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Inauguracja 73. roku akademickiego na Politechnice Krakow-
skiej miała wyjątkowy charakter. Na uroczystość 3 październi-
ka przybył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego 
dr Jarosław Gowin. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Maciej 
Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
Ceremonię inauguracyjną na uczelni poprzedziła odprawiona 
dla środowiska akademickiego PK w bazylice św. Floriana msza 
święta, której przewodniczył metropolita krakowski, arcybi-
skup Marek Jędraszewski.

Hymn państwowy w wykonaniu Akademickiego Chóru PK 
„Cantata” rozpoczął ceremonię w auli uczelni. Przybyłych go-
ści powitał Jego Magnifi cencja Rektor Politechniki Krakowskiej 
prof.  an Kazior, po czym wygłosił przemówienie inauguracyjne. 

W swoim wystąpieniu prof. Jan Kazior nawiązał do ogłoszone-
go we wrześniu projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, 
stwierdzając, że postawi ona poważne wyzwania przed środowi-
skiem akademickim w Polsce. Zawarte w ustawie przepisy spo-
wodują konieczność przygotowania na Politechnice Krakowskiej 
nowego statutu uczelni i wielu innych przepisów wewnętrznych. 
Obowiązują już od 1 stycznia 2017 r. nowe zasady fi nansowania 
szkolnictwa wyższego. „Trzeba mieć świadomość wszystkich tych 
uwarunkowań i umieć się wobec nich dobrze odnaleźć” — powie-
dział rektor. (Pełny tekst wystąpienia drukujemy na s. 4–10). 

Poproszony następnie o zabranie głosu wicepremier Jarosław 
Gowin skierował w pierwszej kolejności do prof. Jana Kaziora po-
dziękowania za zawarty w przemówieniu inauguracyjnym apel 
o potraktowanie czekających środowisko akademickie zmian 
jako szansy. Wicepremier wyraził przekonanie, że przedstawiony 
projekt ustawy już przynosi pozytywne skutki, a przyszłe efekty 
będą mierzone setkami tysięcy świetnie wykształconych studen-
tów, wieloma przełomowymi badaniami i licznymi międzynaro-
dowymi prestiżowymi grantami. Z zadowoleniem powitał fakt, 
że niektóre uczelnie, w tym również Politechnika Krakowska, nie 
czekając na wejście w życie nowej ustawy, już wdrażają jej rozma-
ite rozwiązania. 

Charakteryzując wprowadzaną reformę, Jarosław Gowin pod-
kreślił jej unikalny charakter. Zainicjowały ją bowiem środowiska 
akademickie, projektując główne założenia, a następnie rzetelnie 
przedyskutowały projekt nowej ustawy. Wicepremier zauważył, że 
unikalność dialogu między ministerstwem a środowiskiem aka-
demickim dostrzegła nawet Komisja Europejska, która wskazała 
naszą reformę i nasz tryb pracy innym krajom unijnym jako wzór 
do naśladowania. 

Następnie Jarosław Gowin przeszedł do omówienia najważ-
niejszych elementów projektu. Wskazał przede wszystkim na 
zdecydowane poszerzenie przestrzeni autonomii uczelni, między 
innymi dzięki temu, że nowa ustawa nie będzie szczegółową in-
strukcją działania. Ustali ona tylko podstawowe kierunki, na-
tomiast wiele rozstrzygnięć zostanie przeniesionych z poziomu 
ustawy do aktów wewnętrznych szkół wyższych. Jarosław Gowin 
zachęcił wspólnotę akademicką PK, żeby już teraz zastanowiła się, 
jaki kształt powinien przyjąć statut uczelni, bowiem znaczenie 
tego dokumentu będzie bardzo duże. W szczególności w statucie 

określony zostanie ustrój uczelni. Wicepremier wyraził nadzieję, 
że nowe akty wewnętrzne — przepojone duchem autonomii —– 
nie powielą obowiązujących obecnie rozwiązań, które tę autono-
mię pętają.

— Chcemy zwiększyć autonomię uczelni, ale chcemy też upodmio-
towić uczelnie — powiedział Gowin. Dziś uczelnie przypominają 
federacje wydziałów. Aby szkoła wyższa była silnym, scalonym 
organizmem, w nowej ustawie szereg kluczowych uprawnień zo-
stanie przeniesionych z poziomu jednostek organizacyjnych na 
poziom całej uczelni, m.in. to uczelni, a nie jej jednostkom organi-
zacyjnym, będą przypisane uprawnienia do nadawania stopni na-
ukowych. Wicepremier zapowiedział też zwiększenie kompetencji 
zarządczych rektorów. 

Omawiając kolejne rozwiązania przyjęte w poddanym pod 
dyskusję projekcie ustawy, Jarosław Gowin nie krył, że niektóre 
budzą wątpliwości i obawy. Dotyczy to m.in. propozycji wpro-
wadzenia na uczelnie rad. O składzie rady ma jednak decydować 
sama społeczność akademicka. Jedyne ograniczenie, które zna-
lazło się w projekcie ustawy, to wymóg, aby połowa członków 

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Jarosław Gowin na Politechnice Krakowskiej: 

Ta reforma jest wielką szansą dla Polski

Gościem specjalnym uroczystości był wicepremier, minister nauki 
i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin

Rektor PK Jan Kazior (w środku) oraz prorektorzy: (od lewej) Je-
rzy Zając, Tadeusz Tatara; (od prawej) Marek Stanuszek, Andrzej 
Białkiewicz
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rady pochodziła spoza uczelni, czyli z tz w. otoczenia społeczno-
-gospodarczego. 

Mówca deklarował, że ministerstwu zależy na tym, żeby 
wszystkie uczelnie w Polsce podnosiły swój poziom. Najlepsze 
polskie uczelnie powinny konkurować z najlepszymi uczelniami 
Europy, a w przyszłości z najlepszymi uczelniami świata. Służyć 
temu ma m.in. wprowadzenie formuły uczelni federacyjnych. 
Proces konsolidowania uczelni jest procesem ogólnoświatowym. 
Warto podążać tą drogą, bo tylko skonsolidowane uczelnie będą 
naprawdę silne i zdolne do konkurencji na globalnych rynkach 
edukacyjnych i naukowych, przekonywał wicepremier. Wyraził 
zadowolenie z faktu, że uczelnie krakowskie (AGH, PK i UR) jako 
pierwsze w Polsce utworzyły związek, ale jednocześnie zauważył, 
że konsekwencje powstania takiego związku są niewielkie i jako 
lepszą wskazał formułę federacyjną — stadium pośrednie między 
całkowitą odrębnością a konsolidacją.

Jednym z głównych celów reformy jest uproszczenie sys-
temu fi nansowania uczelni. Istniejących dzisiaj kilkadziesiąt 
strumieni fi nansowania ma zastąpić kilka. Zasadniczo szko-
ła wyższa będzie otrzymywała jedną dotację i będzie samo-
dzielnie decydowała o wykorzystaniu tych pieniędzy. Wyjąt-
ki będą dotyczyły fi nansowania stypendiów dla studentów. 
Reforma może się jednak powieść tylko wtedy, gdy nastąpi 
zdecydowany wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyż-
sze, stwierdził Jarosław Gowin. Poinformował, że w tygodniu 
poprzedzającym inaugurację roku na PK rząd przyjął projekt 
przyszłorocznego budżetu, w którym przewidziano dodat-
kowy miliard złotych na naukę. Wicepremier zaapelował do 

posłów i senatorów wszystkich opcji politycznych, aby ponad 
podziałami partyjnymi przyjąć program cywilizacyjnego roz-
woju Polski, polegający na osiągnięciu poziomu jednego pro-
centu PKB przeznaczanego na naukę.

Polska jest w trakcie realizacji strategii odpowiedzialnego roz-
woju, potocznie zwanej planem Morawieckiego; to wielka szansa 
dla Polski, powiedział Jarosław Gowin, ale zostanie ona wykorzy-
stana tylko pod warunkiem, że rozwój polskiej gospodarki będzie 
oparty w większym niż do tej pory stopniu na dokonaniach pol-
skich naukowców. Rząd zobowiązał się, że do roku 2020 przezna-
czy 2 proc. PKB na badania i rozwój. Jest bardzo ważne, aby z tych 
2 procent jeden stanowiły środki na naukę, podkreślił Gowin.

Być może najgłębsze zmiany, jakie ma wprowadzić usta-
wa 2.0, dotyczą kształcenia doktorantów, mówił dalej wicepre-
mier. Poziom doktoratów wyraźnie się obniżył, skuteczność 
studiów doktoranckich w Polsce jest rażąco niska: tylko 20 proc. 
uczestników tego typu studiów kończy je obronionym doktora-
tem. Dlatego wąsko specjalistyczne studia doktoranckie minister-
stwo zamierza zastąpić interdyscyplinarnymi szkołami doktor-
skimi. Doktorant powinien być traktowany nie jak student, tylko 
jak badacz. Podniesione zostaną wymagania co do doktorantów, 
ale jednocześnie otrzymają oni możliwość skoncentrowania się 
na pracy naukowej: każdy uczestnik szkoły doktorskiej będzie 
otrzymywał stypendium w wysokości umożliwiającej przeżycie, 
zapewnił wicepremier. 

Jarosław Gowin mówił też o innych proponowanych rozwiąza-
niach: zmianach w zasadach przyznawania habilitacji, upodmioto-
wieniu młodych doktorów, podniesieniu rangi dydaktyki, ewalu-
acji dyscyplin naukowych w miejsce obowiązującej teraz ewaluacji 
wydziałów. Przedstawił kalendarz prac nad projektem nowej usta-
wy, aby mogła ona wejść w życie 1 października 2018 roku. Nie 
oznacza to, że tego dnia wszystko się zmieni w polskim szkolnic-
twie wyższym. Poszczególne rozwiązania mają być wprowadzane 
stopniowo, w ciągu następnych lat. 

Kończąc swoje wystąpienie, Jarosław Gowin powiedział: — 
W życiu naszego narodu, w życiu naszego państwa zawsze działo się tak, 
że rzeczy wielkie zaczynały się od reformy szeroko rozumianej edukacji 
i nauki. Powstanie Akademii Krakowskiej w 1364 roku zapoczątkowało 
złoty wiek I Rzeczypospolitej. (…) Rozkwit nauki i edukacji zaowocował 
zwołaniem Sejmu Wielkiego, uchwaleniem „Konstytucji 3 maja”, przede 
wszystkim wychowaniem pokoleń wybitnych Polaków. Nie udało się 
wtedy ocalić suwerenności państwa. Ale dzięki tamtym reformom, dzięki 
pamięci o nich zachowaliśmy własną tożsamość, przetrwaliśmy skrajnie 
trudny czas zaborów. (…) W przyszłym roku obchodzić będziemy stulecie 
odzyskania niepodległości. Jestem dumny z tego, że polska nauka, polskie 

Najważniejsze chwile ceremonii: ślubowanie studentów I roku oraz immatrykulacja

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR
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szkolnictwo wyższe uczci ten wspaniały jubileusz w swoim najlepszym 
historycznym stylu: wielką reformą, która jest szansą nie tylko dla uczelni, 
nie tylko dla świata akademickiego, nie tylko dla studentów. Ta reforma jest 
wielką rozwojową szansą dla całej Polski. Jestem przekonany, że będziemy 
potrafi li tę szansę wykorzystać. 

Wykonanie przez „Cantatę” pod batutą Marty Stós pieśni 
„Breve regnum” obwieściło, że czas na immatrykulację studentów 
pierwszego roku. Tę część uroczystości poprowadził prorektor 
ds. studenckich, dr hab. inż. Marek Stanuszek, który poinformo-
wał, że w procesie naboru kandydatów na studia przyjęto w tym 
roku 4445 osób. Najlepsi z przyjętych wzięli udział w ceremonii 
i złożyli uroczyste ślubowanie. Rektor prof. Jan Kazior, któremu 
towarzyszył wicepremier Jarosław Gowin, dokonał symboliczne-
go aktu przyjęcia w poczet studentów PK osób reprezentujących 
poszczególne wydziały, a następnie ogłosił rozpoczęcie roku aka-
demickiego: „Otwieram rok akademicki 2017/2018 na Politechnice 
Krakowskiej. Oby był dobry, szczęśliwy i pomyślny. Quod felix, fau-
stum, fortunatumque sit!”. Słowa te potwierdziło trzykrotne uderze-
nie przez rektora berłem. Zabrzmiała pieśń „Gaudeamus igitur”. 

Zebrani wysłuchali wykładu inauguracyjnego, zatytułowane-
go: „Dotować czy inwestować w prace R&D”, wygłoszonego przez 
prof. Macieja Chorowskiego, dyrektora Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju. NCBR jest największą w naszej części Europy agen-
cją fi nansującą i współfi nansującą prace badawczo-rozwojowe. 
W trakcie wykładu słuchacze otrzymali garść cennych informacji 
na temat metod działania i instrumentów, którymi w swej dzia-
łalności posługuje się NCBR. (Tekst wystąpienia opublikujemy na 
łamach „Naszej Politechniki” w najbliższym czasie). 

Podczas uroczystości głos zabrała także prezes Stowarzyszenia 
Wychowanków PK Izabela Paluch, a w imieniu Parlamentu Samo-
rządu Studenckiego PK przemówił p.o. przewodniczącego Michał 
Kostrzewa. (Omówienia obu wystąpień są na s. 10). Ponadto, po-
dobnie jak w latach poprzednich, wręczona została Nagroda im. 
Profesora Zbigniewa Engela, a także nagrody przyznane przez 
Fundację Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magie-
ry. (Sylwetki laureatów zamieszczamy na s. 11). 

*

W tegorocznej inauguracji roku akademickiego na PK uczestni-
czyło wielu zaproszonych gości. Przybyli m.in.: posłowie na Sejm 
RP Józef Lassota i Jerzy Meysztowicz, senator RP Kazimierz Wiatr, 
wicewojewoda krakowski Józef Gawron, wiceprezydent Krakowa 
Elżbieta Koterba, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, przewodniczący Federacji Regionalnych Związ-
ków Gmin i Powiatów RP Kazimierz Barczyk, małopolski kurator 
oświaty Barbara Nowak, członek Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji prof. Janusz Kawecki, przedstawiciele władz miast i gmin 
współpracujących z Politechniką Krakowską, przedstawiciele 
służb mundurowych, w tym komendant miejski Policji w Krako-
wie insp. Rafał Leśniak, przedstawiciele korpusu dyplomatycz-
nego. Obecny był ks. prałat Grzegorz Szewczyk, proboszcz parafi i 
św. Floriana w Krakowie. 

Licznie reprezentowane było środowisko nauki polskiej. 
W uroczystości wzięli udział: przewodniczący Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów prof. Kazimierz Furtak, prezes krakowskiego 
oddziału Polskiej Akademii Nauk prof. Andrzej Jajszczyk, członek 
korespondent PAN, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu 
Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN prof. Bogusław Major, 
przewodniczący Komitetu Metalurgii PAN prof. Józef Suchy, dy-
rektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN prof. Marek Jeżabek, rek-
tor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusz Słomka, rektor 

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Włodzimierz Sady, 
prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisław Kistryn 
oraz przedstawiciele władz uczelni z różnych ośrodków akade-
mickich w kraju. Przybyli doctorzy h.c. Politechniki Krakowskiej: 
prof. Witold Cęckiewicz, prof. Kazimierz Flaga, prof. Henryk Gó-
recki, prof. Józef Nizioł, a także honorowy profesor PK prof. Jo-
seph El Hayek. Obecni byli rektorzy PK poprzednich kadencji 
— prof. Marcin Chrzanowski i prof. Józef Gawlik, a także przewod-
niczący Konwentu Seniorów PK prof. Stanisław Juchnowicz. 

Do rektora i społeczności Politechniki Krakowskiej napłynę-
ło wiele listów okolicznościowych. Prezydent RP Andrzej Duda 
napisał: „Przed ludźmi nauki (…) stoi dziś wielkie, pilne zadanie. 
Musimy zintensyfi kować rozwój cywilizacyjny Polski. Nie będzie 
to możliwe bez reorganizacji systemu szkolnictwa wyższego oraz 
sposobu zarządzania instytucjami naukowymi. Uważam to za je-
den z priorytetów polityki naszego państwa”. Prezydent znaczną 
część swego listu poświęcił przyszłorocznemu jubileuszowi stule-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości, wyrażając nadzieję, że 
środowisko akademickie wniesie twórczy wkład w upamiętnienie 
tego wielkiego polskiego sukcesu. Pełny tekst listu prezydenta 
Andrzeja Dudy, a także lista wszystkich osób, które przesłały listy 
okolicznościowe, zostały umieszczone na stronie internetowej PK. 

* 

Ceremonię w budynku „Działowni” poprzedziła msza świę-
ta w intencji pracowników i studentów Politechniki Krakow-
skiej oraz Akademii Sztuk Pięknych, odprawiona w bazylice 
św. Floriana. Modlitwę na rozpoczęcie roku akademickiego 
poprowadził i homilię wygłosił metropolita krakowski, arcybi-
skup Marek Jędraszewski. Po nabożeństwie rektor, prorektorzy, 
członkowie Senatu oraz pracownicy i studenci PK, poprzedzani 
przez Krakowską Orkiestrę Staromiejską pod kierunkiem Wie-
sława Olejniczaka, przeszli w uroczystym pochodzie na kam-
pus główny uczelni przy ul. Warszawskiej. 

W godzinach porannych członkowie władz PK złożyli kwia-
ty w miejscach upamiętnienia patrona uczelni Tadeusza Ko-
ściuszki — na płycie Rynku Głównego oraz pod pomnikiem 
Naczelnika na dziedzińcu uczelni i pod tablicą pamiątkową 
w budynku rektoratu.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Mszy św. w bazylice św. Floriana przewodniczył metropolita kra-
kowski abp Marek Jędraszewski; modlitwę wiernych odczytał 
dr Jacek Wojs
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Dostojni Goście!
Wysoki Senacie!
Koleżanki i Koledzy — Pracownicy Politechniki Krakowskiej!
Drodzy Studenci!

