posiadają liczne kontakty ze
światem biznesu oraz śledzą publikowane informacje na temat konkursów czy
naborów o dofinansowanie projektów. Te
ostatnie są o tyle istotne, że pozwalają na
uruchamianie kolejnych narzędzi wsparcia,
kierowanych do środowiska Politechniki.
Jednym z takich narzędzi jest realizowany właśnie przez CTT oraz INTECH PK projekt „Inkubator Innowacyjności+”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. — Przez ostatnie
trzy lata promowaliśmy ideę komercjalizacji
wyników B+R oraz zachęcaliśmy pracowników uczelni do zakładania spółek technologicznych i do innych form transferu technologii — przypomina Izabela Paluch, prezes
INTECH PK. — Teraz przyszedł czas na kolejne
wyzwanie, którym jest umożliwienie naszym
wynalazcom podniesienia gotowości technologicznej stworzonych przez nich technologii.
Pozwoli to im łatwiej wejść na rynek i pozyskać partnerów do wspólnego wdrażania produktów i usług.
W celu wyłonienia technologii, które
mają największy potencjał wdrożeniowy,
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wiosną tego roku konsorcjum utworzone
przez CTT oraz INTECH PK zorganizowało
Konkurs TRL+. Wybrana przez ekspertów,
tworzących Komitet Inwestycyjny, grupa
16 wynalazców otrzyma do 100 000 zł na
szereg działań, służących podniesieniu
TRL (Technology Readiness Level), czyli
właśnie poziomu gotowości wdrożeniowej technologii.
„Inkubator Innowacyjności+” nie ogranicza się tylko do tego. Wspólne działania
CTT oraz INTECH PK zaowocowały kompleksowym projektem, który przyniesie
szerokie korzyści całej Politechnice Krakowskiej. Przewidziana forma wsparcia
wynalazców jest elastyczna i obejmuje
m.in. przygotowanie niezbędnych analiz
rynkowych, działania ukierunkowane na
promocję oferty PK w mediach i na imprezach branżowych oraz finansowanie
ochrony patentowej wynalazków. Prowadzone będą również indywidualne konsultacje służące znalezieniu skutecznej
formy wsparcia technologii opracowanej
przez studenta, doktoranta lub pracownika uczelni. Przedstawiciele konsorcjum
realizującego projekt pomogą w znalezieniu firmy zainteresowanej wdrożeniem
danego rozwiązania lub udzielą cennych
porad dotyczących promocji autorskiego
pomysłu. Równie istotne będzie skorzystanie z fachowej wiedzy z obszaru regulacji
prawnych dotyczących komercjalizacji.
Trwający projekt — to również bezpośrednia kontynuacja działań wspierających komercjalizację rozwiązań powstających na Politechnice. — W jego ramach
zorganizujemy kolejną odsłonę Dnia Wynalazków, czyli uczelnianą cykliczną imprezę

  !"# $%¢"&'¥# %¢¢(¥¦) ¢*¦¡ +,

na Politechnice Krakowskiej realizowany jest w ramach konsorcjum przez
Centrum Transferu Technologii PK oraz
INTECH PK Sp. z o.o. Projekt jest współfinansowany ze środków MNiSW.

s

       

dzy twórcami technologii a inwestorami
i biznesem — zapowiada Krzysztof Oleksy,
wiceprezes INTECH PK. — Dzięki dofinansowaniu z ministerstwa będziemy mogli
także wykonać zaawansowane analizy,
które są niezmiernie istotnym czynnikiem
związanym z komercjalizacją. Innym świadczonym przez nas wsparciem będzie nasze
autorskie narzędzie, opracowane przez zespół INTECH PK, czyli caseLAB — dodaje
Krzysztof Oleksy. — To warsztaty, podczas
których poprzez pracę w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujemy konkretny
problem rynkowy. caseLAB już wielokrotnie
przyniósł pozytywne efekty i pozwolił jego
uczestnikom stworzyć innowacyjne koncepcje produktów i usług lub model biznesowy przedsięwzięcia.
Projekt potrwa do stycznia 2019 r. To
aż półtora roku, by skorzystać z szerokiego wachlarza wsparcia ekspertów z CTT
i INTECH PK. Warto już teraz zastanowić
się, jak w pełni czerpać korzyści z przedsięwzięcia realizowanego pod hasłem „Inkubator Innowacyjności+”.

Przemysław Zieliński jest specjalistą ds. marketingu i promocji INTECH PK Sp. z o.o.
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Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu po raz 22.
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22. edycję Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu. 30 czerwca w sali posiedzeń Rady Wydziału Mechanicznego PK dyplomy odebrało
20 absolwentów. Obok świadectw ukończenia studiów podyplomowych otrzymali oni
certyfikaty amerykańskie, sygnowane przez
rektorów Uniwersytetu Stanowego w Connecticut i Politechniki Krakowskiej.
W ceremonii kończącej kolejny cykl
kształcenia wziął udział konsul generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie
Walter Braunohler. W swoim wystąpieniu
zwrócił on uwagę na możliwości, jakie
otwiera przed absolwentami ukończenie
krakowskiej szkoły. Rektor PK prof. Jan Kazior wspomniał jej początki, które sięgają
wszak… ubiegłego stulecia. Wyrażano
chęć ponownego spotkania się w ramach
dodatkowego szkolenia o charakterze
praktycznym. Wśród tegorocznych absolwentów jest kanclerz PK Leszek Bednarz.

N¥ &  ¦.)/#*6 0 .)')1¡ 0 .!/#¥(¡¦¡!7

Leszek Bednarz, kanclerz PK, odbiera dyplom
ukoñczenia 22. edycji Szkoïy Biznesu PK z rÈk
rektora PK Jana Kaziora, któremu towarzyszÈ
konsul generalny Walter Braunohler i Jolanta
Szadkowska. Fot.: Jan Zych

On oraz Paweł Janik otrzymali nagrody dla
zwycięzców konkursu na najlepszą prezentację pracy końcowej i najlepsze wyniki
w toku studiów.

le władz Politechniki Krakowskiej: prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Jerzy Zając,
prof. PK, dziekan Wydziału Mechanicznego
prof. Jerzy Sładek oraz kwestor PK Małgorzata Kurowska (absolwentka pierwszej edycji
Szkoły Biznesu). Obecni byli prezesi przedsiębiorstw działających w naszym regionie
— firmy Treko Laser Jerzy Wodnicki i firmy
Wamech Piotr Wąsik (notabene absolwent
Wydziału Mechanicznego PK i trzeciej edycji
Szkoły Biznesu).
Kierownik szkoły dr inż. Jolanta Szadkowska podkreśla, że program studiów jest
stale aktualizowany, dostosowywany do
bieżących trendów i warunków. Uwzględnia
się nowe narzędzia oraz techniki służące do
rozwiązywania problemów menedżerskich.
Obecnie zajęcia prowadzone są w ramach
programu Executive Master of Business Administration.

(ps)

Maraton matematyczny ma swoich fanów


¥¦(¢¡¦) %¢/#)#&#& 9¥#!2¥#)"¡ 1¡7

techniki Krakowskiej: dr Adam Bednarz,
dr Krzysztof Wesołowski, dr Małgorzata Zajęcka i dr Maciej Zakarczemny zorganizowali
24 czerwca br. szóstą edycję matematycznego maratonu. Do wspólnego rozwiązywania
zadań z analizy matematycznej, algebry
liniowej i geometrii analitycznej zgłosiło się
100 studentów z całej Politechniki Krakowskiej. Przez dwanaście godzin w Centrum
Edukacyjno-Badawczym PK „Działownia”
sprawdzali swą wiedzę i ćwiczyli możliwości.
Wydarzenie cieszy się dobrą opinią. Pomysł zorganizowania maratonu przedstawił
na początku 2015 r. dr Maciej Zakarczemny.
Na efekty nie trzeba było czekać długo —
wspólnie z dr Małgorzatą Zajęcką przeprowadził go po raz pierwszy już 23 stycznia.
W spotkaniu, które trwało dziewięć godzin

ÌÒ>Î ÷¾Ò?>Ï¼ òÏ¼A :>½¿ÍBA;;;
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i zostało na wyraźną prośbę uczestników powtórzone (!), wzięło udział
118 studentów z czterech
wydziałów naszej uczelni.
Drugi maraton matematyczny odbył się w czerwcu 2015 r. i prowadziło go
już czworo pracowników
naukowych Instytutu Matematyki. Frekwencja nie
słabła, bo przez dwa dni
w sesji zadania rozwiązywało około 100 studentów. Po raz trzeci maraton
odbył się w jesiennej sesji Maciej Zakarczemny wyjaĂnia zagadnienia liczb zespolonych
egzaminacyjnej 2015 r.
i zgromadził tylko 50 osób,
ale w kolejnych jego wydaniach wzięło odpocza też okazji do podsumowania zajęć sewiednio udział 160 oraz 200 studentów.
mestralnych i rozwiązywania problemów,
Program podzielono na siedem bloków
które z powodu swojego skomplikowatematycznych. Studenci zostali poinformonego charakteru czy też podwyższonego
wani o wydarzeniu przez pracowników Instopnia trudności nie zmieściły się w toku
stytutu Matematyki PK podczas zajęć i drogą
ćwiczeniowym. Organizatorzy liczą, że stae-mailową. Przygotowano plakaty i ulotki,
nie się on cyklicznym wydarzeniem eduinformujące o interesujących sesjach. Opinię
kacyjnym, przyczyniając się do wzrostu
na temat maratonu jego uczestnicy wyrażali
kompetencji i wiedzy studentów oraz do
w specjalnie do tego celu przygotowanych
pogłębiania więzi wspólnoty akademickiej
ankietach.
naszej uczelni.
Matematyczny maraton zadaniowy jest
(M.Z., K. P.)
pomyślany przede wszystkim jako wspólny
trening przedegzaminacyjny, ale dostarZdjęcia: Stanisław Struś
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Legenda Kościuszki:
między Szwajcarią i Polską
Postać Tadeusza Kościuszki i pamięć o nim odegrała w czasach zaborów
niezwykle ważną rolę w formowaniu poczucia wspólnoty narodowej
i w budowaniu więzi łączących środowiska emigracyjne z krajem ojczystym
ZÇÃ êÇ BÃäË 8äÈÅ8 ÇCBËÇêDE

T

adeusz K:ïciuszko zmarÙ

w Szwajcarii, w Solurze,
15 paĊdziernika 1817 r. —
w ïrod¿ wieczorem przed
godzin 22. Nazajutrz rano
jego ciaÙo zostaÙo zabalsamowane. Serce, podarowane Emilii Zeltnerównie,
córce Franciszka Ksawerego, w którego
domu Naczelnik zmarÙ, zostaÙo umieszczone w konserwujcym pÙynie. Zaï
pozostaÙe wn¿trznoïci pochowaÙ Zeltner kolejnego dnia (17 paĊdziernika) na
pobliskim cmentarzu w Zuchwil1.
W sobot¿, 18 paĊdziernika, po uroczystej eksportacji z domu Zeltnera
do koïcioÙa paraÞalnego pw. Ursyna
i Wiktora, odbyÙy si¿ ceremonie ČaÙobne z udziaÙem wszystkich wÙadz Solury oraz mieszkaÚców miasta i okolic.
W niedziel¿ 19 paĊdziernika ciaÙo Bohatera przeniesiono do koïcioÙa pw. Niepokalanego Pocz¿cia Najïwi¿tszej Marii
Panny, gdzie w obecnoïci ïwiadków
zÙoČono je w cynowej trumnie, któr
zalutowano i umieszczono w wi¿kszej,
drewnianej. Po zabezpieczeniu jej trzema piecz¿ciami: miasta Solury, rodziny Zeltnerów i sygnetow piecz¿ci
samego Naczelnika, przyÙoČon przez
egzekutora jego testamentu notariusza Ksawerego Amietha, ulokowano j
w podziemiach tegoČ koïcioÙa.

ĺaāoba
W;<=:>:ï° o ïmierci Tadeusza Koïciuszki w Szwajcarii 15 paĊdziernika 1817 r.

?

Zob.: „Solothurnisches Wochenblatt”, Samstag, den 1 November 1817 — jego kopię zawdzięczam p. Ursowi Scheideggerowi z Solury. Zob.
też: J. Morkowski, B. Drewnowski, „Kościuszko
w Szwajcarii 1815–1817”, Zamek Królewski w Warszawie — Muzeum, Warszawa 2016, s. 226–231.

www.nasza.pk.edu.pl
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muzeum w Solurze, utworzonego w domu
przy Gurzelngasse 12, gdzie KoĂciuszko
spÚdziï ostatnie dwa lata ĝycia

rozeszÙa si¿ niebawem szeroko i na Zachodzie, i na ziemiach polskich. Najwczeïniej
— z natury rzeczy — oÞcjalna publikacja
ukazaÙa si¿ w Solurze. Obszerne teksty
pt. „Koïciuszko ist nicht mehr!” zamieïciÙ
na trzech pierwszych stronach „Tygodnik
Solurski”. StanowiÙy one rodzaj nekrologu i sprawozdania z uroczystoïci (po
Ùacinie), a takČe (po niemiecku) opis urz¿dowych czynnoïci zwizanych z pogrzebem Naczelnika w Solurze2.
Poza Szwajcari wieïci o zgonie Koïciuszki najszybciej dotarÙy do Francji,

@

Zob.: „Solothurnisches Wochenblatt”,
dz. cyt. Charakterystyczne było m.in. podkreślenie liczby i różnorodności uczestników pogrzebu. Zob. też: U. Scheidegger, „Kościuszko.
Freiheit, Recht und Gerechtigkeit”, Solothurn
2007, s. 99–100.

wywoÙaÙy teČ rezonans w innych krajach, wïród cudzoziemców uznajcych
Koïciuszk¿ za posta° wybitn — za bohatera dwóch kontynentów. Kolonia amerykaÚska w ParyČu uczciÙa Koïciuszk¿
29 paĊdziernika 1817 r. ČaÙobnym naboČeÚstwem, podczas którego gen. La
FayeĴe powiedziaÙ: „imi¿ Koïciuszki naleČy do caÙego cywilizowanego ïwiata”.
HoÙd zÙoČyÙ mu w styczniu 1818 r. Kongres Stanów Zjednoczonych, a kadeci
Akademii Wojskowej West Point zbudowali mu tam w 1828 r. pomnik, pierwszy
monument na ziemi amerykaÚskiej3.
Natomiast do Polski smutna wiadomoï° dotarÙa na pocztku listopada, wywoÙujc powszechny Čal. We wszystkich
zaborach rodacy spontanicznie urzdzali naboČeÚstwa ČaÙobne poïwi¿cone
pami¿ci Koïciuszki. Organizowano je
najcz¿ïciej w formie symbolicznych pogrzebów. Ich kulminacja przypadaÙa na
przeÙom listopada i grudnia 1817 r., ale
w niektórych miejscach uroczystoïci
trwaÙy dÙuČej. OdbywaÙy si¿ one nie tylko w wi¿kszych miastach, lecz i w mniejszych miejscowoïciach. Wystrój ïwityÚ
i symbolika, a wi¿c: portrety Naczelnika,

A Zob.: M. Haiman, „Kościuszko Leader and
Exile”, Polish Institute of Arts and Sciences in
America, New York 1946, s. 116. Zob. też: M. Rokosz, „Na szańcach pamięci. Szkice z dziedziny
tradycji i tożsamości”, Księgarnia Akademicka,
Kraków 2003, s. 201 oraz A. Walaszek, „Kościuszko
Tadeusz — pomniki w Ameryce” [w:] „Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii”, Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń 2004, t. 3, s. 19. Na temat
budowania pamięci o Kościuszce w kraju i za granicą pisałam szerzej w artykule: „Das Gedenken
an Tadeusz Kościuszko in Polen und im Ausland
(1817–1917)” [w:] „Verflochtene Erinnerungen Polen und seine Nachbarn im 19. und 20. Jahrhundert”, red. M. Aust, K. Ruchniewicz i in., Böhlau
Verlag, Köln — Weimar — Wien 2009, s. 68–95.
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bF:Ú, elementy zbroi, podobizny orderów Koïciuszki, wreszcie muzyka —
wszystko to gÙ¿boko oddziaÙywaÙo na
uczestników ceremonii.
Uroczystoïci ČaÙobne celebrowano
zarówno w koïcioÙach katolickich, jak
i w ïwityniach innych wyznaÚ, np.
w Wilnie odprawiono je takČe w koïciele augsbursko-reformowanym, w synagodze i w meczecie4. W Krakowie naboČeÚstwa upami¿tniajce Naczelnika
odbyÙy si¿ 24 listopada u Kapucynów
(gdzie rankiem 24 marca 1794 r. Koïciuszko ïwi¿ciÙ szable do walki za Ojczyzn¿)5. Nast¿pnie 11 grudnia w katedrze na Wawelu z udziaÙem senatorów
Rzeczypospolitej Krakowskiej i wreszcie 23 grudnia w koïciele Mariackim6.

Z Solury na Wawel

\óĝko, w którym zmarï Tadeusz KoĂciuszko; dziĂ fragment ekspozycji w domu-muzeum KoĂciuszki w Solurze

K:GHILM> HO<QH> Q:GRS;TU VF:TXMRO:ïci
staÙo si¿ przewiezienie zwÙok Koïciuszki z Solury do Krakowa. W marcu 1818 r.
przybyÙ tam ksiČ¿ Antoni JabÙonowski,
aby odebra° je w imieniu wÙadz Królestwa Polskiego, a solurskie wÙadze i liczni mieszkaÚcy miasta odprowadzali je
do granic kantonu7. Nast¿pnie trumna
zostaÙa przewieziona do Ulm, std popÙyn¿Ùa Dunajem do Wiednia, a dalej
ldem dotarÙa do Krakowa 11 kwietnia
1818 r. wieczorem8. Na spotkanie konduktu wyjechali generaÙowie Franciszek Paszkowski i PaweÙ Grabowski. Od
Prdnika wzdÙuČ drogi do Kleparza ludzie ze ïwiecami utworzyli szpaler, oddajc czeï° Naczelnikowi. Wystawienie
trumny w koïciele ïw. Floriana, w oczekiwaniu na przygotowanie miejsca uroczystego pochówku na Wawelu, umoČliwiÙo wielkim rzeszom skÙadanie hoÙdu.

Y

Zob.: E. Jabłońska-Deptuła, „Sakralizacja legendy Kościuszki” [w:] „Sukmana i krzyż.
Studia z dziejów insurekcji kościuszkowskiej:
zagadnienia militarne i organizacyjne, udział
duchowieństwa, legenda Naczelnika”, red.
J. Ziółek, Wydawnictwo TNKUL, Lublin 1990,
s. 177–178. Zob. też: B. Oleksowicz, „Legenda
Kościuszki. Narodziny”, Wydawnictwo Słowo/
Obraz/Terytoria, Gdańsk 2000, s. 141–142.
5
Zob.: M. Frančić, „Insurekcja kościuszkowska”, KAW, Kraków 1988, s. 46.
6
Zob.: M. Rożek, „Kopiec Kościuszki w Krakowie”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981,
s. 48–51.
7
Brat Zeltnera, Piotr pojechał z Jabłonowskim aż do Krakowa.
8
Zob.: J. Morkowski, B. Drewnowski,
dz. cyt., s. 224–236.
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Ceremoni¿ funeraln rozpocz¿to wieczorem 22 czerwca uroczyst
eksportacj. Przy dĊwi¿ku wszystkich dzwonów w mieïcie szedÙ drog
królewsk na Wawel pochód z trumn Bohatera, z chorgwiami i zapalonymi ïwiecami, przy udziale stojcych wzdÙuČ caÙej trasy niezliczonych
mieszkaÚców Krakowa i okolic oraz
delegacji z róČnych cz¿ïci ziem polskich. TÙumnie byÙo równieČ nazajutrz
podczas samego pogrzebu w wawelskiej katedrze, gdzie po uroczystoïci
trumn¿ do krypty znieïli na ramionach
ČoÙnierze Koïciuszki9. Pod wielkim
wraČeniem tych wydarzeÚ powstawaÙy wiersze, bo — jak pisano w jednym
z nich — „Pod imieniem Koïciuszki kochaliïmy wolnoï°”10.
Spontanicznoï° i masowoï° obchodów po ïmierci Naczelnika, ich
podniosÙy i ponadwyznaniowy charakter ïwiadczyÙy o gÙ¿bokich wi¿zach
Ùczcych z nim rodaków. Koïciuszko
reprezentowaÙ bowiem nowy typ przywódcy. Po pierwsze, byÙ czÙowiekiem
skromnym — „zaprzeczeniem wszelkiej

[ Zob.: J. Lubicz-Pachoński, „Kościuszko
w Krakowie. Miejsca i ważniejsze pamiątki związane z pobytem i kultem”, MHMK, Kraków 1952,
s. 64–70. Por. też: M. Rożek, dz. cyt., s. 48–64,
B. Oleksowicz, dz. cyt., s. 147.
10
Cyt. za: A. Barszczewska-Krupa, „Generacja powstańcza 1830–1831. O przemianach
świadomości Polaków w XIX wieku”, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1985, s. 74.
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ostentacji”11, a charakterem i doïwiadczeniami zdobytymi w Ameryce zdobywaÙ zaufanie podwÙadnych12. Po wtóre,
w walce o wolnoï° kraju odwoÙywaÙ si¿
do caÙego narodu, a nie tylko do szlachty — jego patriotyzm byÙ zwizany
z przekonaniami demokratycznymi.
I po trzecie, juČ w czasie wojny 1792 r.,
a zwÙaszcza podczas powstania 1794 r.
ksztaÙtowaÙa si¿ i rozpowszechniaÙa legenda Naczelnika13.
Mimo Če insurekcja pod jego dowództwem upadÙa — staÙ si¿ bliski
szerokim kr¿gom Polaków, a w opinii
wspóÙczesnych symbolizowaÙ honor
narodu. W zbiorowych wyobraČeniach waČne byÙo wytrwanie do koÚca
w nierównej walce i wiernoï° ojczyĊnie. Dlatego teČ pami¿° o nim zacz¿Ùa
nosi° cechy sakralne, a spiskowcy, odbierajc przysi¿g¿ od nowych czÙonków

?? K. Śreniowska, „Kościuszko bohater narodowy. Opinie współczesnych i potomnych
1794–1846”, PWN, Warszawa 1973, s. 16.
12
Zob.: Z. Libiszowska, „Opinia polska wobec rewolucji amerykańskiej w XVIII wieku”,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Łódź 1962,
s. 75, 77, 143–145 oraz M. Frančić, „Sprawa chłopska w insurekcji kościuszkowskiej” [w:] „Powstanie kościuszkowskie 1794. Z dziejów polityczno-społecznych”, red. J. Wojtasik, WIH, Warszawa
1997, s. 75–76.
13
Zob.: A. Woltanowski, „Kształtowanie się
opinii publicznej podczas powstania” [w:] „Powstanie kościuszkowskie 1794 — dzieje i tradycja.
Studia i szkice w dwustulecie”, red. H. Szwankowska, TMH, Warszawa 1996, s. 97 i nast.
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wRO¿pujcych do organizacji, cz¿sto
uČywali portretu Koïciuszki zamiast
lub obok krzyČa14.