Bardzo serdecznie witam w murach naszej uczelni w dniu 
inauguracji 73. roku akademickiego na Politechnice Krakow-
skiej. Wydawać się może, że dla szkoły wyższej, która dwa lata 
temu świętowała jubileusz 70-lecia istnienia, również dla wie-
lu z nas — zaliczanych już do grona zasłużonych nauczycieli 
akademickich — kolejna inauguracja to nic nadzwyczajnego. 
Jednak jest kilka przesłanek, by oczekiwać, że rozpoczynający 
się rok akademicki będzie znacząco różnił się od poprzednich. 
Niedawno poznaliśmy projekt nowej ustawy o szkolnictwie 
wyższym; ustawy, która postawi poważne wyzwania przed 
środowiskiem akademickim w Polsce. Zmiany przepisów, 
spodziewane w przyszłym roku, będą dotyczyć kluczowych 
obszarów działalności uczelni — ustroju, fi nansowania, za-
kresu autonomii, ścieżek rozwoju naukowego, sposobu za-
rządzania. To wymusi przygotowanie nowego statutu uczel-
ni i wielu innych przepisów wewnętrznych, spowoduje też 
zmiany organizacyjne. Jesteśmy więc w nowej rzeczywistości, 
postawieni wobec konieczności podjęcia strategicznych decy-
zji i zaangażowania się w bezprecedensowy sposób w zmiany 
na naszej uczelni.

Nową rzeczywistość tworzą też inne okoliczności. Od 
1 stycznia tego roku obowiązują już nowe zasady fi nanso-
wania szkolnictwa wyższego. Wkrótce poznamy też wyniki 
oceny parametrycznej, które warunkują wysokość dotacji 
z budżetu państwa. Trzeba mieć świadomość wszystkich tych 
uwarunkowań i umieć się wobec nich dobrze odnaleźć.

Na wstępie swojego wystąpienia chciałbym jednak wszyst-
kim pracownikom i studentom serdecznie podziękować za 
rok wytężonej pracy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że realizacja 
planów rozwoju uczelni, przedstawionych na progu nowej 
kadencji, będzie możliwa tylko przy pełnym zaangażowaniu 
całej społeczności akademickiej. Za to zaangażowanie, aktyw-
ność i wkład wniesiony w rozwój Politechniki jeszcze raz go-
rąco dziękuję. Chcę też pełnym wdzięczności wspomnieniem 
objąć tych, których w ubiegłym roku akademickim pożegna-
liśmy na zawsze — 18 nauczycieli akademickich i 14 pracow-
ników niebędących nauczycielami akademickimi. Ich pamięć 
uczciliśmy imiennie na posiedzeniach Senatu, rad wydziałów 
oraz na łamach „Naszej Politechniki”.

Początek nowego roku — to właściwy moment na podsu-
mowanie ostatniego czasu i przedstawienie planów na rok 
najbliższy. Charakter uroczystości i przyjęte normy czasowe 
sprawiają, że możliwe będzie wymienienie tylko niektórych 

z nich. Sprawozdanie z działalności w pierwszym roku kaden-
cji 2016–2020 nawiązuje do programu działania nakreślonego 
ogólnie w wystąpieniu inauguracyjnym w roku ubiegłym, 
a uszczegółowionego podczas lutowego posiedzenia Senatu 
PK. Przypomnę nasz cel strategiczny — Politechnika Krakow-
ska jako czołowa uczelnia techniczna, odgrywająca ważną 
rolę w krajowej oraz europejskiej przestrzeni badawczej i edu-
kacyjnej, wspomagająca rozwój gospodarczy i cywilizacyjny 
Polski. W programie rozwoju uczelni przewidziano działania 
w kluczowych obszarach. Są nimi: 
• kształcenie i samorządność studencka, 
• badania naukowe, 
• zarządzanie i współpraca ze społecznością akademicką, 
• rozwój i inwestycje, 
• współpraca z otoczeniem — akademickim, gospodarczym 

i samorządowym. 
W jakim punkcie jest dziś Politechnika Krakowska? Od 

początku działalności strategicznym celem uczelni jest kształ-
cenie kadr inżynierskich na potrzeby nowoczesnej gospo-
darki. W czasie ponad 7 dekad działalności nasze mury opu-
ściło ponad 90 tys. znakomicie przygotowanych do zawodu 
inżynierów i magistrów inżynierów. W ostatnim 2017 roku 
Politechnikę ukończyło 4175 absolwentów (w tym 3521 absol-
wentów studiów stacjonarnych i 626 niestacjonarnych oraz 
28 cudzoziemców). Podczas tegorocznej rekrutacji przyję-
liśmy na studia 4447 osób, w tym 3874 studentów na studia 

Zapraszam do wspólnego budowania 

pomyślności naszej uczelni

Przemówienie rektora Politechniki Krakowskiej prof. Jana Kaziora wygłoszone 
podczas inauguracji roku akademickiego 2017/2018
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stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. To o około 1,7 proc. 
więcej niż w roku ubiegłym. Pomimo niżu demografi czne-
go i istotnego — w skali całego kraju — spadku liczby kan-
dydatów na studia mogę z satysfakcją powiedzieć, że nasza 
oferta cieszyła się większym zainteresowaniem niż w latach 
ubiegłych. Dobre wyniki rekrutacji oznaczają, że zachowamy 
optymalny, zbliżony do 13, wskaźnik dostępności kadry aka-
demickiej dla studentów, uwzględniony w ministerialnym al-
gorytmie podziału dotacji statutowej, a więc zachowamy do-
tychczasowy, optymalny stan zatrudnienia.

Obecnie na 7 wydziałach i przy współpracy 12 jednostek 
pozawydziałowych kształcimy prawie 15 tys. studentów na 
25 kierunkach studiów (w tym z akredytacjami krajowymi 
i zagranicznymi), także prowadzonych w języku angielskim. 
Nasza uczelnia zatrudnia ponad 2 tys. pracowników, w tym 
prawie 1200 nauczycieli akademickich. Posiada uprawnienia 
do doktoryzowania w 14 dyscyplinach naukowych i prawo do 
habilitowania w 9 dyscyplinach. W ostatnim roku pozyskała 
nowe uprawnienia habilitacyjne w dyscyplinach — inżynieria 
produkcji oraz elektrotechnika.

Dydaktyka — to jeden z najważniejszych obszarów dzia-
łalności szkoły wyższej. Staramy się poszerzać naszą ofertę, 
by być uczelnią nowoczesną, innowacyjną i wpisującą się 
w aktualne trendy współczesnej gospodarki. Owocem współ-
pracy PK z partnerami gospodarczymi i samorządowymi 
są m.in. uruchamiane wspólnie z pracodawcami kierunki 
studiów i specjalności, studia podyplomowe oraz programy 
stypendialne — np. Grupy Azoty na Wydziale Inżynierii 
i Technologii Chemicznej, Galicyjskiej Izby Budownictwa na 
Wydziale Inżynierii Lądowej czy NEWAG-u na Wydziale Me-
chanicznym.

W nowym roku akademickim PK prowadzić będzie du-
alne kształcenie. Z fi rmą NEWAG, czołowym polskim pro-
ducentem nowoczesnego taboru szynowego oraz z innymi 
wiodącymi fi rmami z branży transportu szynowego, będzie-
my kształcić w ramach specjalności inżynieria pojazdów szy-
nowych na kierunku transport na Wydziale Mechanicznym. 
Z fi rmami Krakowskiego Holdingu Komunalnego zaczynamy 
kształcenie na nowo otwartym kierunku odnawialne źródła 
energii i infrastruktura komunalna na Wydziale Inżynierii 
Środowiska. Inną nowością w ofercie dydaktycznej Politechni-
ki Krakowskiej będzie od nadchodącego roku akademickiego 

specjalność analityka danych, wprowadzona na II stopniu 
kierunku informatyka na Wydziale Fizyki, Matematyki i In-
formatyki. Program studiów na nowej specjalności gwarantu-
je przygotowanie absolwentów do pracy w globalnych i kra-
jowych fi rmach, dysponujących nowoczesną infrastrukturą 
informatyczną do gromadzenia, przetwarzania i analizy in-
formacji. Unikatową specjalność — inżynierię dróg wodnych 
— proponujemy także na Wydziale Inżynierii Środowiska. Jej 
absolwenci będą przygotowani do planowania, projektowania 
i utrzymania dróg wodnych, a także do nowego spojrzenia na 
rozwój miast i regionów w rejonie rzek.

Osiągnięcia Politechniki Krakowskiej i troskę władz uczel-
ni o jakość kształcenia doceniają nasi wychowankowie. Za-
uważają, że dyplom renomowanej uczelni daje im na starcie 
kariery zawodowej przewagę nad konkurentami w ubieganiu 
się o atrakcyjne miejsca pracy. Z badań losów absolwentów 
prowadzonych przez Biuro Karier PK i z raportów MNiSW 
„Ekonomiczne Losy Absolwentów” wynika, że  pół roku po 
studiach pracuje ponad 90 proc. absolwentów Politechniki 
Krakowskiej, większość zarabia powyżej średniej w regionach 
zamieszkania. Zapotrzebowanie na inżynierów z dyplomem 
PK jest bardzo duże — tylko w 2016 r. pracodawcy złożyli 
w Biurze Karier Politechniki aż 4588 propozycji pracy, staży 
i praktyk dla osób z technicznym wykształceniem, w tym 
3335 ogłoszeń z ofertami pracy. 

W sierpniu br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju po-
zytywnie oceniło 5 wniosków złożonych przez Politechni-
kę Krakowską w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, 
Edukacja, Rozwój”. Dotyczą projektów o wartości 7,7 mln zł, 
projektów, w ramach których zaoferujemy studentom czte-
rech wydziałów Politechniki Krakowskiej (WIiTCh, WM, WIŚ 
i WFMI) wysokiej jakości płatne staże w wiodących fi rmach 
z branż związanych z kierunkami studiów. To jeszcze bardziej 
poprawi konkurencyjność naszych wychowanków na rynku 
pracy i uzupełni ich wiedzę zdobytą na uczelni o umiejętności 
praktyczne.

Z kolei projekt Biura Karier PK pozwoli na zaoferowa-
nie studentom profesjonalnej Zindywidualizowanej Usługi 
Doradczej — studenci będą mogli diagnozować swoje kom-
petencje i umiejętności za pomocą nowoczesnego narzędzia 
informatycznego oraz uzyskać wsparcie doradców w zakresie 
skutecznego aplikowania o pracę.

Udane losy zawodowe naszych absolwentów i obiecujące 
perspektywy przed naszymi studentami — to konsekwen-
cja możliwości, jakie stwarzamy młodym ludziom na naszej 
uczelni. Mogą uczestniczyć w szerokiej współpracy uczelni 
z samorządami i otoczeniem biznesowym, rozwijać się w ko-
łach naukowych. Dzięki temu odnoszą prestiżowe sukcesy.

Wymieńmy tylko najbardziej znaczące:
• studentki WIiTCh Sonia Kudłacik i Anna Drabczyk zosta-

ły laureatkami konkursu „Młodzi Zdolni 2016 — Mój po-
mysł dla Polski”; 

• Daniel Czyszczoń, student inżynierii wzornictwa przemy-
słowego na PK, zajął I  miejsce w konkursie na zaprojekto-
wanie samochodu autonomicznego „Renault. Passion For 
Design & Innovation”; 

• student inżynierii wzornictwa i architektury na PK Jacek 
Mikosz wraz z zespołem za inteligentny inhalator „Find 
Air” dla astmatyków zebrał międzynarodowe uznanie 
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środowiska inwestorów i start-upów. Aplikacja Find Air 
jest już dostępna na rynku;

• Magdalena Malinowska z PK została laureatką nagro-
dy specjalnej w 7. edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Student-Wynalazca”; 

• Marek Dudzik został laureatem XXII edycji Konkursu 
o Nagrodę Siemensa za pracę doktorską pt. „Analiza moż-
liwości ograniczenia składowej przemiennej momentu 
elektromagnetycznego w silniku ASM sterowanym wek-
torowo w napędach trakcyjnych”. 
Sukcesy odnoszą też sportowcy w politechnicznych bar-

wach — mamy medalistów mistrzostw Europy i świata, Aka-
demickich Mistrzostw Polski i Małopolski. W minionym se-
zonie sukcesy odniosły także ligowe zespoły koszykarskie, 
startujące pod szyldem Politechniki Krakowskiej w profesjo-
nalnych rozgrywkach PZKosz. Koszykarki zdobyły brązowy 
medal w I lidze, a koszykarze wywalczyli awans do I ligi 
i zdobyli Puchar Polski. Zaczynają sezon z ambitnym celem — 
będą walczyć o ekstraklasę dla Krakowa! 

Nowoczesne kształcenie i sukcesy naszych studentów nie 
byłyby możliwe bez harmonijnego rozwoju kadry naukowej 
oraz prowadzenia badań podstawowych i stosowanych na 
wysokim poziomie. Na Politechnice Krakowskiej dzieje się tak 
od wielu lat, z wielkim pożytkiem zarówno dla kompetencji 
absolwentów, jak i dla polskiej gospodarki. 

W mijającym roku akademickim wydziały Politechniki 
nadały 46 osobom stopień doktora i 22 osobom — stopień dok-
tora habilitowanego, natomiast 28 pracowników Politechniki 
uzyskało stopień doktorski, 15 — stopień doktora habilitowane-
go i 3 — tytuły naukowe profesora. Ponadto zawarto 30 umów 
o współpracy oraz 14 umów konsorcjum. Tylko w minionym 
roku akademickim zawarto prawie 450 umów z podmiotami 
zewnętrznymi na realizację usług badawczych w zakresie ko-
mercjalizacji wyników badań i wsparcia eksperckiego o warto-
ści 13 624 334 zł. Dokonano też 2 komercjalizacji innowacyjnych 
rozwiązań poprzez spółki oraz 5 transferów technologii przez 
sprzedaż licencji lub sprzedaż praw do rozwiązań naszych 
twórców. Nowatorskie rusztowania z aerożeli do hodowli tka-
nek i narządów,  bioaktywne substancje do produkcji leków 
na depresję i chorobę Alzheimera, inteligentny inhalator dla 
astmatyków, innowacyjne materiały i technologie budowlane, 
nowe fotoinicjatory, które mogą zrewolucjonizować produkcję 
farb, lakierów i klejów — to tylko niektóre z nowatorskich roz-
wiązań, opracowanych w minionym roku przez naukowców 
i studentów Politechniki Krakowskiej; rozwiązań, które rów-
nież mają szanse na komercjalizacyjny sukces. 

Wynalazcy z PK zdobyli w minionym roku ponad 20 na-
gród i wyróżnień na międzynarodowych wystawach wyna-
lazczości  w Europie, a także m.in. w Korei, Chinach i Malezji. 
Wśród nich są prestiżowe wyróżnienia Światowej Organizacji 
Własności Intelektualnej dla dr inż. Bożeny Tyliszczak czy zło-
te medale targów innowacji dla dr Joanny Ortyl oraz zespołu 
naukowców z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej 
pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Sobczak-Kupiec. Inno-
watorzy z PK byli też nagradzani przez krajowe gremia, m.in. 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Efektem bogatej działalności wynalazczej jest pozycja 
Politechniki Krakowskiej w czołówce polskich szkół wyż-
szych pod względem liczby uzyskanych patentów i zgłoszeń 

patentowych. W rankingu Urzędu Patentowego Rzeczpospo-
litej Polskiej za rok 2016 Politechnika Krakowska znalazła 
się w „15” najbardziej aktywnych polskich szkół wyższych 
w dziedzinie wynalazczości. Z 44 zgłoszeniami patentowy-
mi plasuje się na 10. miejscu rankingu wyższych szkół, które 
dokonały największej liczby zgłoszeń i jest na 14. miejscu ze-
stawienia z 29 udzielonymi prawami do patentów i wzorów 
użytkowych. Komercjalizacyjne doświadczenie i osiągnięcia 
jednostek PK zostały docenione przez Ministerstwo Rozwoju, 
które przyznało Akademickiemu Inkubatorowi Przedsiębior-
czości PK status akredytowanego ośrodka innowacji. PK jest 
jedyną uczelnią w Małopolsce i jedną z nielicznych w kraju 
z taką akredytacją na świadczenie usług doradczych w zakre-
sie innowacji dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

Ponadto zrealizowano 51 projektów badawczych na kwotę 
7 533 496 zł, fi nansowanych przez NCN, NCBiR oraz MNiSW. 
Stypendium naukowe MNiSW otrzymało 6 młodych naukow-
ców. Wypłacono również 49 stypendiów dla politechnicznych 
doktorantów i młodych pracowników, którym wszczęto prze-
wód doktorski. PK zorganizowała lub współorganizowała też 
33 konferencje naukowe. 

Wyniki prac naukowych były publikowane w renomo-
wanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a także 
w „Czasopiśmie Technicznym”, od 2013 r. wydawanym w języ-
ku angielskim. Od stycznia tego roku „Czasopismo Technicz-
ne” ukazuje się jako regularny miesięcznik  bez podziału na 
serie, w nowej szacie grafi cznej, z wysoką punktacją MNiSW, 
co przyciąga wielu autorów z innych ośrodków akademickich. 
W ostatnim okresie złożono ankietę indeksacyjną do bazy In-
dex Copernicus, co pozwoli na dalszą poprawę wskaźników 
bibliometrycznych. Warto również podkreślić, że od stycznia 
br. monografi e ukazują się z numerami ISBN w nowej szacie 
grafi cznej jako Monografi e Politechniki Krakowskiej.

Prowadzenie bogatej działalności badawczej oraz kształ-
cenie na wysokim poziomie jest możliwe dzięki regularnym 
inwestycjom uczelni w infrastrukturę i bazę laboratoryjną. 
W minionym roku na PK oddano do użytku unikatowe w ska-
li Europy Środkowo-Wschodniej Laboratorium Badań Techno-
klimatycznych. Są w nim realizowane interdyscyplinarne 
badania wielkogabarytowych obiektów inżynierskich w wa-
runkach skrajnych narażeń klimatycznych i środowiskowych. 
Ale można w nim dokonywać także innych unikatowych eks-
perymentów. To w naszej lodowej komorze przygotowywał 
się do późniejszej, udanej próby bicia rekordu Guinnessa ko-
larz ekstremalny Walerian Romanowski. 
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Zrealizowano także na PK wiele prac, które podniosły 
standard i bezpieczeństwo naszych obiektów. Jako najważniej-
sze inwestycje techniczne wskazać należy: budowę zbiornika 
przeciwpożarowego wraz z hydrantami wewnętrznymi na 
Wydziale Mechanicznym; ukończenie rewaloryzacji ogrodu 
Tadeusza Kościuszki przed budynkiem Wydziału Inżynierii 
Środowiska, rozwój Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego w Żywcu 
poprzez zakup i montaż kolejnego domku rekreacyjnego oraz 
zakup nowej łodzi szkoleniowej przeznaczonej dla studentów 
niepełnosprawnych; uruchomienie sali bilardowej w domu 
studenckim przy ul. Bydgoskiej. Ponadto uzyskano pozwole-
nie na przebudowę pomieszczeń na apartamenty w domu stu-
denckim nr 4 przy ul. Skarżyńskiego. Kontynuowano również 
zadania związane z termomodernizacją i wymianą instalacji 
wewnętrznych oraz przebudową hydrantów wewnętrznych 
przeciwpożarowych i budową zbiornika przeciwpożarowego 
na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Zrealizowa-
no budowę kabli światłowodowych do systemu monitoringu 
na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej; przebudowano 
również halę komory niskich temperatur na pomieszczenia 
magazynowo-laboratoryjne dla Instytutu Materiałów i Kon-
strukcji Budowlanych oraz zainstalowano windę w budynku 
Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych. 

W zakresie zadań remontowych rozpoczęto konserwację 
elewacji północnej pałacu w Łobzowie przy ul. Podchorążych, 
wykonano remont elewacji od strony ul. Senackiej w pałacu 
biskupa Samuela Maciejowskiego przy ul. Kanoniczej 1 oraz 
wykonano remont części dachu biblioteki przy ul. Warszaw-
skiej. Ponadto zakończono modernizację systemu audiowi-
zualnego w Sali Senatu. Z kolei przy ul. Stelli-Sawickiego 
w Czyżynach dokonano oczyszczenia fragmentu działek po 
byłych ogródkach działkowych o powierzchni 3,1 ha. Z terenu 
zostały usunięte dziko rosnące krzewy i drzewa oraz samo-
siejki, dzięki czemu stał się miejscem rekreacji, przyjaznym 
i bezpiecznym dla studentów i okolicznych mieszkańców. 

Z nowych zadań należy wspomnieć o rozpoczęciu termo-
modernizacji i konserwacji elewacji budynku dydaktyczno-
-administracyjnego, tz w. „CUP-u”, oraz o przygotowaniu do 
kompleksowej przebudowy budynku 10-34 zw. „Houston”. 
Przygotowujemy też niezbędną dokumentację przed kapital-
nym remontem i termomodernizacją akademika przy ul. Byd-
goskiej. 

Szczególnie duże nadzieje wiążemy ze wspólnym pro-
jektem uczelni i fi rmy Fakro, światowego lidera w produkcji 
okien dachowych. Rozpoczęliśmy przygotowania do budowy 
wspólnego Laboratorium Badań Aerodynamicznych. Będzie 
to strategiczne dla Małopolski centrum badań, służących 
m.in. walce z zanieczyszczeniem powietrza. 

W zakresie informatyzacji i bezpieczeństwa sieci do naj-
ważniejszych prac należy zaliczyć: wdrożenie systemu bez-
pieczeństwa stron internetowych, chroniącego najbardziej 
podatne aplikacje przed cyberatakami. Wdrożono również  
system pomocy technicznej helpdesk do obsługi zgłoszeń 
z administracji centralnej oraz dziekanatów wydziałów PK 
i administratorów lokalnych. Wprowadzono również możli-
wość formatowania legitymacji studenckich PK na potrzeby 
systemu Krakowskiej Karty Miejskiej. Rozpoczęto też suk-
cesywną wymianę infrastruktury sieci bezprzewodowej 
EDUROAM wraz z konfi guracją sprzętu i oprogramowania.

W zakresie spraw fi nansowo-księgowych podjęto szereg 
działań w  związku ze zmianą przepisów dotyczących podat-
ku od towarów i usług VAT. Opracowano także nowe zasa-
dy fi nansowania jednostek PK, uwzględniające ich potrzeby, 
a oparte na nowym, ministerialnym algorytmie podziału 
dotacji statutowej. Przy tej okazji chcę wspomnieć, że dotacja, 
przyznana w 2017 r. przez MNiSW dla Politechniki Krakow-
skiej na podstawie nowego algorytmu, jest wyższa w stosun-
ku do roku ubiegłego o 2,3 proc.

W związku z utworzeniem spółki Zakład Produkcji Do-
świadczalnej CEBEA Sp. z o.o. i wniesieniem do niej aportu 
w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej 
majątek ruchomy i obrotowy Zakładu Produkcji Doświadczal-
nej w Bochni, przejętego wraz z OBR Cebea Kraków, dokonano 
zmian związanych ze zlikwidowaniem wydzielonej działal-
ności gospodarczej prowadzonej przez uczelnię w tym Zakła-
dzie. Ponadto w ostatnim roku w Pionie Kanclerza kontynu-
owane były procesy mające na celu optymalizację zatrudnienia 
i efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Dokonano zmian 
w regulaminie organizacyjnym, który dotyczył Pionu Kancle-
rza oraz Działu Spraw Studenckich i Działu Kształcenia.

Szanowni Państwo,
Szczególnie ważnym celem strategicznym dla PK jest wzmoc-
nienie umiędzynarodowienia uczelni. Służy temu szeroka 
współpraca w ramach programów wymiany europejskiej 
i umów bilateralnych z ponad 464 uczelniami z całego świata. 
Obecnie jednym z najmocniej rozwijanych kierunków współ-
pracy są Chiny. W minionym roku Politechnika Krakowska 
wraz z Politechniką Białostocką i Tianjin Chengjian University 
utworzyła Chińsko-Polską Szkołę Inżynierii, z siedzibą w Tianji-
nie, przystąpiła także do konsorcjum polskich i chińskich uczel-
ni „One Belt One Road”. Podpisaliśmy również w minionym 
roku akademickim ramową umowę o współpracy z Ningbo 
City College of Vocational Technology. Współpraca z uczelnią 
w Ningbo zakłada stworzenie przez partnerów Centrum Szko-
lenia Umiejętności Zawodowych — w jego ramach obie strony 
będą współdziałały w dziedzinie dydaktyki, nauczania języka, 
szkoleń zawodowych i wymiany kulturalnej. Pracownicy PK 
prowadzić będą szkolenia dla studentów oraz młodych dydak-
tyków chińskiej uczelni, zainteresowanych szczególnie takimi 
dziedzinami, jak: budowa i eksploatacja pojazdów samochodo-
wych, projektowanie architektoniczne, inżynieria wzornictwa 
przemysłowego, inżynieria lądowa, ochrona środowiska, tech-
nologie energooszczędne, informatyka, inżynieria elektryczna 
i komputerowa. Planowane jest też uruchomienie programu 
wymiany studenckiej, obejmującej wymianę dydaktyczną, sta-
że, kursy branżowe oraz wycieczki kulturalne. 

Politechnika Krakowska gościła również przedstawicieli 
34 uczelni chińskich na zorganizowanych na PK Szanhgaj-
skich Targach Edukacyjnych. W ostatnim miesiącu rektor 
PK i dziekani dwóch wydziałów byli z rewizytą w Luoyang 
Normal University. Podpisano porozumienie o współpracy, 
a w jego w ramach jeszcze w bieżącym roku akademickim 
studia na PK rozpocznie liczna grupa studentów z Chin. 

Innym ważnym dla umiędzynarodowienia uczelni wy-
darzeniem była wizyta delegacji PK, pod przewodnictwem 
rektora, w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) 
w Genewie. Politechnika Krakowska i CERN współpracują 
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już ponad 25 lat. Efektem współpracy naszych specjalistów 
z CERN, oprócz innowacyjnych rozwiązań badawczych, są 
sukcesy naukowe, publikacje i raporty techniczne oraz różne 
formy staży dla studentów i pracowników Politechniki — nie-
którzy związali dalszą karierę naukową z CERN.

Dużą wagę przywiązujemy również do umocnienia na-
szych kontaktów z uczelniami z Ukrainy. W tym roku uczest-
niczyłem w uroczystościach jubileuszowych 200-lecia Politech-
niki Lwowskiej. Należy ona do najstarszych uczelni w Europie 
Środowo-Wschodniej, a jej charakter kształtowały skompliko-
wana historia i tradycje szkolnictwa technicznego, z których 
wywodzi się w dużej mierze także tradycja Politechniki Kra-
kowskiej. Wspólnie z prof. Kazimierzem Furtakiem uczest-
niczyliśmy również w uroczystym otwarciu laboratorium 
odnawialnych źródeł energii, utworzonego i wyposażonego 
w ramach projektu sfi nansowanego przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP. Zrealizowały go wspólnie Politechnika Kra-
kowska oraz Narodowy Uniwersytet Politechniki Lwowskiej. 

Pielęgnowanie tradycji i historii jest ważne dla społeczno-
ści akademickich, buduje ich tożsamość i jest fundamentem 
dalszego rozwoju. W tym kontekście chciałbym przypomnieć 
o kończącym się na Politechnice Krakowskiej Roku Tadeusza 
Kościuszki. 4 lutego 1746 r. urodził się Tadeusz Kościuszko, 
15 października 2017 r. obchodzić będziemy 200-lecie jego 
śmierci. Z kolei nieco ponad 40 lat temu, w 1976 r., Politech-
nika Krakowska otrzymała imię Kościuszki. Połączenie tych 
znaczących dat skłoniło nas do ogłoszenia Roku Tadeusza Ko-
ściuszki na PK. Był obchodzony nie tylko przez nas. Także Sejm 
i Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz UNESCO ogłosiły rok 
2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki. Nasza uczelnia zorganizo-
wała z tej okazji serię naukowych, kulturalnych i sportowych 
wydarzeń. Był tradycyjny, organizowany już przez nas po raz 
41., uliczny bieg szlakiem pomników pamięci Kościuszki. Zor-
ganizowaliśmy dwudniową konferencję naukową „Tadeusz 
Kościuszko. Historia, współczesność, przyszłość. Relacje i za-
leżności”. Gościem specjalnym konferencji był podsekretarz 
w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, który przeka-
zał uczestnikom konferencji adres wystosowany przez prezy-
denta Andrzeja Dudę. Prezentowane były wystawy: „Rysunki 
i wizerunki Tadeusza Kościuszki” (z kolekcji Książąt Czarto-
ryskich i Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie), „Wy-
stawa kolekcjonerska znaczków o tematyce kościuszkowskiej” 
oraz wystawa internetowa „Tadeusz Kościuszko — wirtualna 
odsłona”, w ramach której pokazano wybrane wizerunki Pa-
trona Politechniki na kartach pocztowych, na banknotach 
i monetach oraz na znaczkach Poczty Polskiej. Organizatorami 
wystaw były: Muzeum PK, a także Ogólnopolski Klub Filate-
listyczny „Cracoviana” i Koło nr 1 im. St. Miksteina. Na dzie-
dzińcu PK odbyła się prezentacja zabytkowych samochodów, 
biorących udział w rajdzie „Szlakiem T. Kościuszki z Krakowa 
do Racławic”. Ponadto dokonano odsłonięcia popiersia Tade-
usza Kościuszki w Muzeum PK. Zorganizowaliśmy również 
kolejny ogólnopolski konkurs wiedzy „Tadeusz Kościuszko — 
inżynier i żołnierz”. Za organizację wydarzeń Roku Kościusz-
kowskiego serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym 
w to pracownikom jednostek uczelni, szczególnie Muzeum 
PK. We wrześniu Senat uczelni gościł na wyjazdowym po-
siedzeniu w Racławicach, miejscu pamiętnej bitwy z 1794 r., 
w której siłami polskimi dowodził Naczelnik.

Dostojni Goście,
Politechnika Krakowska od wielu lat prowadzi owocną 
współpracę z partnerami z otoczenia samorządowego, gospo-
darczego i akademickiego. Blisko współpracujemy z urzędami 
wojewódzkim i marszałkowskim, a także władzami małopol-
skich miast, gmin i powiatów, w tym szczególnie blisko z sa-
morządem Krakowa. Pragnę serdecznie podziękować Panu 
Marszałkowi i Panu Wojewodzie oraz Panu Prezydentowi 
miasta Krakowa za dotychczasową bardzo dobrą współpra-
cę oraz szczerze zadeklarować wolę dalszego współdziałania 
na rzecz rozwoju naszego miasta i regionu. W szczególności 
chcemy się włączyć w projektowanie nowych rozwiązań ko-
munikacyjnych i drogowych oraz zaangażować się jeszcze 
bardziej w walkę z zanieczyszczeniem powietrza w naszym 
regionie. Zgodnie z naszymi eksperckimi kompetencjami bę-
dziemy nadal chętnie wspierać wysiłki na rzecz rewaloryzacji 
zabytków Krakowa oraz włączać się w urbanistyczny rozwój 
naszego miasta i regionu. Warto podkreślić, że wymiernym 
efektem rozległej współpracy PK z jednostkami samorządo-
wymi jest realizacja kilkuset projektów, w których studenci 
i naukowcy PK zaproponowali polskim gminom i powiatom 
nowoczesne rozwiązania m.in. z zakresu architektury i urba-
nistyki, rewitalizacji obszarów miejskich, ochrony zabytków 
i dziedzictwa kulturowego, rewitalizacji obszarów poprzemy-
słowych, a także planowania przestrzennego, systemów ko-
munikacyjnych, ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki 
odpadami, walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Studenci PK w pracach semestralnych, inżynierskich 
i magisterskich podejmują tematy wskazane przez partnerów 
uczelni, dzięki czemu rozwiązują praktyczne inżynierskie 
problemy i zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe, 
tak oczekiwane przez pracodawców. Benefi cjentami takiej 
współpracy PK z otoczeniem regionalnym były m.in. samo-
rządy oraz mieszkańcy gmin i powiatów Małopolski, Pod-
karpacia, Górnego i Dolnego Śląska, Kielecczyzny, w tym 
Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Wrocławia, Wadowic, 
Oświęcimia, Andrychowa, Gorlic, Miechowa, Jordanowa, 
Wiślicy, Radomia, Żywca, Lanckorony, Zabierzowa, Bochni, 
Niepołomic, Rzeszowa, Stalowej Woli, Przemyśla, Racławic 
i wielu innych. Niektórych burmistrzów wymienionych miast 
mamy przyjemność gościć na dzisiejszej uroczystości. Ser-
decznie Państwu za tę współpracę dziękuję!

W mijającym roku akademickim Politechnika Krakowska 
przewodniczyła Związkowi Uczelni InnoTechKrak. W czasie 
pełnienia tej zaszczytnej funkcji podjęto wiele działań służą-
cych rozwojowi międzyuczelnianej współpracy, m.in.: złożo-
no 2 projekty do MNiSW w ramach  Programu „DIALOG”, 
przeprowadzono procedury prawno-administracyjne, nie-
zbędne do prowadzenia działalności statutowej związku. 
Zostały uzupełnione wszelkie formalności rejestracyjne: NIP, 
Regon, rachunek bankowy. Sformalizowano także sprawy 
związane z korzystaniem przez InnoTechKrak z adresu przy 
ul. Piłsudskiego 16, wskazanym w dokumentach rejestracyj-
nych jako siedziba Związku. Wyłoniono fi rmę księgową do 
obsługi Związku. Wdrożono postępowanie konkursowe do 
wyłonienia wspólnego specjalisty ds. bezpieczeństwa IT dla 
uczelni zrzeszonych w związku uczelni. Na przełomie mar-
ca i kwietnia w Zakopanem odbyły się zaś coroczne Mistrzo-
stwa Politechniki Krakowskiej w Narciarstwie Alpejskim 
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i Snowboardzie z nową konkurencją — Drużynowymi Mi-
strzostwami Związku Uczelni InnoTechKrak z udziałem re-
prezentacji AGH i UR. Puchar przewodniczącego związku 
uczelni zdobyli koledzy z Uniwersytetu Rolniczego. 

Obecnie, wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą, w ra-
mach Związku Uczelni InnoTechKrak procedowane jest po-
stępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
energii elektrycznej na 2018 r. według modelu giełdowego. 
Związek Uczelni przekazał też wspólne rekomendacje i uwagi 
naszych uczelni do projektu nowej ustawy prawo o szkolnic-
twie wyższym.

Wszystkie wymienione działania prowadzone są w jed-
nym celu — poprawy warunków kształcenia i prowadzenia 
badań naukowych na Politechnice Krakowskiej. To równo-
cześnie nakłada na nas wszystkich obowiązek wykorzystania 
stwarzanych możliwości jak najlepiej, znacznie lepiej niż to 
ma miejsce obecnie.