Pomnik wyjÄtkowy
]^wL:TXHïnie z uroczystoïciami krakowskimi zastanawiano si¿ nad sposobem wiecznego upami¿tnienia Naczelnika. Chciano wznieï° pomnik wyjtkowy:
pot¿Čny, a zarazem prosty w wyrazie
i przede wszystkim trwaÙy, taki, którego zaborcy nie mogliby ani zrabowa°,
ani zniszczy°. Jak ujmowaÙ to wiersz
Edmunda Wasilewskiego: góra na górze
„trwa° b¿dzie wieczyïcie”15. Tak zrodziÙ
si¿ pomysÙ usypania kopca w Krakowie.

?Y Tak było w Królestwie Polskim, podobnie też w Wielkim Księstwie Poznańskim. Zob.:
A. Barszczewska-Krupa, dz. cyt., s. 75; por. też:
Z. Sprys, „Działalność niepodległościowa a świadomość historyczna w Wielkopolsce w dobie
Romantyzmu” [w:] „Świadomość historyczna Polaków. Problemy i metody badawcze”, red. J. Topolski, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1981, s. 376.
15
Cyt. za: M. Frančić, „Kopiec Kościuszki —
historia znaczeń” [w:] „Kościuszce w hołdzie”,
Biblioteka Krakowska, t. 134, Wydawnictwo „Secesja”, Kraków 1994, s. 187.

Wzorem byÙy, co prawda, inne podkrakowskie kopce poïwi¿cone legendarnym
wÙadcom, ale ten poïwi¿cony Naczelnikowi miaÙ by° i wi¿kszy, i wyČej poÙoČony.
Sypanie kopca ku czci Koïciuszki
na wzgórzu ïw. BronisÙawy rozpocz¿te 16 paĊdziernika 1820 r. byÙo wielkim
ïwi¿tem. W trakcie tych prac nastpiÙo zbratanie Polaków pochodzcych
z róČnych zaborów i wywodzcych si¿
z rozmaitych klas spoÙecznych. Wïród
sypicych kopiec byli teČ ludzie róČnych
grup wiekowych. Charakterystyczna
byÙa takČe oÞarnoï° rodaków. Zarówno
na ziemiach polskich, jak i wïród polskiej diaspory zebrano pokaĊn sum¿
178,151 zÙotych polskich16. Symboliczn
stron¿ przedsi¿wzi¿cia reprezentowaÙy gesty skÙadania ziemi przywiezionej
z pól bitewnych insurekcji 1794 r. —
z RacÙawic, Szczekocin, Maciejowic.
Praca nad kopcem trwaÙa 3 lata
i od 1823 r. staÙ si¿ on waČnym elementem na trwaÙe wpisanym w przestrzeÚ

?_

Zob.: J. Gordziałkowski, „Kopiec Kościuszki — miejsce pielgrzymek Polaków” [w:] „180 lat
Kopca Kościuszki”, TMHiZK, „Secesja”, Kraków
2001, s. 34.

kulturow Krakowa i ulubionym miejscem spacerów jego mieszkaÚców. Kopiec staÙ si¿ teČ — obok grobu Naczelnika w podziemiach wawelskiej katedry
— celem patriotycznych pielgrzymek
Polaków z kraju i zza granicy oraz miejscem patriotycznych manifestacji, np.
w okresie Wiosny Ludów. Z czasem
jednak budowa austriackich fortyÞkacji
znacznie utrudniaÙa takie zgromadzenia. Na krakowskim kopcu, jako sposobie upami¿tnienia bohatera, wzorowali
si¿ inni Polacy, np. w Pszczynie na glsku czy w Olkuszu, ale obydwa kopce
zostaÙy zniszczone z rozkazu wÙadz zaborczych17.

Na obczyĹnie
`<O:>;<RO w a:GVFXHc Q: QFXHw;HX;HL;V
zwÙok Naczelnika do Krakowa, Franciszek Ksawery Zeltner zbudowaÙ pomnik
nagrobny na cmentarzu w Zuchwil, tam

?d

Zob.: T. Swat, „Upamiętnienie miejsc
związanych z insurekcją kościuszkowską” [w:]
„Insurekcja kościuszkowska w dziejach i tradycji”, red. J. Gmitruk i in., Muzeum Niepodległości,
Warszawa 2004, s. 158.

À9Î?ÍÐ ?>öÏ9½?A ?> BÎ¾?:>Ï¼Á ñ @ÁBCñÍ¿ Ð9ïo Solury, gdzie poczÈtkowo zïoĝono ciaïo Tadeusza KoĂciuszki, rycina z epoki przechowywana
w zbiorach Muzeum Tadeusza KoĂciuszki w Solurze. Obok: stan obecny
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g=X;H wTXHïniej pochowaÙ pozostaÙe po
zabalsamowaniu wn¿trznoïci Koïciuszki18. Niebawem ten symboliczny grób
staÙ si¿ takČe celem polskich pielgrzymek. ChociaČ drogi emigracyjne wiodÙy
gÙównie do Francji, to Solura pozostawaÙa waČnym punktem w ïwiadomoïci Polaków. Peregrynacje do miejsca ïmierci
Naczelnika liczne byÙy zwÙaszcza w pocztkowych latach kolejnych fal emigracji po upadku polskich powstaÚ — listopadowego i styczniowego19.
Wiadomo teČ, Če w latach czterdziestych z inicjatywy Andrzeja TowiaÚskiego odnowiono pomnik i poÙoČono
na nim wykonany przez Davida d’Angers medalion z podobizn Naczelnika i napisem „FRATRES PATRI SUO”
i dat 15 X 184420. Zaï uczestnicy powstania styczniowego odwiedzili Solur¿ i Zuchwil w poÙowie paĊdziernika
1864 r. i postanowili wtedy przypomnie° posta° Koïciuszki w samej Solurze. Marmurow tablic¿ ufundowan
ze skÙadek wszystkich ïrodowisk emigracyjnych wykonaÙa Hedwig Pßuger.
Podczas licznego zjazdu emigrantów
15 paĊdziernika 1865 r. odsÙoni¿to j
na domu, naleČcym ongiï do Zeltnera
przy Gurzelngasse 12. Napis na niej
gÙosi: „I n memoriam / thadaei koҲciuszko / summi polonorum ducis / qui hac

?e Na tym pomniku umieszczony został napis: Viscera Taddei Kościuszko / Deposita XVII
Octobris MDCCCXVII. Natomiast Emilia Zeltnerówna po swym zamążpójściu (po mężu Morosini) zabrała ofiarowane jej serce Kościuszki do
włoskiego Varese, skąd rodzina przeniosła się
w latach 70. do Vezii, koło Lugano, w szwajcarskim kantonie Ticino. Losy tej narodowej relikwii
to również ważny element kultu Naczelnika.
19
Zob.: „Ku czci Tadeusza Kościuszki. Wpisy do Ksiąg Pamiątkowych założonych przez
Polaków w Solurze: lata 1832–1944”, wyd.
J. A. Konopka, Imprimeries de Versoix SA, Genewa 2004. Te zeszyty były przechowywane
w miejscowej gospodzie. Wśród odwiedzających symboliczny grób Kościuszki na cmentarzu w Zuchwil dominowali polscy emigranci, ale
byli i Polacy przybywający spod zaborów, choć
wiadomo, że nie wszyscy wpisywali się do ksiąg,
do których każdy miał dostęp. Grób odwiedzali też cudzoziemcy, np. 30 maja 1897 r. z okazji
Memorial Day odwiedziła go Miss Sarah S. Coox
z Philadelphii, prawnuczka żołnierza armii Waszyngtona (zob.: s. 20).
20
Towiański uważał Kościuszkę za nowy
typ „świętego politycznego”. Zob.: S. Goszczyński, „Dziennik Sprawy Bożej”, wyd. Z. Sudolski
i in., Warszawa 1984, t. 1, s. 372–373, t 2, s. 286.
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ÁÏ?> ?> òÏ9BCA ø>Ò¾ÁÑ¼> ë9 h

Ăciuszki, przechowywana w zbiorach Muzeum Polskiego w Rapperswilu

domo idibus octobris / anni mdcccxvii
magnam expiravit animam. / poloni
exsules mccclxv”21.

Piórem cudzoziemców
`< f<TU:=X;H wSF^OTH Q: ïmierci Bohatera zacz¿Ùy si¿ ukazywa° teksty biograÞczne. Pierwszy zarys opublikowaÙ francuski publicysta Marc-Antoine Jullien,
który osobiïcie poznaÙ Koïciuszk¿ i uwaČaÙ go za bohatera caÙej ludzkoïci22. Wi¿kszym opracowaniem byÙa monograÞa
pochodzcego z Solury Karola Falkensteina oparta na przekazach mieszkaÚców miasta i Polaków towarzyszcych
Koïciuszce w ostatnich jego latach. OdwoÙywaÙ si¿ on teČ do materiaÙów ĊródÙowych: do odezw powstaÚczych i pami¿tników wspóÙczesnych. Praca wydana po

@? Szerzej pisałam o tym: „KościuszkoFeierlichkeiten in der Schweiz zwischen 1817
und 1917” [w:] „Der letzte Ritter und der erste
Bürger im Osten Europas”, red. H. Haumann,
J. Skowronek i in., Helbing&Lichtenhahn Verlag,
Basel 1996, s. 319–330. Zob. też: J. Morkowski,
B. Drewnowski, dz. cyt., s. 237–238.
22
Praca Julliena pt. „Notice biographique
sur le général polonais Thadée Kościuszko”
ukazała się w Paryżu w 1818 r. Przetłumaczona
na język polski ukazała się w 1819 r. we Wrocławiu, pt. „Rys życia wodza polskiego Tadeusza
Kościuszki. Z dodatkiem opisu sprowadzenia
zwłok bohatera do Krakowa i złożenia onych
w grobach królewskich”.