Pragnę jasno zaznaczyć, że poziom badań naukowych i ak-
tywność naukowa pracowników naukowo-dydaktycznych na 
naszej uczelni muszą się poprawić. Politechnika Krakowska nie 
może być zadowolona z obecnie zajmowanej pozycji w rankin-
gach krajowych. To prawda, że do rankingów nie należy przy-
wiązywać nadmiernej wagi. Ale trzeba przyznać, że możemy 
w nich znaleźć informacje o naszych niedostatkach w porówna-
niu z uczelniami, które uważamy za równorzędne i o podobnym 
potencjale. Jeśli chcemy być równoprawnym partnerem najlep-
szych uczelni w kraju i w Europie, to musimy się porównywać 
właśnie z nimi. By być takim partnerem, musimy wiele zmienić. 
Okazja nadarza się do tego znakomita. Nowe zapisy ustawy za-
chęcają do radykalnych działań w obszarze zarządzania i orga-
nizacji pracy naukowej. Będziemy w ich planowaniu inspirować 
się najlepszymi i najbardziej adekwatnymi dla nas wzorcami, 
sprawdzonymi na czołowych uczelniach europejskich.

Czy jesteśmy jednak do tych zmian przygotowani, czy ocze-
kujemy ich z otwartością? To jest pytanie skierowane do każdego 
z nas. Zdaję sobie sprawę, że trzeba zmienić sporo utrwalonych 
przez lata przyzwyczajeń, ale naszą ambicją musi być konse-
kwentne podążanie drogą umożliwiającą podniesienie prestiżu 
naszej uczelni na rynku krajowym i międzynarodowym. Mu-
simy dążyć do tworzenia silnych jednostek badawczych, a nie 
bronić słabych, kilkuosobowych katedr czy zakładów. Słabe ze-
społy skazane są na marginalizację i wegetację w środowisku 
naukowym. Jest sprawą oczywistą, że tyl-
ko mocne jednostki liczą się w rywalizacji 
o środki fi nansowe na badania.

Dlatego zdecydowaliśmy o szczegól-
nym wsparciu dla liderów naukowych 
naszej uczelni, będą oni przykładem dla 
innych i motorem rozwoju Politechniki 
Krakowskiej. Jesteśmy blisko ich wyło-
nienia i zaprezentowania systemu zachęt 
fi nansowych i organizacyjnych dla in-
nych pracowników, którzy również mają 
potencjał liderów i są gotowi jeszcze ak-
tywniej działać naukowo. Ten krok wy-
przedza i pozostaje w zgodzie z duchem 
rozwiązań proponowanych w projekcie 
nowej ustawy w zakresie ścieżek rozwo-
ju zawodowego na polskich uczelniach. 

Wokół liderów i ich grup badawczych możemy tworzyć szko-
ły naukowe i doktorskie, konsolidować potencjał wewnętrzny 
i tak wzmocnieni walczyć śmielej o środki na badania w ramach 
dyscyplin naukowych. Po roku od objęcia funkcji przez powo-
łanych właśnie kierowników katedr i zakładów będziemy oce-
niać osiągnięcia ich jednostek oraz rozwój pracowników. Jest to 
niezbędne ze względu na konieczność dostosowania struktury 
organizacyjnej uczelni do rozwiązań nowej ustawy 2.0.

W podobny, czyli systemowy sposób, będziemy wspierać 
liderów dydaktyki na PK, świadomi ich ważnej roli w realiza-
cji strategicznych celów uczelni. Możliwości wsparcia rozwoju 
pracowników, wyróżniających się mistrzostwem w dydaktyce, 
zostały zapowiedziane w nowej ustawie dla szkolnictwa wyż-
szego. Te zapowiedzi są zbieżne z naszymi planami — kon-
sekwentnego dążenia do podnoszenia poziomu nauczania. 
W tym aspekcie bardzo pomocne są opinie naszych studentów, 
zawarte w ankietach oceniających jakość prowadzonych zajęć 
dydaktycznych. Pragnę zapewnić naszych wychowanków, że 
będziemy nagradzać wyróżniających się wykładowców i pil-
nie monitorować jakość wszystkich zajęć. Bardzo proszę więc 
wszystkich studentów, by jeszcze w większym stopniu anga-
żowali się w proces wypełniania ankiet, bo to jeden z kluczo-
wych elementów dbałości o dobre kształcenie.

Dziś witam szczególnie serdecznie w naszej społeczności 
studentów pierwszego roku. Zaczyna się dla was piękny czas 
w pięknym, starym Krakowie. Teraz pewnie trudno w to uwie-
rzyć, ale te kilka lat studiów w historii waszej kariery, waszego 
życia to będzie tylko moment. Studia to moment, ale moment 
kluczowy, moment, który o wszystkim może zdecydować. 

Jeśli mówią Wam, że na studiach wystarczy być ciekawym, 
nie wierzcie. Bądźcie ciekawscy. Jeśli mówią, że na zajęciach 
wystarczy uważać, nie wierzcie. Bądźcie uciążliwie docie-
kliwi. Jeśli mówią wam: bądźcie głodni wiedzy, nie poprze-
stańcie na tym — bądźcie zachłanni! Korzystajcie z każdej 
okazji, by zdobyć nową umiejętność, a z każdego twórczego 
spotkania miejcie prawdziwą radość. Wyjeżdżajcie do innych 
krajów w ramach programów wymiany studenckiej i wracaj-
cie do nas, żeby dzielić się doświadczeniami i wiedzą; inspi-
rować nas do międzynarodowej mobilności. Próbujcie w ko-
łach naukowych — lub uczestnicząc w pracach badawczych 
naszych zespołów — wywrócić dotychczasowe prawdy do 
góry nogami. Wystawiajcie nas — waszych nauczycieli — na 
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wychowanków PK. Przedsięwzięciem fl agowym jest założona 
w 1998 r. Złota Księga, do której trafi ają absolwenci PK mogący 
poszczycić się spektakularnymi osiągnięciami i sławiący do-
bre imię Politechniki. 

W swoim wystąpieniu Izabela Paluch mówiła o różnych 
innych przedsięwzięciach SWPK oraz o planach stowarzy-
szenia, które określiła mianem klubu przyjaciół. Do wszyst-
kich absolwentów studiów pierwszego, drugiego i trzecie-
go stopnia, a także absolwentów studiów podyplomowych 
zwróciła się z apelem o wstępowanie do SWPK. — Dzielcie 
się z nami swoją wiedzą, umiejętnościami i pomysłami. A my się 
wam za to zrewanżujemy, umożliwiając kontakt z podobnie wam 
myślącymi absolwentami i stwarzając szanse na networking, któ-
ry jest jedną z podstaw udanego biznesu — powiedziała Izabela 
Paluch.

próby! Stawajcie do merytorycznych pojedynków bez strachu! 
Ale zachowajcie przy tym dwie rzeczy — inżynierską pokorę 
wobec świata przyrody i inżynierską wrażliwość na potrzeby 
innych ludzi. Nas, grono doświadczonych nauczycieli, zachę-
cam, by pytania młodych przyjmować z entuzjazmem, im też 
zadawać pytania, prosić o weryfi kację naszej wiedzy o współ-
czesnym świecie, jakże innym od świata naszej młodości.

Przed nami czas zmian w polskim szkolnictwie wyższym. 
Zapowiadana większa autonomia dla uczelni to nie jest tylko 
przywilej, zwyczajne rozluźnienie gorsetu biurokratycznych 
procedur. Wolność to przede wszystkim odpowiedzialność 
— za przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. O tym, jaki bę-
dzie ten czas przed nami, mamy szansę w dużym stopniu 
zdecydować sami. Ale zmiany będą wymagać od nas wyjścia 

z utartych schematów myślenia i zwalczenia pokusy stawia-
nia ślepego oporu. Będą też wymagać wyjścia ze strefy bez-
pieczeństwa procedur, wzięcia odpowiedzialności za swoją 
część politechnicznego świata. Nikt z tej odpowiedzialności 
nas nie zwolni. Dlatego zapraszam całą społeczność akade-
micką, wszystkich studentów i pracowników, do wspólnego 
budowania pomyślności naszej uczelni, spojrzenia na zmiany 
jako wyzwanie i niepowtarzalną szansę.  

Życzę pracownikom twórczej energii i satysfakcji z pracy 
na rzecz naszej uczelni, studentom zaś, by z radością czerpali 
z bogactwa możliwości, które oferuje Politechnika Krakowska.

Tytuł wystąpienia pochodzi od redakcji.

Mija 60 lat od rozpoczęcia prac nad 
koncepcją powołania organizacji sku-
piającej absolwentów naszej uczelni. 
Okrągłą rocznicę swego powstania 
Stowarzyszenie Wychowanków Poli-
techniki Krakowskiej będzie obcho-
dzić za rok.

W ciągu wielu lat działalno-
ści SWPK stało się organizatorem 
różnych wydarzeń — czasem uro-
czystych, czasem refl eksyjnych, ale 
zawsze znanych i lubianych przez 

członków stowarzyszenia, ważnych też dla całego środowiska 
uczelni. Do najważniejszych należą: spotkania świąteczno-
-noworoczne i wielkanocne, Zaduszki, zloty, zjazdy i bale 

Dzielcie się z nami swoją wiedzą
Wystąpienie Izabeli Paluch — prezesa Stowarzyszenia Wychowanków 
Politechniki Krakowskiej (omówienie)

Gratulacjami skierowanymi do 
młodszych kolegów, którzy wła-
śnie wstąpili w mury Politech-
niki Krakowskiej, zaczął swoje 
wystąpienie Michał Kostrzewa. 
Gratulował im pierwszego suk-
cesu, jakim było dostanie się na 
studia. W ten sposób otrzyma-
li oni niepowtarzalną szansę 
rozwoju. Aby dobrze wykorzy-
stać tę szansę, trzeba jednak od 

Niepowtarzalna szansa rozwoju
Wystąpienie Michała Kostrzewy — p.o. przewodniczącego Parlamentu 
Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej (omówienie)

pierwszych dni na uczelni zachować właściwy balans po-
między wypełnianiem obowiązków akademickich a przy-
jemnościami. Studia — to czas, który poza nauką należy 
wypełnić działalnością uzupełniającą wykształcenie — 
działalnością w sporcie, w kołach naukowych czy też w Sa-
morządzie Studenckim PK. Michał Kostrzewa złożył de-
klarację, że Samorząd Studencki PK dołoży ze swej strony 
wszelkich starań, aby zapewnić wprowadzenie czekających 
uczelnię zmian i w pełni wesprze proces podnoszenia jako-
ści na naszej uczelni.
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Podczas uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego na Po-
litechnice Krakowskiej młode osoby wyróżniające się w dzia-
łalności naukowej otrzymały nagrody przyznane przez dwie 
fundacje. Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela wręczył 
dr Zbigniew Engel junior, natomiast nagrody Fundacji Wspie-
rania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery laureaci 
dostali z rąk samego fundatora. 

Nagroda im. Profesora Zbigniewa Engela jest przyzna-
wana młodym pracownikom naukowo-dydaktycznym, któ-
rzy nie przekroczyli 35. roku życia i mają na swoim kon-
cie wyróżniającą się pracę doktorską, habilitacyjną bądź 
publikacje naukowe (monografi a lub cykl artykułów napi-
sanych w ostatnich trzech latach). Laureaci wyłaniani są 
z grona pracowników trzech uczelni: Politechniki Krakow-
skiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Święto-
krzyskiej. 

Wyróżnienie to otrzymała w tym 
roku dr inż. Maria Kurańska z Kate-
dry Chemii i Technologii Polimerów 
na Wydziale Inżynierii i Technologii 
Chemicznej PK. Kapituła nagrody 
doceniła liczne osiągnięcia naukowe 
laureatki, a w szczególności rozprawę 
doktorską „Porowate materiały poli-
uretanowe z udziałem surowców od-
nawialnych”.

Fundacja Wspierania Młodych Talentów Profesora Janu-
sza Magiery działa przy Politechnice Krakowskiej. Docenia 
przede wszystkim oryginalne, twórcze pomysły w zakresie 
m.in. technologii energooszczędnych i bezodpadowych, od-
nawialnych źródeł energii oraz budownictwa pasywnego 
i energooszczędnego, a przede wszystkim osiągnięcia doty-
czące oszczędzania energii. W tym roku swe nagrody przy-
znała po raz piąty. 

Nagrodę I stopnia otrzymała Karolina Mazur, absolwentka 
Wydziału Mechanicznego PK. Studiowała inżynierię biome-
dyczną (I stopień) i inżynierię materiałową (II stopień). W trak-
cie studiów wykonywała prace naukowe dotyczące materiałów 
biodegradowalnych (z zastosowaniem kompozytów polimero-
wych wytworzonych ze źródeł odnawialnych), z których można 
wytwarzać opatrunki o cechach aseptycznych i przeciwgrzy-
bicznych. Uczestniczyła w dwóch projektach badawczych; wy-
głaszała referaty na pięciu konferencjach krajowych i jednej za-
granicznej. W imieniu Karoliny Mazur, przebywającej na stażu 
na Uniwersytecie Lancaster w Wielkiej Brytanii, nagrodę odebrał 
dr inż. Marek Hebda, opiekun naukowy laureatki.

Laureatka nagrody II stopnia Mag-
dalena Kulig jest absolwentką Wydziału 
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. 
Specjalizuje się w pracach dotyczących 
technologii zagospodarowania odpadów, 
w szczególności wykorzystania kompozy-
tów z recyklowanych surowców w aplika-
cjach, w których stosowane materiały cha-
rakteryzują się dobrą stabilnością termiczną 
i barierową. Drugi laureat nagrody II stop-
nia — Jakub Balicki (Wydział Inżynierii Lą-
dowej) — specjalizuje się w zastosowaniu 
analizy wielokryterialnej przy wyborze 
energooszczędnej technologii w budownic-
twie, w szczególności wykonania elewacji 
budynku biurowego z wykorzystaniem 
wysoko zaawansowanych metod oblicze-
niowych i oprogramowania w tym zakresie. 
W 2016 r. zdobył pierwsze miejsce w Uczel-
nianej Sesji Studenckich Kół Naukowych .

(ps)

Laureaci nagród

Maria Kurańska

Magdalena Kulig

Jakub Balicki

W dniu inauguracji roku akademickiego na PK zespół pra-
cowników naszej uczelni rozegrał mecz siatkówki z repre-
zentacją szkół wyższych Krakowa. Kapitanami byli: Da-
riusz Bogdał (PK, dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii 
Chemicznej) i Tomasz Klocek (AWF, Wydział Wychowania 

Spotkanie przy siatce
Fizycznego i Sportu, trener klasy mistrzowskiej). Na parkiecie 
w hali sportowej PK zwyciężyła reprezentacja uczelni 2 : 1, ale 
po meczu wszyscy byli zadowoleni z dobrej wspólnej zabawy. 

Fot.: Adam Bodzioch 
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Podobnie jak w latach poprzednich, uroczystości związane 
z rozpoczęciem nowego roku akademickiego zorganizowały 
poszczególne wydziały Politechniki Krakowskiej. W trakcie 
tych ceremonii studenci wstępujący w mury uczelni składali 
ślubowanie, a następnie wysłuchiwali pierwszego w swoim 
życiu wykładu.

Już 29 września rok akademicki zainaugurował WYDZIAŁ 
MECHANICZNY. Uroczystość odbyła się we wczesnych go-
dzinach popołudniowych na terenie Muzeum Lotnictwa Pol-
skiego. Przybyłych powitał dziekan WM prof. Jerzy Sładek. 
W imieniu władz uczelni głos zabrał prorektor dr hab. inż. 
Marek Stanuszek. Wykład „Optymalizacja topologiczna, czyli 
nowoczesne oblicze projektowania inżynierskiego” wygłosił 
prof. Bogdan Bochenek.

2 października początek roku akademickiego świętowały 
cztery wydziały. W hali CSiR przy ul. Kamiennej inaugurację 
zorganizował WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ. Gości powi-
tał dziekan WIL dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. Władze 
uczelni reprezentował prorektor dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. 
Wykład „BIM w praktyce — perspektywy rozwoju młodego in-
żyniera” wygłosił Arkadiusz Leśko z fi rmy Budimex.

Tego samego dnia zebrała się na inauguracji roku akade-
mickiego społeczność WYDZIAŁU FIZYKI, MATEMATYKI 
I INFORMATYKI. Obecnych powitał dziekan WFMiI dr hab. 
Andrzej Woszczyna, prof. PK, a następnie głos zabrał pro-
rektor prof. Tadeusz Tatara. Wykład „Sieć 4G LTE z trzech 
punktów widzenia — fi zyki, matematyki oraz informatyki” 
wygłosił Łukasz Gawor z Nokia Solutions and Networks. Uro-
czystość zorganizowana przez WFMiI, podobnie jak wszyst-
kie pozostałe, odbyła się w auli przy ul. Warszawskiej.

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego 
przez WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA gości przywi-
tał dziekan WIŚ dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki. W imie-
niu władz uczelni przemówił prorektor prof. Tadeusz Tatara. 
Obecni byli przedstawiciele władz wydziałów, z którymi WIŚ 
prowadzi międzywydziałowy kierunek gospodarka prze-
strzenna — Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Lą-
dowej. Z wykładem „Biomasa jako źródło energii odnawial-
nej” wystąpił dr hab. inż. Tomasz Baczyński.

Również 2 października rok akademicki zainaugurował 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY. Po przywitaniu gości przez 

dziekana WA prof. Jacka Gyur-
kovicha głos zabrał reprezentu-
jący władze uczelni prorektor 
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. 
W uroczystości uczestniczył rów-
nież prorektor dr hab. inż. arch. 
Andrzej Białkiewicz, prof. PK. 
Wykład inauguracyjny „O prak-
tyczności idei w architekturze” 
wygłosił dr hab. inż. arch. Kazi-
mierz Butelski, prof. PK.

4 października rok akade-
micki został zainaugurowany 
przez WYDZIAŁ INŻYNIERII 
I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. 
Dziekan WIiTCh prof. Dariusz Bogdał, witając zebranych, na-
wiązał do świętowanego w tym roku kalendarzowym 50-lecia 
wydziału. W imieniu władz uczelni przemówił prorektor 
dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK. Wykład inau-
guracyjny „Hydrogen  Developments in the Oil & Gas Indus-
try” wygłosił Andre Bauer z kierownictwa fi rmy Air Liquide 
Global E&C Solutions Poland. 

Serię inauguracji wydziałowych zakończyła ceremonia 
zorganizowana 4 października przez WYDZIAŁ INŻYNIERII 
ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ. Zebranych powitał dzie-
kan WIEiK prof. Adam Jagiełło. Władze uczelni reprezentował 
prorektor dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK. Do 
wygłoszenia wykładu inauguracyjnego został zaproszony 
prof. Krzysztof Kluszczyński, który przed dwoma laty, jako 
przedstawiciel Politechniki Śląskiej, zaprezentował wykład 
podczas centralnej inauguracji roku akademickiego na PK. 
Teraz, już jako profesor WIEiK PK, przedstawił wykład zaty-
tułowany: „Elektrotechnika użyteczna i magiczna”.

W inauguracjach wydziałowych uczestniczyło wielu za-
proszonych przedstawicieli instytucji naukowych i gospodar-
czych. Gościem WFMiI był dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej 
PAN w Krakowie prof. Marek Jeżabek, a na inaugurację WIŚ 
przybyli dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK 
Wacław Skubida i prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu 
Komunalnego Ryszard Langer. W uroczystości zorganizowa-
nej przez WIiTCh wziął udział ks. prałat Grzegorz Szewczyk, 
proboszcz parafi i św. Floriana.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Inauguracja na wydziałach PK
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Raz do roku Politechnika Krakowska honoruje wpisem do „Złotej 
Księgi Wychowanków PK”, absolwentów uczelni, tych, którzy od-
nieśli znaczące sukcesy w życiu zawodowym. Nazwiska kolejnych 
osób zostały wpisane podczas uroczystości zorganizowanej w Sali 
Senackiej uczelni, tradycyjnie w dniu inauguracji roku akademickie-
go na PK — 3 października.

W tym roku po raz pierwszy uroczystość prowadziła Izabela Pa-
luch, będąca od czerwca prezesem Stowarzyszenia Wychowanków 
PK. W imieniu władz uczelni zebranych powitał prorektor PK dr hab. 
inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK. Głos zabrał też przewodni-
czący Kapituły Złotej Księgi prof. Leszek Wojnar, który wskazał, że 
osiągnięcia absolwentów PK są dowodem, iż nasza uczelnia kształci 
znakomitych wychowanków. Wyraził nadzieję, że osoby uhonoro-
wane wpisem będą nadal współpracować z macierzystą uczelnią.

Do „Złotej Księgi Wychowanków PK” wpisane zostały w tym 
roku następujące osoby:
• Maria Gmyz (Wydział Architektury) — projektantka obiektów 

użyteczności publicznej i architektury sakralnej, konserwator 
zabytków. Pracę magisterską na PK wykonała pod kierunkiem 
prof. Wiktora Zina; 9 lat później ukończyła studia podyplomowe 
w SGGW (za pracę dyplomową otrzymała nagrodę ministra kul-
tury i sztuki). Ma na koncie dziesiątki projektów szkół, przed-
szkoli, sal gimnastycznych, sklepów, siedzib banków i urzędów 
oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Zaprojektowała 
też wiele kościelnych wnętrz oraz ołtarz papieski wzniesiony na 
wizytę św. Jana Pawła II w Zamościu. Od 2016 r. jest zastępcą 
wojewódzkiego konserwatora zabytków w Lublinie. 

• Zbigniew Konieczek (Wydział Transportu) — od przeszło 30 lat 
zatrudniony w fi rmie NEWAG, w której zaczynał od stanowiska 
mechanika pojazdów spalinowych, by dojść w 2001 r. do sta-
nowiska prezesa zarządu spółki. Przyczynił się do umocnienia 
współpracy naukowo-badawczej pomiędzy fi rmą a Politechniką 
Krakowską; dzięki jego inicjatywom zrealizowano wiele wspól-
nych prac badawczych i rozwojowych, a NEWAG zorganizował 
dla studentów praktyki i laboratoria oraz konsultował programy 
studiów. Ostatnio Zbigniew Konieczek zainspirował urucho-
mienie na Wydziale Mechanicznym specjalności inżynieria po-
jazdów szynowych na kierunku transport.

• Krzysztof Kwarciany (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Kom-
puterowej) — uczestnik budowy i uruchamiania w latach 2004–
2011 nowego zakładu japońskiej fi rmy NGK Ceramics; zajmował 
kierownicze stanowiska w działach utrzymania ruchu w Saint 
Gobain (2011–2013) i w Orlen Oil (2013–2015), obecnie dyrektor 
techniczny. Działalność zawodową łączy ze współpracą nauko-
wą z Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK; jest 
współautorem czterech recenzowanych publikacji naukowych 
z zakresu optymalizacji.

• Zbigniew Majka (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej) 
— związany zawodowo od 2001 r. z fi rmą Adamed; jest w niej 

kierownikiem naukowym 
w pionie marketingu strate-
gicznego w Dziale Rozwoju 
Nowych Produktów. W 2011 r. 
uzyskał na WIiTCh stopień 
doktora nauk chemicznych; 
z uczelnią współpracuje przy 
realizacji projektów badaw-
czych. Przyczynił się do prze-
kazania Politechnice wielu 
przyrządów badawczych. 
Studentom WIiTCh pomaga 
w realizacji prac dyplomo-
wych. Współautor publikacji 
naukowych, współtwórca 
patentów i zgłoszeń patento-
wych. 

• Jacek Zalewski (Wydział In-
żynierii Środowiska) — zatrudniony po studiach w fi rmie 
Ove Arup & Partners International Ltd., przez 12 lat zajmo-
wał się projektowaniem, zarządzaniem projektami i doradz-
twem w wielu dziedzinach inżynierii; w 2014 r. mianowany 
dyrektorem krakowskiego biura fi rmy, gdzie zarządza pro-
jektami infrastrukturalnymi. Współautor rekomendowane-
go przez Ministerstwo Środowiska opracowania „Zasady 
dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich”. 
Utrzymuje kontakty z macierzystą uczelnią, współpracując 
na płaszczyźnie badawczej i dydaktycznej z Instytutem In-
żynierii i Gospodarki Wodnej.

• Kazimierz Albin (Wydział Mechaniczny) — technik lotniczy; 
w latach okupacji niemieckiej więzień KL Auschwitz  (nr 118), 
po ucieczce z obozu członek Armii Krajowej — był szefem 
dywersji bojowej III Odcinka Komendy Obwodu Kraków-
-Miasto i awansował do stopnia podporucznika. Do wybuchu 
wojny zdążył ukończyć IV klasę Gimnazjum Nowodworskie-
go. Maturę zdał po wojnie i podjął studia na Wydziałach Po-
litechnicznych przy Akademii Górniczej. Pracował m.in. jako 
ekspert techniczny i handlowy w CHZ Metalexport. Współ-
założyciel Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem, w którym 
od 1995 r. jest prezesem Zarządu Głównego; od 2000 r. członek 
Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Odznaczony m.in. 
Krzyżem Walecznych i Krzyżem Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski.
W październikowej ceremonii wpisania do „Złotej Księgi” nie 

mogli wziąć udziału Zbigniew Konieczek (z powodu wyjazdu służ-
bowego) i Kazimierz Albin (ze względu na stan zdrowia).

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych 

Kolejni ludzie sukcesu 
w „Złotej Księdze Wychowanków PK”

Wpisana do „Złotej Księgi” Ma-
ria Gmyz pracę dyplomową na 
PK przygotowała pod kierun-
kiem prof. Wiktora Zina
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Utrwalenie legendy Racławic zawdzięcza-
my w znacznej mierze „Panoramie racła-
wickiej” — powstałemu w latach 1893–
1894 dziełu Jana Styki i Wojciecha Kossaka. 
Ci dwaj artyści, zanim przystąpili do malo-
wania liczącego 114 metrów długości ob-
razu, udali się na racławickie pola, by w wy-
niku żmudnych studiów odnaleźć teren 
bitwy stoczonej 4 kwietnia 1794 r. Teraz, 
w tym historycznym miejscu, w dniach po-
przedzających 200. rocznicę śmierci Tade-
usza Kościuszki hołd zwycięzcy spod Rac-
ławic złożyli senatorowie naszej uczelni.

27 września w Racławicach odbyło się 
wyjazdowe posiedzenie Senatu Politech-
niki Krakowskiej. Obrady poprzedziła uro-
czystość z udziałem miejscowej społecz-
ności. Do spotkania z przedstawicielami 
lokalnych władz doszło pod pomnikiem 
Bartosza Głowackiego. Gości z Krakowa 
powitał wójt Adam Samborski. Po krótkim 
wystąpieniu rektora PK prof. Jana Kaziora 
głos zabrała Maria Nowak, która z dużym 
znawstwem wydarzeń historycznych 
i realiów racławickiego pola walki opisała 
przebieg bitwy. Rektor PK, wspólnie z wój-
tem Racławic,  w asyście członków Sena-
tu, w tym byłych rektorów uczelni, złożył 
kwiaty pod tablicą pamiątkową przy pom-
niku bohatera racławickiej bitwy — Barto-
sza Głowackiego. 

W miejscowej szkole goście z PK obej-
rzeli spektakl, na który złożyły się utwory 

należące do kanonu tradycji kościuszkow-
skiej. Wykonująca je młodzież zaprezen-
towała też taniec z kosami postawionymi 
na sztorc (według zapewnień organiza-
torów przedstawienia były to prawdziwe 
kosy). Młodzi artyści zostali obdarowani 
upominkami, które będą im przypominać 
Politechnikę. Ze szkoły senatorowie wraz 
z towarzyszącymi osobami przeszli w uro-
czystym przemarszu do Urzędu Gminy, 
gdzie odbyło się posiedzenie Senatu. Póź-
niej uczestnicy obrad mieli jeszcze okazję 

Wyjazdowe posiedzenie Senatu PK w Racławicach

W hołdzie patronowi Politechniki Krakowskiej

obejrzeć panoramę okolicy z wieży wido-
kowej w oddalonej o 2,5 km miejscowości 
Dosłońce. 

Podczas wizyty w Racławicach za-
równo rektor PK Jan Kazior, jak i wójt 
Adam Samborski deklarowali wolę dal-
szej współpracy. Jednym z jej obszarów 
mogłoby być opracowywanie planów 
krajobrazowych terenu bitwy racławickiej 
(mającego charakter pomnika historii), 
na co wskazała Małgorzata Sadowniczyk, 
zastępca wójta. Racławice nie mają planu 
zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny, więc są zainteresowane współpracą 
w tej dziedzinie. Potencjalne obszary 
wspólnych inicjatyw dotyczą także ochro-
ny środowiska i stosowania technologii 
energooszczędnych. 

W wyjazdowym posiedzeniu Senatu 
udział wzięli prorektorzy PK: prof. Tadeusz 
Tatara, dr hab. inż. arch. Andrzej Białkie-
wicz, prof. PK, dr hab. inż. Marek Stanuszek, 
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK. Uczestni-
czyli też rektorzy poprzednich kadencji: 
prof. Józef Nizioł, prof. Marcin Chrzanow-
ski, prof. Józef Gawlik oraz prof. Kazimierz 
Furtak, obecnie przewodniczący Central-
nej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Uroczysty przemarsz przez Racławice

Posiedzenie Senatu PK. Przemawia rektor Jan Kazior; obok, po lewej, wójt Adam Samborski



15Nasza Politechnika nr 10 (170) październik 2017www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

REKTOR I SENAT 

KRONIKA
Wrzesień

1–4 IX    Salon Grafiki Krakowskiej — wystawa w Galerii PK „Gil” 
w ramach projektu „Art Link 2017”.

4–7 IX    XXXVI Ogólnopolska Konferencja Tribologiczna 
„Jesienna Szkoła Tribologiczna 2017” Kraków — Wieliczka zor-
ganizowana przez Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji PK.

10–16 IX    Wizyta rektora PK na Uniwersytecie w Luoyang 
(Chiny). W skład delegacji wchodzili: dziekan Wydziału Fizyki, Ma-
tematyki i Informatyki, dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii 
Chemicznej, zastępca dyrektora Instytutu Informatyki WFMiI oraz 
kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej. Wizyta zaowo-
cowała podpisaniem umowy o współpracy z Luoyang Normal 
University.

12 IX    1st Polish IWA Young Water Professionals Conference 
„Water, Wastewater and Energy in Smart Cities” — konferencja 
Stowarzyszenia Wodnego IWA dla młodych naukowców w Polsce, 
zorganizowana na PK przez Wydział Inżynierii Środowiska.

13–17 IX    Obóz adaptacyjny PK „Adapciak 2017” Kraków — 
Andrzejówka.

15 IX    Obchody jubileuszu 75. urodzin prof. Janusza Magiery.

15 IX — 5 X    Wystawa malarstwa i grafiki „Poza granicami 
realności” w Galerii PK „Kotłownia”.

19–20 IX    Narodowy Kongres Nauki w Krakowie. Ogłoszenie 
projektu ustawy dla szkolnictwa wyższego.

21–23 IX    XX Forum Architektury Krajobrazu „Współczesny 
krajobraz — badania naukowe — praktyka zawodowa — dydak-
tyka”, zorganizowane przez Instytut Architektury Krajobrazu PK, 
obchody jubileuszu 50-lecia pracy na Wydziale Architektury PK 
prof. Aleksandra Böhma.

25 IX — 12 X    „Ziemia z kosmosu” — wystawa fotografii 
Szkolnego Koła Astronomicznego II LO z Włodawy w Galerii PK 
„Gil”.

26 IX    Konferencja prasowa przed Małopolską Nocą Naukowców, 
z udziałem marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy 
i rektora PK, zorganizowana w Instytucie Pojazdów Szynowych na 
Wydziale Mechanicznym PK, połączona z odwiedzeniem najciekaw-
szych obiektów WM.

28–29 IX     Konferencja „Jakość powietrza a efektywność 
energetyczna — Małopolska 2017” zorganizowana przez Małopol-
skie Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK oraz Instytut 
Ekonomii Środowiska w ramach inicjatywy Miasta Krakowa — 
Krakowskie Konferencje Naukowe 2017.

29 IX    Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Mechanicz-
nym PK.

Małopolska Noc Naukowców. Uczestnictwo Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej oraz Wydziału Mechanicznego PK.

Opracowała: Renata Dudek

Posiedzenie Senatu PK

27 września 2017 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:

• opiniowania wniosku o nadanie Jensowi 
Ocksenowi tytułu doctora honoris causa 
Politechniki Poznańskiej;

• efektów kształcenia dla studiów dokto-
ranckich prowadzonych przez Wydział In-
żynierii i Technologii Chemicznej w dyscy-
plinach naukowych inżynieria chemiczna 
oraz technologia chemiczna;

• określenia wzorów świadectw ukończe-
nia studiów podyplomowych wydawa-
nych przez Politechnikę Krakowską;

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

• wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu 
na budowę wielofunkcyjnej hali spor-

towej w Czyżynach dla Centrum Sportu 
i  Rekreacji PK oraz na ustanowienie za-
bezpieczenia kredytu w postaci hipoteki 
obciążającej nieruchomość gruntową, na 
której hala zostanie wybudowana;

• wyrażenia zgody na obciążenie służeb-
nością przesyłu działek nr 21/63, 21/254, 
21/257 położonych w Krakowie-Czyżynach, 
będących własnością Politechniki Kra-
kowskiej;

• wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz 
województwa małopolskiego nierucho-
mości będącej własnością Politechniki 
Krakowskiej, oznaczonej jako działka 
nr  21/258 o  powierzchni 1,16 ha, położo-
nej w Krakowie Czyżynach.

 Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 57 z 21 sierpnia 2017 r. 
w  sprawie zmian w „Regulaminie ustalania 
wysokości, przyznawania i wypłacania świad-

czeń pomocy materialnej dla studentów Poli-
techniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 58 z 21 sierpnia 2017 r. 
w  sprawie zmian w „Regulaminie ustalania 
wysokości, przyznawania i wypłacania świad-
czeń pomocy materialnej dla doktorantów 
Politechniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 59 z 25 sierpnia 2017 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad 
przygotowywania i personalizacji uczelnia-
nych dyplomów ukończenia studiów wyż-
szych na Politechnice Krakowskiej oraz ich 
odpisów.

Zarządzenie nr 60 z 25 sierpnia 2017 r. 
w sprawie określenia wzorów odpisów uczel-
nianych dyplomów ukończenia studiów wyż-
szych na Politechnice Krakowskiej w tłuma-
czeniu na języki obce.