Nasza Politechnika nr 9 (169) wrzesieÚ 2017

niemiecku w 1827 r. w Lipsku, przetÙumaczona na polski, zostaÙa opublikowana we WrocÙawiu, zyskujc czytelników
wïród polskiej mÙodzieČy23.
Dodajmy, Če Falkenstein upowszechniÙ legend¿, przypisujc ci¿Čko
rannemu w bitwie pod Maciejowicami Koïciuszce sÙowa: „Finis Poloniae”.
Sprawa ta powracaÙa cigle, mimo Če
Koïciuszko juČ w 1803 r. osobiïcie zaprzeczaÙ, Če wymówiÙ te sÙowa24. Inny
literacki obraz Naczelnika powstaÙy
w kr¿gu niemieckoj¿zycznym, to sztuka
„Der alte Feldherr”, pióra pochodzcego
z WrocÙawia Karla von Holtei. Grywano
j ch¿tnie w samym WrocÙawiu i w innych ïlskich miastach oraz w Poznaniu, dopóki cenzura pruska nie zakazaÙa jej wystawiania25.
WaČn publikacj dla propagowania sylwetki Naczelnika w ïrodowiskach frankofoÚskich byÙo niewielkie
dzieÙo Jules’a Micheleta, sÙynnego francuskiego historyka, profesora Collège
de France i przyjaciela Mickiewicza,
zatytuÙowane „La vie de Koïciuszko”.
Portret naszkicowany romantycznym
piórem Micheleta ukazywaÙ Naczelnika jako symbol wszelkich cnót i zalet.
To wÙaïnie Michelet nazwaÙ Koïciuszk¿ „ostatnim rycerzem i pierwszym
obywatelem na Wschodzie Europy”.
KsiČeczka, przetÙumaczona na j¿zyk
polski przez Ksawerego Godebskiego,
zostaÙa wydana w ParyČu w tym samym 1851 r.26

@A Zob.: A. Barszczewska-Krupa, dz. cyt.
s. 103; „Thaddäus Kościuszko”, dargestellt von
Karl Falkenstein, Leipzig 1827, drugie poszerzone wydanie „Thaddäus Kościuszko nach seinem
öffentlichen und häuslichen Leben”, 1834. Polski
tytuł: „Tadeusz Kościuszko, czyli dokładny rys życia jego przez Karola Falkensteina z niemieckiego
na język ojczysty przełożony, z popiersiem bohatera”, Wrocław 1827; „Thadée Kościuszko dans
sa vie politique et intime par M. Charles Falkenstein”, Paris 1839. Jej polską wersję opublikowano
też w Radomiu w 1830 r.
24
„Kościuszko. Życiorys z dokumentów wysnuty”, przez K. [Tadeusz Korzon], Kraków 1894,
s. 449.
25
Zob.: Z. Janeczek, dz. cyt., s. 194. Zob.
też: M. Zduniak, „Karol Holtei i jego »Stary
wódz«. Przejawy kultu Tadeusza Kościuszki
w XIX-wiecznym Wrocławiu” [w:] „Powstanie
kościuszkowskie i jego Naczelnik. Historia i tradycja”, wyd. T. Kulak, M. Frančić, Wydawnictwo
„Secesja”, Kraków 1996, s. 241 i nast.
26
J. Michelet, „Kościuszko. Legenda demokratyczna”, przeł. Ksawery Godebski, Paris 1851;
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W pamiØci rodaków
`< X;H>;<TU Q:GRS;TU :b:S Q:GRS;TU
wydaÚ wyČej wymienionych prac posta° Koïciuszki i temat powstania pod
jego wodz byÙy popularyzowane
przez literatur¿ róČnego rodzaju i poziomu. Weterani insurekcji przechowywali z pietyzmem pamitki powstaÚcze i przekazywali ustnie tradycj¿
koïciuszkowsk. Ksi¿Čna Izabela Czartoryska gromadziÙa przedmioty i dokumenty po Naczelniku w puÙawskiej
gwityni Sybilli, zawizku przyszÙego Muzeum Czartoryskich. PowstaÙa
z jej inspiracji broszura miaÙa charakter biograÞczny i zawieraÙa informacje
o zebranych tam pamitkach 27. A trzeba pami¿ta°, Če wizerunki Koïciuszki
naleČaÙy od koÚca XVIII w. do najcz¿stszych motywów polskiej sztuki28.
Podczas powstania listopadowego powracano do tradycji uosabianych
przez Koïciuszk¿, zryw ten uznawano
bowiem za kontynuacj¿ insurekcji koïciuszkowskiej. Sugestywnie ukazywaÙy to sÙowa „Poloneza” Rajmunda
Suchodolskiego: „Patrz, Koïciuszko,
na nas z nieba, jak w krwi wrogów
b¿dziem brodzi° / Twego miecza nam
potrzeba, by Ojczyzn¿ oswobodzi°”29.

ijkl mopq rl tuvxvyz{v| }~ozx jvzx{j uvmo
turze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej”, PIW, Warszawa 1981, s. 67.
27
K. Koźmian, „O życiu Tadeusza Kościuszki
i pamiątkach po nim zachowanych w Świątyni
Sybilli w Puławach”, [b.m.w.]; 77.
28
Zob.: J. Malinowski, „Die Ikonographie
des Kościuszko-Aufstandes” [w:] „Der letzte
Ritter...”, dz. cyt., s. 303. Zob. też: D. Paton,
„Kształtowanie się wizerunku kościuszkowskiego w malarstwie polskim przełomu
wieków XVIII — XIX na tle wydarzeń historycznych” [w:] „Świadomość historyczna Polaków”, dz. cyt., passim oraz A. Woltanowski,
„Kult Naczelnika Tadeusza Kościuszki w grafice warszawskiej 1794 r.” [w:] „Kościuszko
— powstanie 1794 r. — tradycja”, wyd. J. Kowecki, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1997.
W okresie Wielkiej Emigracji jego miniaturowe portrety umieszczano np. na kopertach
zegarków wykonywanych według zamówień
rodaków w firmie zegarmistrzowskiej założonej w Genewie przez Antoniego N. Patka
(zob.: H. Florkowska-Frančić, „Polskie początki
firmy Patek-Philippe”, Kwartalnik Historii Nauki
i Techniki, 1985, nr 1, s. 138).
29
Cyt. za: A. Galos, „Z dziejów obchodów
kościuszkowskich w okresie rozbiorów” [w:]
„Powstanie kościuszkowskie i jego Naczelnik...”,
dz. cyt., s. 164.
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W drukach ulotnych zestawiano Józefa ChÙopickiego, pierwszego dyktatora w 1830/1831 r.
z Naczelnikiem z 1794 r. Ale
nie tylko zwolennicy ChÙopickiego odwoÙywali si¿ do
Koïciuszki. TakČe opozycyjne Towarzystwo Patriotyczne
zorganizowaÙo w lutym 1831 r.
uroczystoïci ku czci Tadeusza
Koïciuszki i szewca Jana KiliÚskiego. OdbywaÙy si¿ one
pod sztandarami z 1794 r. przechowanymi przez rodzin¿ KiliÚskich, a w przemówieniach
podkreïlano zbieČnoï° celów
obu powstaÚ30.
Manifestacje patriotyczne, które na pocztku lat
60. XIX wieku mobilizowaÙy spoÙeczeÚstwo Królestwa
Polskiego i doprowadziÙy do
powstania styczniowego, takČe cz¿sto odwoÙywaÙy si¿ do
Koïciuszki. W kwietniu 1861 r.
usypano kopiec w pobliČu MaíÏ?> ¼ Ñ¾ÏB¾Î ø>Ò¾ÁÑ¼> ë9Ăciuszki, wystawiona
ciejowic, gdzie Naczelnik do- wbkaplicy Zamku Królewskiego wbWarszawie
staÙ si¿ do rosyjskiej niewoli.
Natomiast ČaÙobne naboČeÚI<S: ;LROFV>HLO wQ Ùywu i nacisku, aby
stwa, jakie odbyÙy si¿ w warszawskich
urzeczywistni° polskie dČenia do niekoïcioÙach 15 paĊdziernika tego roku
podlegÙoïci.
dla uczczenia rocznicy jego ïmierci, zaOdzyskanie NiepodlegÙej nie osÙakoÚczyÙy si¿ tragicznie, gdyČ do dwóch
biÙo przywizania Polaków do NaïwityÚ wtargn¿li Kozacy i aresztowali
czelnika, dobitnie pokazaÙ to powrót
znajdujcych si¿ tam m¿Čczyzn, Ùcznie
serca Koïciuszki do Polski w 1927 r.,
1678 osób. Te wydarzenia staÙy si¿ kolejw 110. rocznic¿ jego ïmierci. A towanym krokiem w eskalacji konßiktu na
rzyszcy urnie Szwajcar kpt. Ammann,
terenie Królestwa31.
który obserwowaÙ jej powitanie przez
rodaków, napisaÙ: „Patrzc na tych lu*
dzi, zrozumiaÙem, Če miÙoï° ojczyzny
:RO<° Koïciuszki i pami¿° o nim od- jest naboČeÚstwem!”32.
grywaÙa w czasach zaborów niezwykle waČn, symboliczn rol¿. Z jednej
Zdjęcia: Jan Zych
strony, w modelowaniu wyobraĊni
zbiorowej kolejnych generacji Polaków
Prof. dr hab. Halina Florkowska-Frančić jest
na ziemiach polskich i na obczyĊnie;
specjalistką w dziedzinie ruchów migracyjnych
w formowaniu poczucia wspólnoty nai historii skupisk polonijnych; członkini Komitetu
rodowej w wymiarze caÙej polskiej diaBadania Polonii PAN oraz Komisji do Badań Diaspory i w budowaniu wi¿zi Ùczcych
spory Polskiej i Komisji Etnograficznej PAU; do
ïrodowiska emigracyjne z krajem oj2014 r. kierowała Zakładem Stosunków Etniczczystym. Z drugiej zaï, sÙuČyÙa w dzianych w Europie na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Artykuł jest skróconą wersją referatu przedÙaniach na polu mi¿dzynarodowym

A

Zob.: J. Niklewska, „Tradycja insurekcji
warszawskiej i Jana Kilińskiego w zaborze rosyjskim w czasach niedoli” [w:] „Insurekcja kościuszkowska w dziejach...”, dz. cyt., s. 154.
31
Zob.: S. Kieniewicz, „Powstanie styczniowe”, Warszawa 1972, s. 202–203.

stawionego podczas konferencji „Tadeusz Kościuszko. Historia, współczesność, przyszłość.
Relacje i zależności” w marcu br. na Politechnice
Krakowskiej. Śródtytuły pochodzą od redakcji.

A@

Cyt. za: J. Morkowski, B. Drewnowski,
dz. cyt., s. 305.
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Malowidła z katafalku Naczelnika
Dzięki pracom konserwatorskim, wykonanym w pracowni Muzeum Narodowego
w Sukiennicach, obrazy możemy oglądać dziś w takim stanie, w jakim widzieli je
uczestnicy pogrzebu Tadeusza Kościuszki
 äê 8 Ç åäéãÇêäÈÅ8 Ç
ata  :bÞtuj
w koïciuszkowskie rocznice. I tak, najpierw min¿Ùa
270. rocznica urodzin Tadeusza Koïciuszki (1746 r.),
w tym roku obchodzimy 200-lecie jego
ïmierci (1817 r.), a w roku przyszÙym
minie 200 lat od sprowadzenia prochów
Naczelnika do Krakowa i uroczystego
pogrzebu na Wawelu (1818 r.). Z tego
ostatniego wydarzenia zachowaÙa si¿
doï° niezwykÙa pamitka, a mianowicie cztery malowidÙa autorstwa MichaÙa Stachowicza, stanowice dekoracj¿
katafalku ustawionego w katedrze.
Zapomniane i mocno zniszczone
obrazy poddano ostatnio konserwacji.
Dziï s waČnym elementem wystawy,
któr moČna oglda° do stycznia przyszÙego roku w PaÙacu Prezydenckim
w Warszawie. Niech ta krótka opowieï°
o zapomnianych do niedawna obrazach
b¿dzie przyczynkiem do wspomnienia
wielkiego wydarzenia, jakim byÙ pogrzeb bohatera narodowego, oraz przypomnienia autora tych dzieÙ, wszak
jemu zawdzi¿czamy budowanie koïciuszkowskiej legendy w sztuce.

L

Car nie zgāosiā sprzeciwu
<S Q<>;¿tamy, Tadeusz Koïciuszko
zmarÙ 15 paĊdziernika 1817 r. w Solurze. Tam teČ jego zabalsamowane ciaÙo,
zÙoČone w otwartej trumnie, szeïciu Čebraków przeniosÙo do koïcioÙa jezuitów,
wypeÙniajc ostatni wol¿ Koïciuszki,
który chciaÙ by° pochowany przez ubogich. 19 paĊdziernika podwójn trumn¿
z doczesnymi szcztkami Naczelnika
umieszczono w krypcie pod gÙównym
oÙtarzem solurskiego koïcioÙa.
Tymczasem w Krakowie, gdzie zaledwie kilka miesi¿cy wczeïniej (23 lipca
1817 r.) pochowano na Wawelu innego
narodowego bohatera — ksi¿cia Józefa
Poniatowskiego — zacz¿to radzi° nad pochowaniem w wawelskiej katedrze takČe

24

Tadeusza Koïciuszki.
Potrzebna byÙa jednak
zgoda cara Aleksandra I. JuČ w grudniu
1817 r. zwrócili si¿
o ni przedstawiciele
Wolnego Miasta Krakowa. Car nie zgÙosiÙ
sprzeciwu. 21 kwietnia
1818 r. trumna z ciaÙem
Koïciuszki
znalazÙa
si¿ w Krakowie. I tu
pojawia si¿ ciekawy
wtek, wiČcy ten
fakt z nasz uczelni.
OtóČ na czas przygotowania uroczystoïci
pogrzebowych, wyznaczonych dopiero
na czerwiec, trumn¿ ôÍBC> ï Stachowicz, „Apoteoza KoĂciuszki” (1818br.); w zbiorach
Muzeum Narodowego w Krakowie. Fot.: Pracownia FotograÞczwystawiono na kilka na Muzeum Narodowego w Krakowie
miesi¿cy w koïciele
ïw. Floriana — dziï akademickim koïcieI tak, tuČ obok konfesji ïw. StanisÙale Politechniki Krakowskiej.
wa wzniesiono poïrodku katedry moW mi¿dzyczasie trwaÙy przygotonumentaln konstrukcj¿, której forma,
wania do pochówku: w krypcie ïw.
wedle opisów, nawizywaÙa do podstaLeonarda szykowano miejsce na sarkowy kolumny Trajana: wÙaïciwy katafalk
fag, przystpiono teČ do prac nad okastanÙ na szeïciu stopniach, a jego podzaÙym katafalkiem w formie castrum
stawa miaÙa wymiary 5 m x 3 m, co daje
doloris — najwaČniejszym elementem
poj¿cie o skali caÙoïci. Na katafalku, woorganizowanych zgodnie z sarmack
kóÙ trumny ustawione zostaÙy rózgi liktradycj pompa funebris — uroczystotorskie (fasces — symbol idei republikaÚïci pogrzebowych. Odpowiedzialne
skiej), zwieÚczone biaÙymi orÙami, sam
zadanie wzniesienia skomplikowanej
zaï trumn¿ poÙoČono na armatnich lukonstrukcji poruczono oÞcerom wojsk
fach. Na niej spocz¿Ùa krakuska i paÙasz
inČynieryjnych Królestwa Polskiego,
z szarf, spÙywajc do podstawy kona przy tym napoleoÚczykom — Adastrukcji. W naroČnikach, na stopniach,
mowi Bojanowiczowi i Franciszkowi
postawiono kolumny z kos, tworzcych
Kossowi. Z kolei programem ideowym
podpory dekoracyjnych kompozycji mii ikonograÞcznym zajÙ si¿ ksidz Selitarnych utensyliów — panoplii. CaÙoï°
bastian Sierakowski. Nie mogÙo wi¿c
oïwietliÙy liczne lampki oliwne i gromzabrakn° i MichaÙa Stachowicza —
nice uÙoČone na stopniach.
malarza i rysownika, który przenosiÙ
na pÙótno liczne wizje ksi¿dza profesoOdwoāanie do zasāug i chwaāy
ra, a przy tym byÙ autorem najsÙynniejzmarāego
szego, tworzcego legend¿ Naczelnika
malowidÙa, na którym uwieczniÙ chwiUT;HG;bMïmy dziï wiedzie°, jak caÙa ta
l¿ przysi¿gi — pocztek insurekcji.
konstrukcja wygldaÙa… Niestety, nie
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bMÙo jeszcze fotograÞi! ByÙ jednak syn
MichaÙa Stachowicza, jego pomocnik,
uczeÚ i kontynuator artystycznych tradycji rodziny — Teodor Baltazar, który
namalowaÙ na blasze niewielki (nieco
ponad 30 cm x 40 cm) olejny obraz. Praca
dotrwaÙa do naszych czasów w krakowskich zbiorach Muzeum Narodowego.
Przedstawia castrum doloris Naczelnika:
oïwietlon ïwiecami konstrukcj¿ spowija póÙmrok wn¿trza katedry, majacz
w nim sylwetki wypr¿Čonych, dzierČcych kosy straČników. MalowidÙo powstaÙo zapewne na podstawie rysunków
wykonanych w katedrze noc, tuČ przed
pogrzebem, a wi¿c 22–23 czerwca 1818 r.
Po pogrzebie katafalk, zgodnie z decyzj Senatu, przekazany zostaÙ Towarzystwu Dobroczynnoïci, majcemu sw
siedzib¿ w wydzielonych pomieszczeniach wawelskiego zamku. Tam teČ byÙ
eksponowany, podobnie jak ustawiony
w sieni karawan, na którym wieziono
trumn¿ Naczelnika. Oba obiekty byÙy
celem pielgrzymek Polaków. Jednak
w 1846 r., gdy zamek zaj¿li Austriacy, dobytek Towarzystwa zostaÙ zdeponowany
w klasztorze Dominikanów. PrzetrwaÙby
tam zapewne do dziï, gdyby nie tragiczny
poČar miasta w 1850 r. Z caÙej konstrukcji
ocalaÙy jedynie obrazy, stanowice „tumb¿” ustawionego na stopniach sarkofagu.
W 1858 r. wÙaïcicielem malowideÙ staÙo
si¿ Towarzystwo Naukowe Krakowskie,
które nast¿pnie przekazaÙo je Akademii
Umiej¿tnoïci. Ostatecznie to Akademia
oÞarowaÙa obrazy Muzeum Narodowemu w Krakowie.
Czas wi¿c zaj° si¿ malowidÙami —
gÙównym tematem niniejszego eseju.
Jak juČ wspomnieliïmy, nad programem
ikonograÞcznym castrum doloris czuwaÙ ksidz Sierakowski. Nie znaczy to
bynajmniej, Če sam malarz nie miaÙ nic
do powiedzenia. Do zagospodarowania
byÙy cztery pola „tumby” — dwa dÙuČsze (163 cm x 300 cm) oraz dwa krótsze
(165cm x 181 cm). Zgodnie z tradycj
przedstawienia malarskie miaÙy si¿ odnosi° do najwaČniejszych chwil w Čyciu
zmarÙego, odwoÙywa° do jego zasÙug
i chwaÙy.
Nie byÙo wtpliwoïci co do wyboru dwóch wydarzeÚ z Čycia Naczelnika — odznaczenia Tadeusza Koïciuszki
przez Jerzego Waszyngtona Orderem
Cyncynata oraz przysi¿gi na krakowskim rynku. Obie sceny znaleĊ° si¿ miaÙy na dÙuČszych bokach. Kontrowersje
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pojawiÙy si¿ przy programie ikonograÞcznym krótszych boków. Pocztkowo
Sierakowski planowaÙ na frontonie alegori¿ Szwajcarii: oto Koïciuszko wnosi
do ïwityni — miejsca pochówku Wilhelma Tella — kamieÚ wolnoïci. PomysÙ
odrzucono z przyczyn politycznych.
ZastpiÙa go inna alegoryczna scena.
Z tyÙu katafalku miaÙa si¿ natomiast pojawi° jedna z najbardziej dramatycznych
scen z Čycia Naczelnika — pojmanie po
bitwie pod Maciejowicami. Jak pami¿tamy, ci¿Čko rannego bohatera Rosjanie
obwozili, wystawiajc na widok publiczny jako dowód upadku idei insurekcji.
Ostatecznie scen¿ t¿ zastpiono inn
niezwykle dramatyczn, ale o pozytywnym wydĊwi¿ku; scen, która utrwaliÙa
posta° Tadeusza Koïciuszki w ïwiadomoïci zwykÙych obywateli Europy. Chodzi o wydarzenie, w którym Naczelnik
uczestniczyÙ juČ u schyÙku swego niezwykÙego Čycia.

Malowidāo jak
relief

postaci. Poszczególne sceny z Čycia Naczelnika tworz Čywo gestykulujce,
peÙne wigoru postacie o portretowych
rysach i szczegóÙowo odmalowanych
strojach. Stateczna jest tylko „Apoteoza
Koïciuszki” i od tej sceny, jako najwaČniejszej w ikonograÞcznej kompozycji,
zacznijmy.
Widzimy wi¿c siedzc przy pomniku bohatera, pogrČon w ČaÙobie kobiec posta°, która symbolizuje Ojczyzn¿.
Obejmujc urn¿ z prochami zmarÙego,
pÙacze nad ïmierci swego obroÚcy.
(Stachowicz byÙ autorem malowidÙa
przedstawiajcego wtrcanie przez zaborców do grobu odzianej w biel kobiety — Ojczyzny, któr Naczelnik ratuje
przed upadkiem). U jej stóp, w lewym
naroČniku, widzimy tarcz¿ z godÙem
Polski. Na obelisku malowanego pomnika znalazÙa si¿ plakieta z podobizn
Tadeusza Koïciuszki z orderami — OrÙa
BiaÙego i Virtuti Militari. Portret ten
wieÚczy koron z siedmiu gwiazd anioÙ