Zarządzenie nr 61 z 7 września 2017 r. 
w sprawie zmian w składzie Zakładowej Ko-
misji Świadczeń Socjalnych.
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PRACOWNICY 
Doktor habilitowany

Marek Pyka
Urodził się 19 lipca 1957 r. w Żywcu, gdzie 
ukończył Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika. W latach 1976–1981 
studiował fi zykę techniczną na Wydziale 
Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
W 1981 r. rozpoczął pracę w AGH, najpierw 
pracował jako asystent stażysta, a później 
— specjalista naukowy. Jednak jego zain-
teresowania fi lozofi ą sprawiły, że w tym 
okresie podjął także studia fi lozofi czne na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ich ukoń-
czeniu, w 1988 r. otrzymał etat w Instytucie 
Ekonomii, Socjologii i Filozofi i Politechniki 
Krakowskiej. Pracuje w nim do dziś. W la-
tach 2005–2014 wykładał również fi lozofi ę 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 
(uczelnia pod patronatem UJ). W swym 
rozwoju naukowym pozostał wierny swej 
drugiej Alma Mater, Wydziałowi Filozofi cz-
nemu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W pierwszym okresie swego rozwo-
ju znajdował się pod wpływem krakow-
skiej szkoły fi lozofi cznej, tworzonej przez 
uczniów Romana Ingardena: Władysława 
Stróżewskiego, Józefa Tischnera, Adama 
Węgrzeckiego. Cechą wyróżniającą tej 
szkoły jest problematyka człowieka i war-
tości. Tym, co w tym ujęciu różni poszcze-
gólne osoby, jest rodzaj wartości, które 
najbardziej cenią: polityk nie może żyć bez 
udziału we władzy, artysta tworzy w ży-
wiole piękna, a wynalazca najlepiej czuje 
się w swym laboratorium badawczym.

Zwieńczeniem tego etapu poszukiwań 
jest napisana pod kierunkiem prof.  Ada-
ma Węgrzeckiego i obroniona na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim praca doktorska 

pt.  „Zagadnienie emocji i wartości w fi lo-
zofi i Davida Hume’a i Maxa Schelera”. Jej 
poprawiona wersja ukazała się na wniosek 
Rady Wydziału Filozofi cznego UJ w wy-
dawnictwie „Universitas” (2000 r.), a odczyt 
wygłoszony na tej podstawie podczas The 
20th World Congress of Philosophy, za-
mieszczony następnie na pewnej amery-
kańskiej stronie internetowej, zyskał status 
najczęściej czytanego w 2001 r. artykułu 
poświęconego Schelerowi. W 2002 r., jako 
Visiting Scholar, odbył półroczny staż na-
ukowy na Wydziale Filozofi i na Purdue Uni-
versity w Stanach Zjednoczonych.

Badania nad fi lozofi ą Davida Hume’a do-
prowadziły do przeniesienia jego zaintere-
sowań na współczesną fi lozofi ę analityczną, 
nurt niepodzielnie dominujący w świecie 
anglosaskim. W aspekcie metodologicznym 
głównym przedmiotem badań w fi lozofi i 
analitycznej jest relacja pomiędzy językiem 
(jego głęboką strukturą i regułami) a rzeczy-
wistością, a także sama natura języka, bogac-
two funkcji i sensów, jakie za jego pomocą 
można generować. Jeśli autorzy analityczni 
podejmują tradycyjne problemy fi lozofi cz-
ne, to zawsze zaczynają od analizy znaczeń 
i swe badania prowadzą przez systematycz-
ne porządkowanie treści bardziej złożonych 
konstrukcji językowych. Dążą w ten sposób 
do uściślenia metod fi lozofi i i do przybliże-
nia stopnia ich dokładności do tego, jaki jest 
osiągany w naukach szczegółowych.

Podsumowanie długiego okresu jego 
pracy w tej dziedzinie stanowi obszerna 
monografi a „Działanie, moralność, pod-
miotowość. Wokół myśli Thomasa Nagela” 
(Księgarnia Akademicka — Wydawnictwo 
PK, 2016). Jest to druga w skali międzynaro-
dowej próba analitycznej rekonstrukcji i au-
torskiego uporządkowania myśli Thomasa 
Nagela (ur. 1937), współczesnego amery-
kańskiego fi lozofa, który poszukuje odpo-
wiedzi na pytanie o relację pomiędzy tym, 
co „subiektywne” i tym, co „obiektywne”, 
czyli pomiędzy podmiotowością (światem 
wewnętrznym) a obiektywną teorią rzeczy-
wistości, która obejmuje również i tę pod-
miotowość. W jeszcze innym aspekcie jest to 
pytanie o istnienie i rolę świadomości i pod-
miotowości we wszechświecie. Mimo spek-
takularnych sukcesów nauk przyrodniczych 
i informatyki istnieją pytania, które może 
postawić tylko fi lozofi a. Ich wartość polega 
na tym, że otwierają horyzont, w którym 

— obok tego, co wiadome, przewidywalne 
i rutynowe — pojawia się również to, co po-
zostaje nieznane. Nic nie jest równie pomoc-
ne do ożywienia i pobudzenia ruchu myśli, 
jak taka konfrontacja. Rozprawa poświęcona 
Thomasowi Nagelowi, wraz z pozostałym 
dorobkiem, stanowiła podstawę do uzyska-
nia stopnia doktora habilitowanego na Wy-
dziale Filozofi cznym Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (16 marca 2017 r.).

Zainteresowania o charakterze syste-
matycznym w badaniach Marka Pyki łączą 
się z perspektywą historyczną. Oprócz 
Davida Hume’a, Maxa Schelera i Thomasa 
Nagela zajmował się także myślą Antonie-
go Kępińskiego i Józefa Tischnera. Jego 
dorobek obejmuje ponad 60 artykułów 
(pierwsze z nich dotyczyły fi zyki i techniki). 
Publikował w Polsce, Austrii, Czechach, Ho-
landii, Norwegii i Stanach Zjednoczonych. 
Wygłosił ponad 30 referatów na krajowych 
i zagranicznych konferencjach naukowych. 

W kręgu jego zainteresowań badaw-
czych znajduje się również etyka zawodu 
inżyniera, co wiąże się z działalnością dy-
daktyczną. Technika stwarza nowe możli-
wości, które zmieniają życie społeczeństw, 
a to wymaga ciągłego normowania, więc 
etyka jest wpisana w zawód inżyniera, 
nawet jeśli nie mówi się o tym wprost. 
Współpracując z Interdyscyplinarnym Cen-
trum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
przygotował studium przypadków z etyki 
inżynieryjnej, stanowiące pomoc dydak-
tyczną (http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.
php?l=pl&i=8&p=31&m=27&z=0). 

W latach 2008–2016 był członkiem 
Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Infor-
matyki, a także wydziałowych komisji — 
ds. punktacji dorobku naukowego (2003–
2008) i fi nansowej (2004–2008). 

W 2010 r. został odznaczony Honorową 
Odznaką Politechniki Krakowskiej. 

W pracy zawodowej najbardziej ceni 
sobie możliwość bezpośredniego kontaktu 
i wymiany myśli ze studentami na wykła-
dach z etyki, etyki zawodu inżyniera, fi lozofi i 
przyrody. Tym, co stanowi dla niego wyzwa-
nie, jest dążenie do przekładania trudnych 
i złożonych spraw na język możliwie prosty.

W życiu prywatnym jest żonaty i ma 
dwoje dzieci. W czasie wolnym uprawia 
narciarstwo, a jego drugą pasją jest foto-
grafowanie pejzażu, zwłaszcza ulubionych 
Beskidów.
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Prawie trzy tysiące uczestników zgroma-
dził 19 i 20 września w Krakowie Narodo-
wy Kongres Nauki. Zanim doszło do tego 
spotkania, w poprzedzających miesiącach 
w różnych ośrodkach akademickich kraju 
zorganizowano 9 konferencji programo-
wych poświęconych najważniejszym pro-
blemom polskiej nauki. Podjęte w trakcie 
konferencji tematy nakreśliły ramy dysku-
sji krakowskiego spotkania. Główną jej osią 
był projekt nowej ustawy o szkolnictwie 
wyższym, skrótowo nazywany ustawą 2.0 
lub też bardziej uroczyście — Konstytucją 
dla Nauki. Dokument został ofi cjalnie ogło-
szony w pierwszym dniu kongresu.

Na kongresie, podczas debat pane-
lowych i seminariów, przedyskutowano 
wszystkie kluczowe zagadnienia plano-
wanej reformy szkolnictwa wyższego. 
Debatowano m.in. o ścieżkach kariery na-
ukowej, ewaluacji, ustroju i fi nansowaniu 
systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 
granicach odpowiedzialności państwa 
w kształceniu akademickim i rozwoju na-
uki, roli studentów i doktorantów oraz ich 
kształceniu, planowanej reformie w kon-
tekście zrównoważonego rozwoju Polski, 
rozwoju uczelni artystycznych. 

W odrębnym spotkaniu panelowym 
podjęto kwestię partycypacji środowiska 
akademickiego w kształtowaniu polityki 
szkolnictwa wyższego. Wybór tematu był 
nieprzypadkowy, bowiem cały proces do-
chodzenia przez resort nauki do rozwią-
zań zawartych w projekcie ustawy oparty 
był na szerokiej partycypacji środowiska 
akademickiego, na co zwrócił uwagę pro-
wadzący dyskusję prof. Jarosław Górniak 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prze-
wodniczący Rady Narodowego Kongre-
su Nauki. W debacie uczestniczyły osoby 
kierujące centralnymi instytucjami życia 
naukowego w Polsce, w tym były rektor 
Politechniki Krakowskiej, obecnie prze-
wodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni 
i Tytułów prof. Kazimierz Furtak. 

Wielką wartość partycypacji podkreślił 
prof. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
prezes Fundacji Rektorów Polskich. Wska-
zał on jednak na konieczność instytucjona-
lizacji partycypacji. Zauważył też, że party-

cypacja jest tym wyżej ceniona, im bardziej 
wiąże się z poczuciem realnego wpływania 
na bieg spraw. 

O wkładzie Konferencji Rektorów Aka-
demickich Szkół Polskich w przygotowy-
wanie reformy szkolnictwa wyższego i na-
uki mówił przewodniczący KRASP prof. Jan 
Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. 
Z jego inicjatywy KRASP powołała komisję 
do spraw strategicznych problemów szkol-
nictwa wyższego. Komisja przygotowała 
trzy raporty przedstawione wicepremie-
rowi Gowinowi i opublikowane na stronie 
internetowej KRASP. 

Instytucję mającą najdłuższy staż re-
prezentował w tej debacie prof. Kazimierz 
Furtak. Mówił on o różnych formach par-
tycypacji Centralnej Komisji w życiu na-
ukowym. Między innymi  dążąc do podno-
szenia jakości polskiej nauki, kierownictwo 
CK odbyło rozmowy z kierownictwem PAN 
w celu zwiększenia liczby członków kor-
poracji występujących w roli recenzentów 
w przewodach habilitacyjnych i profesor-
skich. W toku prac nad ustawą 2.0 Central-
na Komisja włączyła się m.in. do opracowa-
nia nowej klasyfi kacji dziedzin i dyscyplin 
naukowych, postulując zredukowanie ich 
liczby do poziomu występującego w klasy-
fi kacji stosowanej w krajach OECD, dzięki 
czemu polska nauka stałaby się pod tym 
względem kompatybilna ze światem. 

Wprawdzie według planów MNiSW 
nowe prawo powinno wejść w życie 1 paź-
dziernika 2018 r., ale szeroki zakres za-
gadnień ujętych w projekcie ustawy i dy-
namika proponowanych w nim regulacji 
sprawiły, że już teraz dają się zauważyć 
pewne zmiany w systemie nauki i szkol-
nictwa wyższego. W panelu poświęconym 
partycypacji mówił o tym w odniesieniu 
do reprezentowanej przez siebie instytucji 
przewodniczący Komitetu Polityki Nauko-
wej prof. Grzegorz Wrochna. 

Na kongresie wicepremier Jarosław 
Gowin ogłosił, że po zakończeniu obec-
nej kadencji członków Centralnej Komisji 
instytucja ta zostanie wygaszona. W trak-
cie panelu prof. Kazimierz Furtak poinfor-
mował, że w jej miejsce powstanie Rada 
Doskonałości Naukowej o nieco zmie-
nionym zakresie zadań. W szczególności 

rada nie będzie przyznawała uprawnień 
do nadawania stopnia doktora i doktora 
habilitowanego. O posiadaniu (bądź nie-
posiadaniu) uprawnień będzie bowiem 
decydować kategoria przyznana danej 
dyscyplinie w trakcie ewaluacji. 

Dwa dni intensywnych krakowskich 
obrad przyniosły obfi ty plon. Posłuży on, 
jak zapewniał Jarosław Gowin, do ulep-
szenia projektu nowej ustawy. Jednak 
bogactwo wyrażonych podczas kongresu 
uwag, opinii, spostrzeżeń, refl eksji, głosów 
krytycznych i postulatów będzie zapewne 
jeszcze przez dłuższy czas zachęcać do my-
ślenia o tym, co można poprawić na uczel-
niach, niezależnie od zmian zapisanych 
w nowym prawie o szkolnictwie wyższym.

W Krakowie odbył się Kongres Nauki Polskiej

Szkoły wyższe bliżej ustawy 2.0
LESŁAW PETERS

Uczestnicy panelu „Partycypacja środo-
wiska akademickiego w kształtowaniu 
polityki szkolnictwa wyższego i nauki” 
profesorowie (od prawej): Kazimierz Fur-
tak, Grzegorz Wrochna, Jan Szmidt, Jerzy 
Woźnicki (częściowo zasłonięty), Jarosław 
Górniak. Fot.: Jan Zych
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Siedemdziesiąte piąte urodziny obcho-
dził we wrześniu prof. dr hab. inż. Janusz 
Magiera — badacz mający osiągnięcia na-
ukowe o dużym znaczeniu dla przemysłu, 
utalentowany przedsiębiorca, twórca Fun-
dacji Wspierania Młodych Talentów przy 
Politechnice Krakowskiej. Z okazji jubile-
uszu odbyło się 15 września uroczyste spo-
tkanie, w którym wzięli udział: członkowie 
rodziny jubilata, przyjaciele i współpracow-
nicy, a także przedstawiciele władz PK oraz 
kierownictw różnych instytucji, z którymi 
prof. Magiera współpracuje. 

Janusz Magiera urodził się 18 września 
1942 r. w Polnej, miejscowości położonej 
między Gorlicami a Bobową. Szkołę średnią 
ukończył w Nowym Sączu, a następnie roz-
począł studia na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Krakowskiej. Wybrał specjal-
ność technologia aparatury przemysłowej. 
Dyplom magistra inżyniera mechanika uzy-
skał, obroniwszy w 1969 r. pracę „Projekt 
instalacji do transportu pneumatycznego 
cementu”, przygotowaną pod kierunkiem 
prof. Jana Krakowskiego. 

W 1974 r. na ówczesnym Wydziale Che-
micznym PK obronił z wyróżnieniem pracę 
doktorską „Określenie powierzchni kontak-
tu międzyfazowego w kolumnie ekstrakcyj-
nej z dyskami wirującymi”. Na Technische 
Universität Berlin i Technische Universität 
Bergakademie Freiberg Janusz Magiera 
prowadził badania podstawowe, pracując 
nad problemem dyspersji wzdłużnej przy 
przepływie gaz — ciecz oraz gaz — ciecz — 
ciało stałe w aparatach kolumnowych. Pra-
ce te otworzyły mu drogę do habilitacji. 
Stopień naukowy równoważny stopniowi 
doktora habilitowanego uzyskał w 1986  r. 
w Technische Universität Bergakademie 
Frei berg na podstawie pracy „Axiale Dis-
persion der Gasphase bei mehrphasen 
Strömungen in einer Säule” oraz dorobku 
naukowego. Tytuł profesora nauk technicz-
nych nadał mu prezydent RP w 2008 r. 

Na macierzystej uczelni prof. Janusz 
Magiera pełnił wiele odpowiedzialnych 
funkcji. W latach 1987–1990 był prodzie-
kanem Wydziału Inżynierii i Technologii 
Chemicznej, a w latach 1997–2000 i 2003–
2006 — dyrektorem Instytutu Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej. Od 2010 r. jest 
członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej 
i Procesowej PAN. 

Jego liczne kontakty międzynarodo-
we zaowocowały m.in. powierzeniem mu 

w latach 2010–2012 funkcji 
koordynatora, ze strony 
polskiej, międzynarodo-
wego projektu „Training 
courses for installers of 
small-scale renewable 
energy systems in buildings 
(Install+RES)”, realizowa-
nego w ramach programu 
IEE „Intelligent Energy-
-Europe II”. W projekcie tym 
brało udział 6  krajów Unii 
Europejskiej. Połtawska 
Państwowa Akademia Rol-
nicza uhonorowała Janusza 
Magierę tytułem profesora 
za zrealizowanie projektów 
w ramach Partnerstwa Wschodniego na 
Ukrainie. W 2011 r. profesor kierował projek-
tem „Budowa nowoczesnej instalacji grzew-
czej z odnawialnymi źródłami energii na Po-
litechnice Lwowskiej, jako bazy kształcenia 
dydaktycznego i praktycznego dla grupy 
MŚP z obszaru Ukrainy Zachodniej”.

W dorobku naukowym prof.  Janusza 
Magiery jest ponad 130 publikacji, z czego 
19 prac zostało ogłoszonych w czasopis-
mach z tzw. listy fi ladelfi jskiej. Jako autor lub 
współautor prof. Magiera wykonał dla prze-
mysłu ponad 35 opracowań, które w znacz-
nej części zostały wykorzystane w prakty-
ce. Badacz jest autorem lub współautorem 
9 patentów. W 2006 r. WNT wydało jego mo-
nografi ę „Rerafi nacja olejów przepracowa-
nych”, przyjętą przez specjalistów z dużym 
zainteresowaniem. Warto dodać, że profe-
sor był organizatorem i kierownikiem peł-
nego cyklu studiów uzupełniających pierw-
szego i drugiego stopnia dla pracowników 
Rafi nerii Nafty Jedlicze. Zrealizował wiele 
badań, które stały się podstawą wdrożeń 
w zakładach przemysłu chemicznego i były 
honorowane nagrodami ministra. W ostat-
nich latach interesuje się możliwościami 
praktycznego wykorzystania w polskich 
warunkach bezpośredniej konwersji energii 
słonecznej do energii cieplnej. 

Prof. Magiera jest promotorem ponad 
200 prac dyplomowych, głównie na studiach 
dziennych. Wiele z tych prac zostało wyróż-
nionych, a wyniki niektórych doczekały się 
publikacji w czasopismach naukowych. Dwie 
prace magisterskie zostały zrealizowane 
w systemie podwójnego dyplomowania mię-
dzy Politechniką Krakowską i TU Bergakade-
mie Freiberg. Ponadto profesor wypromował 

5 doktorów. Przez wiele lat opiekował się na 
PK studentami zagranicznymi. Przez dziewięć 
lat był przewodniczącym Wydziałowej Komi-
sji Egzaminu Dyplomowego na kierunku in-
żynieria chemiczna i procesowa. 

Znaczące osiągnięcia Janusz Magie-
ra zanotował w biznesie. Jeszcze w 1980 r., 
gdy był prodziekanem Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej, uzyskał zgodę 
władz uczelni na reprezentowanie fi rmy In-
stal Kraków na rynku austriackim. Później 
działał na rynku niemieckim. W 1994  r. pro-
fesor założył i w latach następnych rozwinął 
fi rmę AGA Bauservice, mającą autonomiczny 
oddział w Niemczech. Firma świadczy spe-
cjalistyczne usługi budowlano-instalacyjne 
oraz przemysłowe. Janusz Magiera pełni 
funkcję prezesa zarządu fi rmy. Posiada też 
uprawnienia do zasiadania w radach nadzor-
czych spółek Skarbu Państwa.

W 2013 r. profesor stworzył Fundację 
Wspierania Młodych Talentów. Jej głównym 
celem jest wspomaganie rozwoju intelektu-
alnego, twórczego i zawodowego młodych, 
szczególnie uzdolnionych osób, które już na 
etapie studiów wykazują ponadprzeciętne 
predyspozycje do rozwijania swego talentu. 
Osoby takie są co roku wyróżniane nagro-
dami fundacji, wręczanymi podczas inau-
guracji roku akademickiego na Politechnice 
Krakowskiej.

* 

Sylwetkę i dokonania prof. Janusza Ma-
giery przypomniano podczas spotkania 
jubileuszowego na Politechnice Krakow-
skiej, zorganizowanego w pawilonie kon-
ferencyjnym „Kotłownia”. Jako pierwsza 

Jubileusz prof. Janusza Magiery

Naukowiec zasłużony dla przemysłu chemicznego

Gratulacje jubilatowi składa prorektor Jerzy Zając
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wspomnieniami z czasu studiów pod opie-
ką profesora podzieliła się Ewa Szafran 
(która prowadziła spotkanie). Prodziekan 
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicz-
nej dr  hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK 
przedstawił ważniejsze fakty z życia jubila-
ta i jego dokonania na PK.

Adresy okolicznościowe od rektora PK 
prof. Jana Kaziora i prorektora prof. Tadeusza 
Tatary, którzy nie mogli uczestniczyć w spo-
tkaniu, przekazał prorektor dr hab. inż. Jerzy 
Zając, prof. PK. Adresy wystosowane przez 
dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej 
i Procesowej Politechniki Warszawskiej oraz 
przewodniczącego Komitetu Inżynierii Che-
micznej i Procesowej PAN prof. Eugeniusza 
Molgę przekazał prof. Jerzy Bałdyga. Adres 
gratulacyjny od dziekana Wydziału Inżynierii 
Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki 
Łódzkiej prof. Piotra Kazimierskiego, przeka-
zał prof. Roman Zarzycki. Wicekonsul Ukrainy 
Maksym Muzyczko wręczył jubilatowi Złoty 
Medal za Aktywną Współpracę z Politech-
niką Lwowską. Zebrani wysłuchali wykładu 
prof. Magiery „Energia, człowiek, środowisko”. 

W spotkaniu uczestniczył przewodni-
czący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
prof. Kazimierz Furtak, obecny był przewod-
niczący Rady Fundacji na rzecz Nauki Pol-
skiej prof. Leon Gradoń. W wydarzeniu wzięli 
również udział: konsul honorowy Pakistanu 
w Polsce Leopold Sułkowski, byli rektorzy 
uczelni — prof. Kazimierz Flaga i prof. Józef 
Gawlik, dziekan Wydziału Mechanicznego 

prof. Jerzy Sładek, a także 
liczne grono profesorów 
związanych z inżynierią 
chemiczną i procesową oraz 
profesorów reprezentują-
cych krakowskie instytucje 
naukowe. Ze Szwecji przy-
był prof. Rodney Rychwal-
ski z Chalmers University of 
Technology w Göteborgu. 
W spotkaniu udział wzięło 
też liczne grono współ-
pracowników profesora 
z kierownictwa fi rmy AGA 
Bauser vice, zarówno z Pol-
ski, jak i z Niemiec. 

W wystąpieniu końco-
wym prof. Magiera podkreślił 
dużą rolę, jaką w jego życiu 
odegrały studia na Politech-
nice Krakowskiej i jego czyn-
ne zaangażowanie w pracę 
ówczesnej organizacji stu-
denckiej — Zrzeszenia Stu-
dentów Polskich. Pełnił 
funkcję przewodniczącego 
Rady Wydziałowej ZSP PK, 
a następnie członka Komi-
tetu Wykonawczego Rady 
Uczelnianej. Szczególnym 
podkreśleniem tego wątku biografi i prof. Ja-
nusza Magiery był udział w uroczystości wrze-
śniowej czterech prezesów Rady Uczelnianej 
ZSP na Uniwersytecie Jagiellońskim, działają-

cych w latach 1963—1973, przyjaciół jubilata: 
Andrzeja Krzyżowskiego, Józefa Michalskiego, 
Wacława Kaczmarczyka i Jana Białczyka.

(ps)

Zaprojektowanie budynku w Osace dla In-
stytutu Adama Mickiewicza było zadaniem, 
które Pracownia Architektury Społeczno-
-Usługowej (A24) na Wydziale Architektury PK 
postawiła przed studentami studiów magister-
skich. Studenci wykonywali prace w ramach 
ćwiczeń z projektowania architektoniczno-
-urbanistycznego. Najwyżej ocenione projekty 

Polska tożsamość w japońskim mieście

Studenci WA PK projektowali dla Osaki
pokazano w budynku Wydziału Architektury 
przy ul. Warszawskiej. Wernisaż wystawy odbył 
się 20 czerwca.

Zadanie projektowe zostało podzielone 
na trzy etapy. W pierwszym etapie, realizo-
wanym zespołowo, studenci wykonali w skali 
1:500 model fi zyczny rejonu Osaki — w nim 
miała zostać wkomponowana siedziba In-

stytutu Adama Mickiewi-
cza. W dwóch następnych 
etapach pracowano już 
indywidualnie. Należało 
najpierw przygotować 
koncepcję zakończoną 
prezentacją, a w fazie koń-
cowej opracować projekt 
zgodny z wytycznymi, 
wynikającymi z regula-
minu organizacji zajęć na 
Wydziale Architektury. 

Od studentów oczekiwano odniesienia się 
poprzez architekturę do polskiej tożsamości 
narodowej w dialogu z kontekstem japoń-
skiego miasta.

Zajęcia odbywały się pod kierunkiem 
dr.  hab. inż. arch. Kazimierza Butelskiego, 
prof. PK, przy udziale dr hab. inż. arch. Mag-
daleny Kozień-Woźniak i mgr inż. arch. Mar-
ty Łukasik. Po zakończeniu pracy kursowej 
studenci wzięli udział w konkursie. Prace 
oceniało niezależne jury, w którego skład 
wchodzili: Rafał Zawisza (przewodniczący 
jury), Tomasz Trzaskalik, Józef Białasik i Mi-
cho Iwata. Pierwsze trzy nagrody otrzymali: 
Katarzyna Detka — I miejsce, Maciej Bereś 
— II miejsce, Adam Peciak — III  miejsce. 
Przyznano też sześć wyróżnień.

(ps)

Projekt zwyciężczyni konkursu Katarzyny Detki 
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Stu dwudziestu fi zyków z Europy i Ameryki 
Północnej — Kanady i Stanów Zjednoczo-
nych spotkało się pod koniec sierpnia pod-
czas XXXVI Międzynarodowego Sympo-
zjum „Dynamical Properties of Solids” (The 
36th International Symposium on Dynami-
cal Properties of Solids) na Politechnice Kra-
kowskiej. Rekordowa liczba uczestników, 
bo o połowę większa niż w poprzednich 
spotkaniach, narzuciła imprezie szybkie 
tempo: tylko w ciągu dwóch pierwszych 
dni konferencji referaty wygłosiło prawie 
sześćdziesięciu naukowców. Sympozjum 
zorganizowały wspólnie: Instytut Fizyki Ją-
drowej im. Henryka Niewodniczańskiego 
PAN, Politechnika Krakowska oraz Uniwer-
sytet Pedagogiczny. 

W roku Mariana 
Smoluchowskiego

Międzynarodowe spotkania specjalistów 
w dziedzinie fi zyki ciała stałego i materii 
skondensowanej odbywają się od 1967 r. Po-
czątkowo organizowane były co roku, nato-
miast od 1997 r. przygotowywane są co dwa 
lata. Za każdym razem stają się jednak waż-
nym wydarzeniem, stwarzając naukowo-
-badawczym i akademickim ośrodkom 
możliwość zaprezentowania aktualnie 

realizowanych badań. Jako forum 
dyskusyjne inspirują również do 
podejmowania nowych tematów. 
Jest to tym cenniejsze, że wymiana 
doświadczeń i poglądów dokonuje 
się pomiędzy pokoleniem dojrza-
łych badaczy, którzy posiadają w tej 
dyscyplinie znaczne osiągnięcia, jak 
i młodymi adeptami nauki.

W trakcie sympozjum (od 27 do 
31  sierpnia) można było wysłuchać 
interesujących wystąpień poświę-
conych teoretycznej analizie wła-
ściwości ciał stałych, zapoznać się 
z wynikami badań eksperymentalnych oraz 
zastosowanymi metodami badawczymi. 
Obrady toczyły się w sesjach, które doty-
czyły zagadnień takich, jak: ciała amorfi czne 
i miękka materia skondensowana; optoelek-
tronika i magnetooptyka; materiały ferroicz-
ne i multiferroiczne. Podjęty został również 
wątek zastosowania prowadzonych badań, 
zwłaszcza że niejednokrotnie zwracał uwagę 
ich interdyscyplinarny charakter. 

Konferencję zainaugurował wykład 
„Many-particle physics: From Smoluchow-
ski to the quantum strongly correlated 
matter” (Fizyka wielu ciał: od M. Smolu-
chowskiego do silnie skorelowanej materii 
kwantowej) prof. Józefa Spałka, kierownika 
Zakładu Teorii Materii Skondensowanej 
i Nanofi zyki na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, wygłoszony w Collegium Witkow-
skiego UJ. Konferencja DyProSo2017 towa-
rzyszyła bowiem 30. Międzynarodowemu 
Sympozjum im. Mariana Smoluchowskie-
go, zorganizowanemu w stulecie śmierci 
tego wybitnego polskiego fi zyka przez 
Instytut Fizyki UJ i Europejskie Towarzy-
stwo Fizyczne pod hasłem „On the Unifor-
mity of Laws of Nature” („O jednorodności 
praw natury”; tytuł niedoszłego wykładu 
inauguracyjnego, który miał być wygło-
szony w 1917 r. w związku z objęciem przez 
M. Smoluchowskiego funkcji rektora UJ).

Słuchacze entuzjastycznie przyjęli 
związany z tą inauguracją występ Akade-
mickiego Chóru „Cantata” PK pod dyrek-
cją Marty Stós. Przy okazji aula im. Józefa 
Tischnera Collegium Witkowskiego ujaw-
niła swe znakomite warunki akustyczne. 

W programie, oprócz utworów związa-
nych z akademickimi tradycjami Krakowa 
— „Gaude Mater Polonia” i „Breve regnum 
erigitur” (XV-wieczna pieśń żaków krakow-
skich) oraz pieśni z całego świata, znalazła 
się fuga „Dynamical Properties of Solids” 
skomponowana specjalnie na tę okolicz-
ność przez prof. Piotra Zielińskiego, który 
poza pracą w  Instytucie Fizyki PK, kieruje 
też Zakładem Badań Strukturalnych w In-
stytucie Fizyki Jądrowej PAN w  Krakowie 
i jest znany ze swoich pasji muzycznych 
oraz publikacji na temat fi zycznych pod-
staw technik i stylów w muzyce.

Wykłady renomowanych 
badaczy

Szczególne zainteresowanie uczestników 
sympozjum wzbudziły referaty, które na za-
proszenie organizatorów wygłosili naukow-
cy o uznanym autorytecie: Alexei Sokolov 
(University Tennessee i Oak Ridge National 
Laboratory), Svetoslav Stankov (Karlsruhe 
Insitute of Technology), Andreas Tröster 
(Technische Universität Wien), Björn Wehin-
ger (University of Geneva, Paul Scherrer In-
stitute), Maciej Krawczyk (Uniwersytet Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu), Martin Müller 
(Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Christian-
-Albrechts-Universität), Federico Monton-
cello i Vincenzo Guidi (University of Ferrara), 
Krzysztof Parliński (IFJ PAN w Krakowie), Ca-
talin Gainaru (Technische Universität Dort-
mund), Zach Evenson (Heinz Maier-Leibnitz 
Zentrum, Technische Universität München), 
Stéphane Rols (Institut Laue-Langevin), 

XXXVI Międzynarodowe Sympozjum „Dynamical Properties of Solids” 

Na Politechnice Krakowskiej spotkali się specjaliści 

fi zyki ciała stałego i materii skondensowanej

Jedna z prezentacji sesji plakatowej...
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Andreas Borgschulte (Empa — Swiss Fe-
deral Laboratories for Materials Science 
& Technology), Marek Paściak (Instytut 
Fizyki Czeskiej Akademii Nauk), Annette 
Bussmann-Holder (Max Planck Institute for 
Solid State Research).

Pozostali prelegenci reprezentowali: 
uniwersytety w Cambridge, Antwerpii, 
Nijmegen, Kilonii, Dreźnie, Monachium, 
Porto; politechniki w Zurychu i Lille. W kon-
ferencji uczestniczyli również pracownicy 
Instytutu im. Jožefa Stefana w Ljublianie, 
Instytutu im. Louisa Néela, działającego 
w ramach Krajowego Centrum Badań Na-
ukowych we Francji (CNRS), Instytutu Fi-
zyki Teoretycznej Perimeter w Kanadzie, 
Laboratorium im. Léona Brillouina (LLB) 
w Saclay i LENS — European Laboratory 
for Non-Linear Spectroscopy we Floren-
cji, Centrum Helmholtza w Poczdamie 
(GFZ Niemieckie Centrum Badawcze Nauk 
o Ziemi) oraz Europejskiego Ośrodka Syn-
chrotronu Atomowego w Grenoble (ESRF). 
W gronie wykładowców znaleźli się ponad-
to naukowcy z Uniwersytetu Adama Mic-

kiewicza, Akademii Górniczo-Hutniczej, 
Instytutu Katalizy i Fizykochemii Po-
wierzchni im. Jerzego Habera PAN, Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, a z Instytutu 
Fizyki PK: dr  hab. Agnieszka Chrzanow-
ska, dr  inż.  Gabriela Lewińska, dr inż. Na-
talia Nosidlak, dr  hab. Zoryanie Usatenko, 
prof. PK, dr Robert Gębarowski, dr inż. Pa-
weł Karbowniczek, dr Adam Szmagliński.

Podczas dwunastu sesji plenarnych 
wygłoszono sześćdziesiąt dwa referaty, 
młodzi naukowcy w trakcie dwóch sesji 
konkursowych przedstawili dwadzieścia 
referatów, a pięć z nich zostało nagrodzo-
nych. Nagrody otrzymali: Jon Lafuente-
-Bartolome (Uniwersytet Kraju Basków 
w Bilbao), Steff en Schwesig (Uniwersytet 
Jerzego Augusta w Getyndze), Marcin Maj-
ka (IFJ PAN w Krakowie), Karolina Martinson 
(IFJ PAN w Krakowie), Katharina Holzweber 
(Uniwersytet Wiedeński). Odbyły się rów-
nież 2 sesje plakatowe. 

Prezentacje ustne i sesje plakatowe 
odbywały się we wnętrzach dawnego 
pałacu w Łobzowie, obecnej siedzibie 
Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki 
oraz Wydziału Architektury PK. Uczestni-
cy konferencji zwiedzili także niedawno 
uruchomione Narodowe Centrum Pro-
mieniowania Synchrotronowe go SOLARIS 
w Krakowie. 

Organizatorzy zadbali o dobrą informa-
cję, wyposażając gości w swoisty ilustro-
wany przewodnik, który można obejrzeć 
na stronie sporządzonej przez absolwenta 
Wydziału WFMiI PK dr. Pawła Sobieszczyka 
(https://dyproso2017.ifj .edu.pl/eventsAndVe-
nues.html). Inny absolwent tego Wydziału 

Uczestnicy tegorocznego sympozjum, w tle siedziba WFMiI PK

— pierwszy wypromowany „podwójny” 
doktor IFJ PAN oraz Uniwersytetu w Ferrarze 
— dr Marcin Majka zredagował przejrzystą 
i wygodną w użyciu książkę streszczeń ma-
teriałów konferencyjnych. 

XXXVI Międzynarodowemu Sympozjum 
„Dynamical Properties of Solids” przewod-
niczył reprezentujący PK i IFJ PAN prof. Piotr 
Zieliński. Zastępcami przewodniczącego 
komitetu organizacyjnego były dr hab. Ewa 
Gondek z Politechniki Krakowskiej (Instytut 
Fizyki) i dr Renata Bujakiewicz-Korońska 
z Uniwersytetu Pedagogicznego. Patronat 
honorowy nad sympozjum sprawowali: dy-
rektor IFJ PAN prof. Marek Jeżabek, rektor 
PK prof. Jan Kazior oraz rektor UP prof. Kazi-
mierz Karolczak.