ôÍBC>ï

Stachowicz, „Odznaczenie KoĂciuszki przez Jerzego Waszyngtona Orderem Cyncynata” (1818 r.); w zbiorach Muzeum
Narodowego w Krakowie. Fot.: Pracownia FotograÞczna Muzeum
Narodowego w Krakowie

fL:wV RO<LÙ MichaÙ
Stachowicz
przed trudnym zadaniem.
MoČemy
dziï tylko wyobrazi° sobie „ïrodowiskow
presj¿”
wywieran na malarza, który pracuje
nad tak trudnym
zamówieniem.
Jednak
poradziÙ
sobie znakomicie.
Malujc sceny, zastosowaÙ technik¿
en grisaille, czyli Michaï Stachowicz, „PrzysiÚga KoĂciuszki” (1818 r.); w zbiorach
„w
szaroïciach”. Muzeum Narodowego wbKrakowie. Fot.: Pracownia FotograÞczna
PomysÙ polegaÙ na Muzeum Narodowego w Krakowie
tym, by sceny malowane na pÙótnie
sprawiaÙy wraČenie
kutego w kamieniu,
gÙ¿bokiego reliefu.
Tym samym tumba
wyglda° miaÙa na
kamienn, a nie na
malowan. Zwracaj uwag¿ obramienia pól, iluzjonistycznie sugerujce
gÙ¿bokie podci¿cie
pÙaskorzeĊbionych
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przysi¿g¿
zÙoČon
przez Koïciuszk¿ na
krakowskim rynku
(1794 r.). Jak wiemy,
byÙa to scena wielokrotnie przez Stachowicza — naocznego
ïwiadka
zdarzenia
— malowana. Interesujce s portretowe
przedstawienia
uczestników
tego
wydarzenia.
Poza
Koïciuszk widzimy
wi¿c odczytujcego
tekst Aleksandra Linowskiego, za którym stoj kluczowi
ôÍBC>ï Stachowicz, „KoĂciuszko wĂród legionistów polskich we uczestnicy insurekcji
Francji” (1818 r.), wbzbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. — generaÙowie Józef
Fot.: Pracownia FotograÞczna Muzeum Narodowego w Krakowie Wodzicki i Gabriel
Taszycki.
Mi¿dzy
 <GHg:F;< aÙawy. GwiaĊdzista korona Linowskim a Wodzickim wida° gÙow¿
generaÙa Józefa Zajczka. Po drugiej
symbolizuje wiecznoï° i doskonaÙoï°.
stronie pola, za plecami Koïciuszki,
W uj¿ciu wydarzeÚ chronologicznie
umieïciÙ Stachowicz jego sekretarza
pierwsze jest odznaczenie Koïciuszki
— generaÙa Franciszka Paszkowskiego
Orderem Cyncynata (1783 r.), scena, któ(zreszt gÙównego organizatora uroczyra znalazÙa si¿ po stronie lewej tumby.
stoïci pogrzebowych) oraz odzianego
Widzimy Koïciuszk¿, który otrzymuje
w kontusz prezydenta miasta Filipa
order z rk Jerzego Waszyngtona. CeLichockiego. I znowu, tak jak przy wr¿remonii towarzysz wojskowi, jeden
czeniu orderu, gdzie widzimy Indian,
z nich trzyma ßag¿ Stanów Zjednow scenie krakowskiej pojawiaj si¿
czonych. Co ciekawe, po lewej stronie,
„zwykli” ludzie — kosynierzy ïledzcy
z boku, moČna zobaczy° takČe Indian
podniosÙ chwil¿ z niezwykÙym przeobserwujcych uroczystoï°. Ich obecj¿ciem, o czym ïwiadcz rozdziawione
noï° poïwiadcza° miaÙa zapewne ideusta jednego z nich.
aÙy amerykaÚskiego poczucia wolnoïci,
I wreszcie scena zamykajca oporównoïci i demokracji.
wieï° o Čyciu Koïciuszki, wydarzenie
Przystpienie Koïciuszki do Toutrwalajce jego legend¿ jako czÙowiewarzystwa Cyncynatów wizaÙo si¿
ka niezwykÙej prawoïci i niezmiennych
wÙaïnie z otrzymaniem orderu, a tym
zasad. ByÙ to okres, gdy Naczelnik wysamym przyj¿ciem zobowizania upacofaÙ si¿ z Čycia politycznego i zamieszmi¿tniania amerykaÚskiej wojny o niekaÙ w Berville, we Francji, gdzie wiodc
podlegÙoï°. CzÙonkowie, dla których
Čycie zwykÙego wieïniaka, zajmowaÙ si¿
kluczowa byÙa idea wolnoïci, za sweupraw ogródka. Wedle opowieïci Kogo patrona przyj¿li posta° rzymskiego
ïciuszko zrugaÙ ostro polskich ČoÙnierzy,
konsula. Wedle podaÚ Cincinnatus po
którzy wtargn¿li do pobliskiej wioski,
chwalebnym speÙnieniu obowizków
domagajc si¿ od wieïniaków kontrybupolitycznych nie oczekiwaÙ awansów
cji. Nie poznali Naczelnika w prostym
i honorów, lecz zajÙ si¿ upraw roli, stastroju wieïniaka, ale zaskoczeni polsk
jc si¿ uosobieniem postawy, w której na
mow spytali, kim jest. Na wieï°, Če stoj
pierwszym miejscu stoi bezinteresowna
przed najwi¿kszym bohaterem narodosÙuČba ojczyĊnie.
wym, padli na kolana i przepraszali za
swe post¿powanie — niegodne polskieRzecznik „wszystkich stanów”
go ČoÙnierza. Tak w kaČdym razie rzecz
aTHL< Q: =FVg;HI ROF:L;H S<O<<GSV przedstawiÙ pierwszy biograf Koïciuszki
— Marc-Antoine Jullien w opublikowaprzedstawia najwaČniejszy moment zrynej juČ w 1818 r. ksiČce.
wu do walki z zaborcami, a mianowicie
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Naczelnika w prostym stroju, otoczonego przez szwoleČerów wyraĊnie
poruszonych obecnoïci wodza. Scena ta wspaniale ilustruje postaw¿ Koïciuszki, który przez caÙe swoje Čycie
byÙ rzecznikiem „wszystkich stanów”,
podejmowaÙ wiele dziaÙaÚ w obronie
sÙabszych, dČyÙ do ograniczenia niewolnictwa w Ameryce, a paÚszczyzny
w Europie.
Piszca w 2009 r. obszerny artykuÙ
o obrazach z katafalku Hanna Widacka nie miaÙa moČliwoïci zanalizowania
w peÙni ich walorów. ByÙy podówczas
w bardzo zÙym stanie. Trudno si¿ dziwi°: malowane na pÙótnie farbami temperowymi, wielokrotnie przenoszone,
przechowywane w bardzo róČnych warunkach dotrwaÙy do naszych czasów
z licznymi ubytkami. Dopiero prace
prowadzone w pracowni konserwatorskiej Muzeum Narodowego w Sukiennicach pozwoliÙy na nowo zobaczy° je
w stanie, w jakim patrzyli na nie uczestnicy pogrzebu. MoČemy dzi¿ki nim
przenieï° si¿ w czasy, gdy uroczyste
pogrzeby i zÙoČenie szcztków dwóch
bohaterów narodowych, walczcych
o odzyskanie utraconej niepodlegÙoïci,
uczyniÙo z wawelskiej katedry narodowy Panteon. Taki teČ byÙ zamysÙ ówczesnych krakowian, a dzi¿ki ich staraniom
doczesne szcztki Koïciuszki wróciÙy
do ojczyzny i spocz¿Ùy w mieïcie — stolicy polskiej historii.

*
c artykuÙ, korzystaÙam z opracowaÚ: H. Widacka, „Katafalk Tadeusza
Koïciuszki”, „Ochrona Zabytków” Nr 10,
2009, s. 8–12; „Malarstwo polskie z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie”,
katalog wystawy w PaÙacu Prezydenckim
w Warszawie, styczeÚ 2015 — czerwiec 2016,
kuratorzy: WacÙawa Milewska, gwiatosÙaw
Lenartowicz, MNK 2015, s. 107–125 w opracowaniu WacÙawy Milewskiej.
Zainteresowanych poruszonymi tematami odsyÙam do wydawnictwa konferencyjnego „Tadeusz Koïciuszko: historia,
wspóÙczesnoï°, przyszÙoï°. Relacje i zaleČnoïci”, pod red. Marii Jolanty ychowskiej,
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,
Kraków 2017.

Dr hab. Monika Bogdanowska jest adiunktem
w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na
Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Radio „Nowinki” nadaje przez całą dobę
    

 ¡

¢

Programowej
BARTŁOMIEJ KRYSTYŃSKI
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Programowej Radia „Nowinki” odbyło się
30 czerwca w sali konferencyjnej Galerii „Gil”.
W skład gremium, które jest powoływane
przez rektora Politechniki, wchodzą m.in.
przedstawiciele siedmiu wydziałów uczelni
oraz Samorządu Studentów i Samorządu
Doktorantów. Podczas czerwcowego spotkania przeprowadzono wybory przewodniczącego. Został nim ponownie dr hab. Wojciech
Otowski, prof. PK, reprezentujący w Radzie
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki.
Radio Politechniki Krakowskiej towarzyszy naszej społeczności od prawie sześćdziesięciu lat. Zostało założone w 1958 r.
z inicjatywy studentów i jest jedną z najdłużej działających rozgłośni akademickich
w Polsce. Siedziba „Nowinek” mieści się
w Domu Studenckim „Bartek” na Osiedlu
Akademickim PK. Jedną z ważniejszych dat
w historii radia był 22 lutego 2011 r., kiedy
została uruchomiona emisja internetowa
programu. Od tej pory grono słuchaczy to
nie tylko mieszkańcy akademików, ale też
użytkownicy sieci, którzy w ramówce rozgłośni mogą znaleźć audycje stałe oraz programy autorskie, a także pasma muzyczne.
Program radiowy nadawany jest przez
całą dobę. Od poniedziałku do piątku w go-

dzinach od 9.00 do 11.00 na antenie gości „Poranek w Nowinkach” — audycja
prowadzona przez pracowników PK.
W skład redakcji wchodzą także wolontariusze (m.in. studenci Politechniki i innych krakowskich uczelni), którzy dzięki
wsparciu doświadczonych pracowników uczą się radiowego rzemiosła, tak
w zakresie dziennikarstwa, jak i realizacji dźwięku.
Audycje przygotowywane i prowadzone przez wolontariuszy emitowane
są w paśmie wieczornym. Ich tematyka jest szeroka: muzyczna, kulturalna, sportowa, społeczna. Rozgłośnia
współpracuje także ze wszystkimi jednostkami PK. Owocem tej współpra- @¾Ñò ï Radia „Nowinki” w towarzystwie kierownicy w ostatnim czasie były dwa cykle: ka Dziaïu Promocji PK: siedzÈ od lewej – kierownik
„Spin-off, czyli 5 kroków do komercja- Elĝbieta Niechciaï, Rafaï Roszczuk, Emilia Przybyïek; stojÈ – Tomasz KapuĂniak i Bartïomiej Krystyñlizacji” realizowany z INTECH PK oraz ski. Fot.: Jan Zych
„Wokół języka” — audycja tworzona
5'+d'",+. X"#$" £M+$/$ì $ -55'"48
z udziałem Studium Praktycznej Nauki Języz naszą redakcją.
ków Obcych Politechniki Krakowskiej.
Programu rozgłośni można słuchać
za pośrednictwem strony internetowej:
Mgr Bartłomiej Krystyński jest pracownikiem
programowym Radia „Nowinki”.
www.nowinki.pk.edu.pl. Witryna pozwala też odtworzyć materiały reporterskie.
Wszystkich czytelników „Naszej Politechniki” zachęcamy do zapoznania się z ofertą

GoĚÆ Politechniki — ZoÞa Goāubiew
Zofia Gołubiew — znany historyk sztuki,
dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 2000–2015 — odwiedziła
10 lipca galerie sztuki, mieszczące się na
terenie kampusu Politechniki Krakowskiej
przy ul. Warszawskiej. Informacji o bieżących wystawach i działalności „Kotłowni”
i „Gila” udzielali prorektor dr hab. inż. arch.
Andrzej Białkiewicz, prof. PK i kanclerz
uczelni Leszek Bednarz. Zofia Gołubiew
odwiedziła także Muzeum PK, gdzie zbiory
i wystawę rysunków Tadeusza Kościuszki,
patrona uczelni, przedstawił były rektor PK
prof. Marcin Chrzanowski.
ZoÞa Goïubiew w rozmowie z Marcinem Chrzanowskim, Andrzejem Biaïkiewiczem i Leszkiem Bednarzem, po wizycie w Muzeum PK. Fot.: Lesïaw Peters
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Krzysztof Pszczółka prezesem KU AZS PK
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skiej ma nowego prezesa. 6 czerwca został
nim Krzysztof Pszczółka, student na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
Krzysztof Pszczółka urodził się w 1995 r.
w Bielsku-Białej. W latach szkolnych interesował się historią i geografią, ale od
pierwszej klasy szkoły średniej, za namową
mamy, zaczął myśleć o studiach związanych
z chemią. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Buczkowicach,
swojej rodzinnej miejscowości. Zamierzał
podjąć studia na Politechnice Śląskiej, jednak do wybrania Politechniki Krakowskiej
zachęciła go nauczycielka chemii, gdyż
jeden z jej pierwszych uczniów po ukończeniu Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej obronił doktorat w Holandii.
Poza tym studia w królewskim Krakowie
Krzysztof uznał za dużo bardziej atrakcyjne
niż w Gliwicach.
Nowy prezes ma różnorodne zainteresowania sportowe, ale na pierwszym miejscu stawia lekką atletykę. Specjalizuje się

turach AZS działa w Samorządzie Studenckim PK, pełniąc funkcję przewodniczącego
Komisji ds. Dydaktyki. Jako student III roku
technologii chemicznej przygotowuje pod
okiem dr inż. Jolanty Pulit-Prociak pracę inżynierską, której tematem jest otrzymywanie kompozytów użytkowych z dodatkiem
nanocząstek tlenku metalicznego.

*

ëÏ¼AÑ¼:9î ÀÑ¼B¼ïka. Fot.: Jan Zych
w skoku w dal, skoku wzwyż oraz w biegach
krótkodystansowych, a okazyjnie startuje
również w biegach długodystansowych.
W KU AZS kieruje sekcją lekkiej atletyki.
Wcześniej przez 8 lat grał w TSK „Zagroda” Buczkowice, zespole siatkarskim, który
występował w IV Lidze Śląskiej. Lubi jazdę na rowerze, pływanie, wędrowanie po
górach. Pasjonuje się wrestlingiem, profesjonalną odmianą zapasów (jest fanem
federacji WWE). Poza aktywnością w struk-

PamiØci Zbigniewa Kuci —
twórcy OĚrodka ĺeglarskiego PK
pq2 X d"&8 + P14D"' X /&+'" P+($& 4D$/$

Krakowskiej odbyły się w drugiej połowie
lipca na Jeziorze Żywieckim. W trakcie imprezy uczczono jej inicjatora, Zbigniewa
Kucię — zmarłego w 2009 r. wieloletniego
animatora sportu na PK, twórcę Ośrodka
Żeglarskiego PK w Żywcu. Odsłonięta została poświęcona mu tablica pamiątkowa.
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du KU AZS, funkcje wiceprezesów pełnią:
Krzysztof Włodarczyk (CSiR, wiceprezes
ds. sportu), Dariusz Pyko (CSiR, wiceprezes
ds. finansowych), Aleksandra Nędza (WM,
wiceprezes ds. organizacyjnych). Sekretarzem została Aldona Patycka (CSiR). Członkami zarządu są: Małgorzata Postrożny,
Agnieszka Kwiatkowska, Anna Wawrzak,
Natalia Wątroba, Katarzyna Orzechowska,
Kinga Nestorowicz, Magdalena Kuna, Amadeusz Dziki, Kamil Stachura.

(R.)

ĺaglówka
dla niepeānosprawnych

Odsłonięcia dokonał wnuk Zbigniewa Kuci
w towarzystwie m.in. dyrektor Centrum
Sportu i Rekreacji PK Barbary Grabackiej-Pietruszki. Jubileuszowe regaty stały się też
okazją do uhonorowania burmistrza Żywca
Antoniego Szlagora. W uznaniu za wkład
wniesiony w rozwój ośrodka PK rektor prof.
Jan Kazior wręczył mu Złotą Odznakę PK.

OdsïoniÚcie tablicy pamiÚci twórcy OĂrodka ¿eglarskiego PK. Fot.: Jan Zych

OĂrodek Szkolenia ¿eglarskiego PK nad
Jeziorem ¿ywieckim wzbogaciï siÚ o ïódě
do szkolenia osób niepeïnosprawnych.
Nadanie ïódce imienia BON II odbyïo siÚ
11 sierpnia, a ojcami chrzestnymi zostali
rektor PK prof. Jan Kazior i burmistrz ¿ywca
Antoni Szlagor. W uroczystoĂci wziÈï udziaï
peïnomocnik rektora ds. studentów niepeïnosprawnych Jan Ortyl. Fot.: Jan Zych
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Polska Agencja Prasowa
15 czerwca 2017 r.
Implanty dla medycyny
i stomatologii
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tylko upodabniają się do tkanki kostnej,
ale dodatkowo chronią organizm przed
bakteriami. Nad bioaktywnymi materiałami kompozytowymi, które będzie
można wszczepić pacjentom lub zastosować w stomatologii, pracuje dr hab. inż.
Agnieszka Sobczak-Kupiec z Politechniki
Krakowskiej. (...) W ramach projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki próbuje otrzymywać
powłoki kompozytowe nowej generacji.

21 lipca 2017 r.
Āatwo o pracØ po Politechnice
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niki Krakowskiej z rocznika 2016 znalazło
pracę najpóźniej pół roku po studiach magisterskich — wynika z nowego badania
Biura Karier PK. Zdecydowana większość
badanych została zatrudniona jeszcze przed
obroną pracy magisterskiej (ponad 65 proc.)
lub najpóźniej do trzech miesięcy po niej.
Najczęściej wymieniane branże, w których
pracują magistrowie inżynierowie po PK to:
budownictwo, architektura, mechaniczna,
usługi informatyczne, inżynieria środowiska,
energetyka, transport i logistyka, chemia.
Ankietowani już podczas studiów łączyli naukę ze zdobywaniem doświadczeń zawodowych. 87 proc. uczestniczyło w praktykach
i stażach, a prawie 30 proc. podejmowało
pracę związaną z kierunkiem kształcenia. (...)
Średnie miesięczne zarobki badanych mieszczą się w przedziale 3 tys. — 3,5 tys. zł brutto. Badanie losów absolwentów Politechniki
Krakowskiej przeprowadziło Biuro Karier
Politechniki Krakowskiej za pomocą ankiety
elektronicznej na próbie 1333 osób.

8 sierpnia 2017 r.
Doktorantka PK z medalem
mistrzowskim w szermierce
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Politechniki Krakowskiej, Renata Knapik-Miazga, zdobyła wraz z drużyną szpadzistek brązowy medal mistrzostw świata
w szermierce, które odbyły się w Lipsku. Drużyna szpadzistek w składzie: Renata Knapik-Miazga, Ewa Nelip, Magdalena Piekarska,

www.nasza.pk.edu.pl

Barbara Rutz pokonała w decydującym meczu ekipę z Korei Południowej 33 : 28. Rangę
sukcesu podkreśla fakt, że ostatni drużynowy medal na mistrzostwach świata w szermierce Polki wywalczyły siedem lat temu.
Renata Knapik-Miazga była dwukrotną indywidualną mistrzynią Polski w szermierce.
Na mistrzostwach Europy w 2013 r. i 2016 r.
zdobyła brązowe medale. Z okazji 70-lecia
Politechniki społeczność uczelni mogła
obejrzeć jej pokazową walkę z absolwentem
PK, znanym architektem Wojciechem Zabłockim, mistrzem szermierki.

Onet.pl
3 lipca 2017 r.
Polski bolid wyĚcigowy zbudowali
studenci w Krakowie

kowie. Jego celem jest pomoc najbardziej
potrzebującym placówkom pożytku publicznego. W poprzednich dwóch latach
studenci budownictwa Politechniki Krakowskiej odnawiali podczas wakacji budynek Pogotowia Opiekuńczego w Tarnowie.
Tym razem wybrali ośrodek w Krakowie.
Projekt ma wymiar charytatywny, ale też
edukacyjny.

„Rynek Kolejowy”
Lipiec 2017 r.
KDP w Polsce siØ opāaca?
Zdaniem ekspertów: tak!

P+#4!"- /+7 ' 4)$ R$$-& '-&" ¦7'"-&'1/U

mową przygotowali studenci Politechniki Krakowskiej. Filip Makuch, Szczepan
Podosek, Tomasz Mróz i Konrad Wesołek
obronili ją na Wydziale Mechanicznym PK
i uzyskali tytuł inżyniera, kończąc studia
I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn. Promotorem pracy był dr inż.
Aleksander Kuranowski z Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki. Studenci Politechniki
budują też pierwszy w Polsce bolid elektryczny. Projekt „PK MechPower” realizują
studenci z Wydziału Mechanicznego PK
i Koła Naukowego Energetyki i Ochrony
Środowiska. Elektryczny bolid ma startować w wyścigach Formuły Student.

tury i Budownictwa prof. Andrzej Szarata
z Politechniki Krakowskiej przedstawił wyniki analiz możliwości budowy kolei dużych
prędkości w Polsce. Wnioski nie pozostawiają
wątpliwości — oczekiwana stopa zwrotu
z inwestycji jest bardzo satysfakcjonująca.
(...). Analiza wykazała, że realizacja projektu
przynosi społeczno-ekonomiczną wartość
dodaną, a ekonomiczna stopa zwrotu ERR
wynosi 6,3%. (...) Jak mówi profesor Szarata,
przy planowaniu kolei dużych prędkości należy rozpatrywać nie odległość pomiędzy
poszczególnymi stacjami, a obecny i docelowy czas przejazdu. (...) Przedstawiony model
należy opracować wstępnie. Jednak jego
uczelnia wspólnie z Politechniką Warszawską
już pracuje nad modelem wielogałęziowym
dla całego kraju na zlecenie Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. Będzie on gotowy
w ciągu dwóch lat.

Radio Kraków

TVP 1, TVP Kraków
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6 lipca 2017 r.
W wakacje studenci Politechniki
Krakowskiej za darmo remontujÄ
ĚwietlicØ dla dzieci
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zem będzie to pilnie potrzebująca odnowy
świetlica środowiskowa „Akademia Młodzieży” przy ul. Radzikowskiego 29 w Krakowie. Wolontariusze z PK sami zdobywają
materiały budowlane, a wszystkie prace
wykonują za darmo. Akcja studentów PK
odbywa się w ramach projektu Workcamp,
organizowanego przez Koło Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa Oddział Małopolski w Kra-

10 sierpnia 2017 r.
Powstaje mapa utrudnieă
w poruszaniu siØ po mieĚcie
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z wózkami dziecięcymi ma być łatwiej na
krakowskich chodnikach i ulicach. Studentka Politechniki Krakowskiej Sylwia Rogala
zaprojektowała specjalną mapę z ankietą,
która urzędnikom da odpowiedź na pytanie, jak lepiej zadbać o komfort pieszych,
dane wykorzysta w swojej pracy magisterskiej. ZIKiT wykorzysta je zaś przy projektowaniu i remontach krakowskich traktów
dla pieszych. Do tej pory krakowianie zgłosili już ponad 900 utrudnień.
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RóĻne punkty widzena / Diƨerent points of view
13–20 czerwca 2017 r.
£K8#!$" 3!&1/$  ,$
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wystawa prac studenckich, organizowana
przez Uniwersytet Pedagogiczny w różnych galeriach Krakowa. Prezentuje najlepsze projekty, które powstały poczas zajęć
z rysunku, prowadzonych w Instytucie
Grafiki i Wzornictwa na Wydziale Sztuki UP
w Krakowie, pod okiem: prof. Haliny Cader,
prof. Jacka Zaborskiego, dr hab. Agnieszki
Łukaszewskiej, dr Anny Sadowskiej, dr Katarzyny Wojdyły, dr. Wojciecha Sobczyka,
mgr. Krzysztofa Marchlaka, mgr. Krzysztofa
Kamińskiego.
Prace pokazują szerokie możliwości —
od klasycznego warsztatu, jego ekspresji
oraz potencjału studyjnego, poprzez działania niekonwencjonalne, aż po adaptację nowych mediów. Uwzględniają różne postawy
artystyczne i drogi, jakimi mogą pójść studenci — młodzi artyści. Niezależnie od wy-

branej technik łączy je jednak wspólna cecha
— najbardziej bezpośredni sposób zapisu
koncepcji i obserwacji, także noszący autorski „charakter pisma“, ślad gestu lub myśli.
Na wystawie pokazano prace zbiorowe, wielkoformatowe, studium, cykle ry-

sunków, szkicowniki, rysunkowe dzienniki oraz obiekty. Autorami są studenci
studiów stacjonarnych licencjackich lat
I — III, a także stypendyści Programu
Erasmus na Wydziale Sztuki UP w Krakowie.

Wacāaw Jagielski
„W nieustajÄcej peregrynacji”
23 czerwca — 31 sierpnia 2017 r.
Wacław Jagielski — urodzony w 1965 r.
w Lubaniu Śląskim, konserwator dzieł
sztuki i malarz. Od 1979 r. mieszka i tworzy
w Nowym Sączu. Przez kilka lat nauczał
plastyki w liceum i szkołach podstawowych. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Autor
kilkudziesięciu wystaw indywidualnych
i uczestnik wystaw zbiorowych w kraju i za
granicą. Do ważniejszych można zaliczyć:
Ogólnopolskie Biennale Pasteli (Nowy
Sącz, 1998; wyróżnienie honorowe); Targi
Sztuki Współczesnej (Paryż), Międzynarodowe Biennale Pasteli (2002; III nagroda),
wystawy w Lyonie (Francja), Atenach (Grecja), Lwowie (Ukraina), Wiedniu (Austria),
wystawy środowiskowe — Salon Sztuki
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Sztuki 2009 (nagroda prezydenta miasta
Nowego Sącza), Salon Sztuki 2013 — nagroda przewodniczącego Rady Miasta.
Uczestnik, organizator plenerów i wystaw
poplenerowych Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, członek Związku Polskich
Artystów Plastyków. Jego obrazy znajdują
się w wielu prywatnych kolekcjach w kraju
i za granicą. Uprawia rysunek, malarstwo
pastelowe i olejne wzbogacone o swe
technologiczne poszukiwania i odkrycia.
Wydał tomiki wierszy — „Moje 40 i 4” i „Na
styku szeptów”.
Wystawa towarzysząca Krakowskim Spotkaniom Artystycznym 2017 KONFIGURACJE.
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„Razem, osobno...”
Katarzyna Gawrych-Olender, Zbigniew Furgaliăski,
Adam Pociecha, Damian Pietrek
19–30 czerwca 2017 r.
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Zbigniew Furgaliński —
uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej
oraz ilustracji książkowej u profesorów
Stanisława Kluski i Stanisława Gawrona
(1983 r.). Był stypendystą Ministerstwa
Kultury i Sztuki w latach 1984-1986. Pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, obecnie jako profesor ASP. Prowadzi
Pracownię Sztuk Wizualnych na Wydziale
Projektowym ASP w Katowicach. Specjalizuje się w litografii barwnej, malarstwie
sztalugowym i architektonicznym. Posiada liczne realizacje z zakresu malarstwa
architektonicznego oraz projektowania
wnętrz. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.

P("/"&¸ Katarzyna Gawrych-Olender —
grafik, projektant graficzny. Zajmuje się
grafiką warsztatową w technikach własnych (druk cyfrowy na metalu) oraz plakatem i książką. Traktuje plakat jako formę
osobistej wypowiedzi artystycznej, a nie
jedynie nośnik informacji. Od wielu lat pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, obecnie jako profesor ASP. Prowadzi
na Wydziale Projektowym Pracownię Wizerunku, Promocji i Identyfikacji Wizualnej.
Od 24 lat należy do ZPAP. Zaprezentowała
15 wystaw indywidualnych i brała udział
w ponad 50 wystawach zbiorowych.

¹jº»v ¼uovv k½uv m½v x mj v{vo
go Okręgu ZPAP. Wypowiadali się razem,
bo przynależą do tego samego regionu,
a osobno, bo w różnych dziedzinach sztuki.

Grafika: Adam Pociecha — studiował
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
na Wydziale Grafiki w Katowicach. Dyplom otrzymał w 1987 r. Od 1988 r. pracuje w ASP w Katowicach, obecnie jako
profesor nadzwyczajny ASP. Od 1990 r.
członek ZPAP, w kadencji 2003–2006
członek zarządu okręgu katowickiego.
W 1993 r. został członkiem honorowym
międzynarodowej grupy artystów miasta
Langenfeld (Niemcy). Brał udział w 57 wystawach indywidualnych oraz w ponad
150 wystawach zbiorowych w kraju i za
granicą. Kurator ponad 10 wystaw zorganizowanych w Polsce.
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Damian Pietrek — studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i filii w Katowicach (1995–2000).
Od 2005 r. pracuje w ASP w Katowicach.
W 2010 r. obronił doktorat, w 2017 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Był
stypendystą: marszałka województwa
śląskiego w dziedzinie kultury (2007 r.)
oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2010 r.). W latach 2010 i 2012
w ramach Programu Erasmus prowadził
warsztaty rysunkowe na Uniwersytecie
Bauhaus w Weimarze (Niemcy), w roku
2016 r. — w Hochschule für Bildende
Künste w Brunszwiku (Niemcy). Członek
Zarządu Katowickiego Okręgu ZPAP.
Uprawia twórczość w dziedzinie rysunku i malarstwa. Jest autorem 42 wystaw
indywidualnych, brał udział w ponad
100 wystawach zbiorowych.
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Marek Paluch
5–31 lipca 2017 r.
Marek Paluch — urodzony w 1954 r. w Krakowie; absolwent krakowskiego Wydziału
Malarstwa ASP w pracowni prof. Andrzeja
Strumiłły i prof. Tadeusza Brzozowskiego.
Zajmuje się malarstwem, grafiką, fotografią, ceramiką i rzeźbą. Członek krakowskiego oddziału ZPAP oraz Grupy Artystycznej Jasień. Wystawiał swe prace w Polsce
(m.in. w Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Lublinie, Zamościu, Piotrkowie Trybunalskim,
Zakopanem) i za granicą — w Niemczech,
Czechosłowacji, Belgii, Anglii, Szwajcarii,
Austrii, we Włoszech, także w Kanadzie,
Japonii i RPA.
W sferze działań twórczych interesuje go transformacja form przestrzennych
i ich wzajemne relacje w obszarze rzeczywistości zawartej w obrazie. Celem jest
— jak sam mówi — „poznać rzeczywistość przestrzeni albo chociaż zbliżyć się

#+ -7 '8Q /&' ) $ ,+H" +5$-"W -+ ,Q
wymykającej się z racjonalnych metod
poznawczych”, bo „obraz nie formułuje
jednoznacznego przekazu, lecz konstruuje
dylematy, które tak naprawdę nie zostają
rozwikłane do końca, dając inspirację do

$ (+/'+& d+ 5+'+&1 #+ & ,"&1Q #+ +U
wej interpretacji, do nowego wyzwania”.

Wystawa towarzysząca Krakowskim Spotkaniom Artystycznym 2017 KONFIGURACJE.

Prace studentów MCK PK w Lunecie Warszawskiej
Wśród obcokrajowców przygotowywanych
przez Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej do studiów
w Polsce rok temu rozpoczęła naukę grupa
utalentowanych plastycznie osób z Ukrainy,
Białorusi i Kazachstanu. Poznawali język
polski, przygotowywali się w zakresie dziedzin, które zamierzają studiować w Polsce,
i jednocześnie doskonalili pod względem
artystycznym. Efekty ich rocznej pracy można było obejrzeć na wystawie, która została
otwarta 22 czerwca w krakowskim forcie Luneta Warszawska przy ul. Kamiennej.
Na wystawie przedstawiono prace
18 studentów, wykonane zarówno kilka
miesięcy wcześniej podczas pleneru zorganizowanego na terenie fortu, jak również
w trakcie rocznego kursu na PK. — Jesteście
niezwykle zdolnymi osobami — powiedział
podczas otwarcia wystawy dr inż. arch. Andrzej Hrabiec, który prowadził zajęcia plastyczne z młodymi ludźmi. Bardzo chwalił
np. obraz nawiązujący do twórczości Gustava Klimta, przyrównując go do wystawionych w Wiedniu dzieł samego mistrza,
ale inne prace też zwracały uwagę. Zadowolenia z efektów rocznej pracy nauczycieli
akademickich i studentów nie krył dyrektor MCK PK dr Tomasz Jeleński. Niektórzy
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autorzy obrazów i rysunków mieli okazję
skomentować własne dzieła. Za udzieloną
gościnę dziękowano gospodarzowi obiektu — Hostelowi Luneta Warszawska, prowadzącemu w zabytkowym obiekcie na co
dzień działalność komercyjną.
W wernisażu uczestniczył prof. Roman Kurzawski z Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Uważnie przyjrzał się wystawionym pracom, bowiem część studentów,

stypendystów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zadeklarowała zamiar studiowania w krakowskiej
ASP. Pozostali wyrazili chęć kształcenia się
na Wydziale Architektury PK (po zaliczeniu
egzaminu z matematyki) oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym i w cieszyńskiej filii
Uniwersytetu Śląskiego.

(ps)
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Wspomnienie lata
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Jeśliś studia rozpoczął,
To najwyższa pora
Przypomnieć benedyktyńskie
„Ora et labora”,
Czyli „Módl się i pracuj”.
Tej maksymy siła
Niejednego „na ludzi”
Już wyprowadziła.
Krzysztof Konstanty Stypuła

w obiektywie Jana Zycha
Û ÜÝÞßàá âàã äåÜæÞßãçèé êëìíêâé àÞâ îêâïð ñãáæòóôåé èãßá äÝõ dzali czas nad Jeziorem Żywieckim, gdzie mieści się Ośrodek
Żeglarski PK.