(R.)
Zdjęcia: Jan Zych

Przygotowano na podstawie informacji nade-
słanych z WFMiI PK.

Prof. Piotr Zieliński

Od prawej: dr hab. Ewa Gondek, prof. An-
driy Kityk, dr inż. Monika Pokładko-Kowar
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 Dwie absolwentki Politechniki Krakowskiej 
— Adriana Baryżewska i Joanna Wojtuń 
— zostały laureatkami głównych nagród 
w ogólnopolskim konkursie na najlepszą 
pracę inżynierską i magisterską z zakresu 
architektury krajobrazu. Nagrody przyzna-
ło Stowarzyszenie Polskich Architektów 
Krajobrazu.

Zdoby wczyni 
pierwszej nagrody 
za najlepszą pracę 
inżynierską — inż. 
arch. kraj. Adriana 
Baryżewska uczy-
ła się w III  Liceum 
Ogólnok sz tałcą-
cym im. Adama 
Mickiewicza w Ka-
towicach, w kla-

sie językowej z rozszerzeniem geogra-
fi cznym. Studia inżynierskie na kierunku 
architektura krajobrazu na Wydziale Ar-
chitektury PK ukończyła w 2015 r. z wyróż-
nieniem. Współtworzyła mapping 3D na 
budynku „Działowni” podczas Małopol-
skiej Nocy Naukowców w 2015 r. Obecnie 
na WA PK odbywa studia magisterskie, 
również na kierunku architektura kraj-
obrazu.

Jej praca inżynierska, którą wykonała 
pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Agaty 
Zachariasz, prof. PK, była prezentowana 
na wystawie zorganizowanej w ramach 
IX Międzynarodowego Biennale Archi-
tektury w Barcelonie. Wraz z zespołem 
Adriana Baryżewska zajęła trzecie miejsce 
w konkursie na opracowanie koncepcji 
architektoniczno-budowlanej i zagospo-
darowania terenu dla planowanego par-
ku archeologicznego Obłazowa w Nowej 
Białej. Z zespołem zajęła — drugie miejsce 
w konkursie na koncepcję zagospoda-
rowania wschodniego fragmentu parku 
miejskiego Bagry Wielkie oraz pierwsze 
miejsce w konkursie na rewitalizację osie-
dla Zagórze w Rumi.

Tematem pracy inżynierskiej Adriany 
Baryżewskiej był projekt zagospodaro-
wania ogrodu śródblokowego dawnego 
osiedla robotniczego w dzielnicy Nikiszo-
wiec, w Katowicach. Układ urbanistyczny 
osiedla, złożonego z dziewięciu kwartałów 
— budynków mieszkalnych wzniesionych 

w latach 1908–1918 — pozostał do dziś 
niezmieniony. Wewnątrz każdego kwarta-
łu powstał ogromny dziedziniec, czy raczej 
ogród śródblokowy. Autorka pracy po-
traktowała zaniedbane obszary wewnątrz 
kwartałów jako szansę stworzenia zielo-
nych ostoi, przestrzeni odpoczynku i rekre-
acji dla mieszkańców i turystów, nawiązu-
jąc przy tym do elementów historycznych 
miejsca.

Pierwszą na-
grodę za najlepszą 
pracę magisterską 
w konkursie SPAK 
zdobyła mgr inż. arch. 
kraj.  Joanna Wojtuń. 
W latach 2009–2013 
studiowała na Wy-
dziale Ogrodniczym 
Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie, 

gdzie obroniła pracę inżynierską „Projekt 
koncepcyjny platformy widokowej wraz 
z zielenią na dachu budynku biurowego 
TELPOD w Krakowie”. Na UR uzyskała tytuł 
inżyniera sztuki ogrodowej. Jednocześ-
nie w 2011 r. podjęła studia na Wydziale 
Architektury PK na kierunku architektura 
krajobrazu. W 2014 r. obroniła drugą pracę 
inżynierską pt. „Koncepcja zagospodaro-
wania kampusu Politechniki Krakowskiej 
— część zachodnia”. 

Nagrodzoną przez SPAK pracę ma-
gisterską „ZABŁOCIE_4D. Krajobrazowa 
transformacja ulic” Joanna Wojtuń obro-
niła w 2016 r. Pracę tę, wykonaną pod 
kierunkiem dr. hab. inż. arch. Zbigniewa 
Myczkowskiego, prof. PK i promotora po-
mocniczego dr inż. arch. Urszuli Forczek-
-Brataniec, można było obejrzeć na dwóch 
wystawach — „Architektura w przestrzeni 
sztuk 2017” w Pałacu Sztuki w Krakowie 
i „Studenci dla zieleni Krakowa” w Zarzą-
dzie Zieleni Miejskiej. 

Głównym celem nagrodzonej pracy 
Joanny Wojtuń było stworzenie spójne-
go układu komunikacji w obrębie kra-
kowskiego Zabłocia. W nazwie projektu 
autorka zawarła cztery wymiary tej czę-
ści miasta: kulturalny (muzea, kluboka-
wiarnie, wydarzenia festiwalowe itp.), 
kreatywny (obecność agencji reklamo-
wych, studiów fotograficznych, firm 
technologicznych, start-upów), miesz-
kaniowy oraz biurowy. Swój projekt au-
torka skoncentrowała na krajobrazowej 
transformacji ulic, na pierwszym miejscu 
stawiającej zrównoważony transport, 
ze szczególnym uwzględnieniem ruchu 
pieszego. Jest to uzasadnione rosnącym 
zainteresowaniem Zabłociem wśród kra-
kowian i turystów, którzy coraz chętniej 
poszukują tu atrakcji kulturalnych i kuli-
narnych lub po prostu chcą spędzić czas 
ze znajomymi.

Krajobrazowa transformacja ulic po-
lega na wprowadzeniu ozdobnych nasa-
dzeń wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 
zielonych parkingów z drzewami co 5 sta-
nowisk, zielonych skarp wzdłuż torów 
kolejowych czy nasadzeń na skrzyżowa-
niach ulic. Aby wygospodarować większą 
przestrzeń dla pieszych, wprowadzone 
zostały ulice jednokierunkowe (z kontra 
ruchem rowerowym) oraz zawężono pasy 
ruchu kołowego do 3  metrów na ulicach 
dwukierunkowych. Joanna Wojtuń zapro-
jektowała też centrum Zabłocia ze swego 
rodzaju węzłem integracji komunikacji 
miejskiej (połączenie ruchu: kolejowego, 
samochodowego, pieszego i rowerowe-
go). W projekcie uwzględnione zostały 
potrzeby osób niepełnosprawnych. Au-
torka kierowała się trendami obserwo-
wanymi w przebudowie centrów takich 

Krakowska architektura krajobrazu górą

Sukces absolwentek Politechniki Krakowskiej

Adriana Baryżewska

Projekt Adriany Baryżewskiej (wizualizacja)

Joanna Wojtuń
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Projekt Joanny Wojtuń, widok od strony ul. Lipowej i ul. Przemysłowej (wizualizacja)

miast jak Kopenhaga czy Budapeszt, nie 
rezygnując z tradycyjnego rozumienia 
ulicy jako przestrzeni wspólnej o wielu 
funkcjach.

Uroczyste wręczenie obu nagród na-
stąpiło w pierwszym dniu XX Forum Ar-
chitektury Krajobrazu, zorganizowanego 
w dniach 21–23 września na Politechnice 
Krakowskiej. O forum i związanym z nim ju-
bileuszem 50-lecia pracy prof. Aleksandra 
Böhma, szerzej napiszemy w następnym 
numerze.

(ps)

 Rozstrzygnięta została XVII edycja konkursu 
„Architektura Betonowa — Gra Brył — Dom 
w Krajobrazie”, adresowanego do studen-
tów II roku pierwszego stopnia na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej. Ogło-
szenie wyników i wręczenie nagród odbyło 
się 3 lipca, podczas otwarcia wystawy po-
konkursowej w budynku Wydziału Archi-
tektury przy ul. Warszawskiej.

Studenci mieli za zadanie zaprojekto-
wać dom jednorodzinny, wolno stojący, 
o powierzchni użytkowej od 200 m2 do 
250 m2 i najwyżej trzech kondygnacjach. 
Obiekt, składający się przynajmniej 
z dwu przenikających się brył, należało 
usytuować na wskazanej działce niedale-
ko Krakowa, w okolicy Mogilan. Należało 
wykorzystać beton nie tylko jako mate-
riał konstrukcyjny, ale również w charak-

Nagrodzono najlepsze projekty studentów II roku architektury

Beton i przenikające się bryły
terze materiału na elewację. Dlatego na 
przedstawionych rysunkach perspek-
tywicznych zaprojektowane domy były 
szare, z delikatnymi elementami w in-
nych kolorach.

Równorzędnymi nagrodami sąd kon-
kursowy uhonorował trzy osoby: Natalię 
Adamiec, Michała Kołodzieja i Magdalenę 
Sznajder. Wyróżnienia otrzymali: Gabrie-
la Bialik, Natalia Chojnacka, Aleksandra 
Dębicka, Dagmara Gil, Luiza Grzegółka, 
Siarhei Karoza, Aleksandra Kędra, Alina 
Komarnytska, Ewelina Kozyra, Justyna 
Kulasa, Monika Kulig, Mateusz Michalak, 
Edyta Potok, Magdalena Rojek, Ksenia 
Skachkova. Zajęcia ze studentami prowa-
dził zespół w składzie: dr hab. inż. arch. 
Tomasz Koz łowski, dr arch. Przemysław 
Bigaj, arch. Wojciech Ciepłucha, arch. Ewa 

Heger, dr arch. Monika Gała-Walczowska, 
dr arch. Anna Mielnik, dr arch. Marek 
Początko (koordynator organizacyjny), 
arch. Piotr Stalony-Dobrzański, arch. Grze-
gorz Tyc.

Konkurs zorganizował tradycyjnie Za-
kład Architektury Mieszkaniowej i Kompo-
zycji Architektonicznej, działający w Insty-
tucie Projektowania Architektonicznego PK 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Producen-
tów Cementu. Podczas otwarcia wystawy 
pokonkursowej stowarzyszenie reprezento-
wał dyrektor ds. marketingu inż.  Zbigniew 
Pilch. Rektor PK prof. Jan Kazior gratulował 
laureatom śmiałych rozwiązań. Do gratula-
cji tych dołączyli prorektorzy prof. Tadeusz 
Tatara i dr hab. inż. Marek Stanuszek.

(ps)

Projekt Magdaleny Sznajder Projekt Michała Kołodzieja Projekt Natalii Adamiec
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 Jesień. To właśnie teraz, a nie w sylwe-
stra, jest czas dobrych postanowień dla 
osób żyjących rytmem roku akademic-
kiego: czas zadań i życzeń, nie tylko po-
bożnych. W Studium Praktycznej Nauki 
Języków Obcych panuje ożywiony ruch 
za sprawą pełnych entuzjazmu żaków 
i pracowników.

Dla mobilnej braci studenckiej, od-
danej językowi Goethego, nawet lato nie 
oznaczało jednak odpoczynku od dyle-
matów językowych. Często już na etapie 
planowania wyjazdu trzeba było stawić 
czoła… homonimom, czyli wyrazom o tym 
samym brzmieniu i zapisie, lecz innym zna-
czeniu. Należało przecież przemyśleć pla-
ny wakacyjne, zastanowić się, czy na przy-
kład jechać an die See, czy też lepiej wybrać 
się an einen See, bo die See oznacza morze, 
a der See — to nic innego jak jezioro.

Natomiast student, pragnący zdoby-
wać doświadczenie zawodowe w czasie 
wakacji na budowie w kraju niemieckoję-
zycznym, domagając się informacji: Wo ist 
der Leiter (Gdzie jest drabina?), mógł się zdzi-
wić i zmieszać, gdy zaprowadzono go do 
kierownika budowy. Powinien był bowiem 
spytać: Wo ist die Leiter?

W tym samym czasie żądny wrażeń 
przyrodniczych student, wędrując po Al-
pach, podziwiał przydrożną sosnę, czyli 
die Kiefer. Przejęzyczenie spowodowało 
jednak, że jego podziw skierowany został 
na... szczękę (der Kiefer) towarzysza wy-

prawy. Komentując palenie papierosów 
wśród turystów, określił je jako ein schwe-
rer Laster (samochód ciężarowy), zamiast 
ein schweres Laster (ciężki nałóg). 

Po wycieczce był czas na das Gericht, 
co może się kojarzyć zarówno z potrawą 
kulinarną, jak i oznaczać sąd jako insty-
tucję. I zawsze jest to rodzaj nijaki. Może 
dlatego der Eintopf, czasami złośliwie 
określany jako zupa — przegląd tygodnia, 
ma się nijak do tego, co sądowe. Chyba że 

ktoś za nią nie zapłacił i musi ponieść tego 
konsekwencje.

Na koniec wspomnijmy słowo Tor. 
Zadowoli ono zwiedzających zabytki 
architektury i wielbicieli sportu. Das Tor 
jako brama, portal albo… gol. Któż z by-
walców niemieckich stadionów nie sły-
szał gromkiego Tooooor!!! To jednak nie 
wszystko. Gdy sędzia piłkarski nie uzna 
bramki, też może usłyszeć to słowo, tyle 
że rodzaju męskiego: der Tor. Znaczy ono 
wtedy dureń.

Lato z homonimami i innymi pułapka-
mi językowymi już za nami. Pocieszeniem 
ogromna wyrozumiałość osób, dla których 
był to język ojczysty. Zapewne w czasie 
wrześniowej sesji egzaminacyjnej nieje-
den student ze wzruszeniem ją wspomi-
nał. Współcześni językowcy są bardziej 
wyrozumiali niż ich poprzednicy, jednak 
trudno nie przyznać racji pewnemu dokto-
rowi fi lologii germańskiej, retorycznie py-
tającemu studenta, który się przejęzyczył: 
„Czy nie widzi Pan, dla porównania, różnicy 
między »pacjent żyje« a »pacjent nie żyje«”? 
Surowy wzrok doktora sprawił, że student 
poczuł, że już nie żyje, chociaż żył. Może 
więc student miał trochę racji?

Mgr Ewa Bagnińska z wykształcenia jest fi lolo-
giem germańskim, pracuje jako starszy wykła-
dowca w Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych PK.

Językowe tête-à-tête

Homonimy... Litości!
EWA BAGNIŃSKA

Na Politechnice Krakowskiej kształce-
niem umiejętności językowych studen-
tów zajmuje się Studium Praktycznej Na-
uki Języków Obcych. Jednostka działa 
od 70 lat. Poza lektoratami angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego i francuskie-
go prowadzi kursy przygotowujące do 
egzaminów międzynarodowych. Dzięki 
licencji WBT (Weiterbildung TestSyste-
me) we Frankfurcie nad Menem organi-
zuje i przeprowadza egzaminy TELC B1, 
B2 z języka angielskiego, rosyjskiego 
i niemieckiego oraz TELC Technical in 
English. Nauczyciele SPNJO wydali wie-
le specjalistycznych podręczników i fa-
chowych opracowań do nauki języków 
obcych nie tylko dla studentów, ale rów-
nież dla nauczycieli, inżynierów i spe-
cjalistów z innych dziedzin. Wychodząc 
naprzeciw nowym trendom, uzupełnia-
ją istniejące już podręczniki o część au-
diowizualną. 

Renata Knapik-Miazga jest doktorantką na 
Wydziale Mechanicznym Politechniki Kra-
kowskiej, ale pracę naukową godzi z pasją 
sportową. W rozegranych w drugiej poło-
wie lipca w Lipsku szermierczych mistrzo-
stwach świata wraz z zespołem wywal-
czyła brązowy medal. To duże osiągnięcie, 
bowiem w tej dyscyplinie sportu na dru-
żynowy medal mistrzostw świata Polska 
czekała siedem lat (poprzednio zdobyły go 
nasze fl orecistki).

Sukces Renaty Knapik-Miazgi
na szermierczych mistrzostwach świata

Na mistrzostwa do Lipska wyjechał 
zespół w składzie: Renata Knapik-Miazga, 
Ewa Nelip, Magdalena Piekarska, Barbara 
Rutz. W ćwierćfi nale Polki pokonały fawo-
ryzowaną drużynę z Rosji. Mecz decydują-
cy o zdobyciu medalu i miejscu na podium 
rozegrały z reprezentantkami Korei Połu-
dniowej, zwyciężając 33 : 28.

Renata Knapik-Miazga jest dwukrotną 
indywidualną mistrzynią Polski w szermier-
ce, a na mistrzostwach Europy dwa razy 

zdobyła medal brązowy drużynowo. W czerw-
cu 2015 r. mieliśmy okazję obejrzeć jej pokazo-
wą walkę w hali sportowej przy ul. Kamiennej, 
rozegraną z okazji 70-lecia Politechniki Kra-
kowskiej. Skrzyżowała wówczas szpadę z ko-
leżanką z Krakowskiego Klubu Szermierczego 
Aleksandrą Zamachowską, mistrzynią świata 
i Europy juniorów, a sędzią pojedynku był wy-
chowanek PK, szablista i wielokrotny medali-
sta olimpijski Wojciech Zabłocki. 

(R.)
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Kraków został wybrany na miejsce VIII Zlo-
tu Polskich Łowców Burz. Doszło do niego 
w dniach 25–27 sierpnia. W ramach spo-
tkania zorganizowanego na Politechnice 
Krakowskiej odbyła się 26 sierpnia konfe-
rencja naukowa „Rola technik cyfrowych 
w prognozowaniu gwałtownych zjawisk 
atmosferycznych”. Wspólnie z Politechniką 
konferencję zorganizowało Stowarzysze-
nie Skywarn Polska.

Zapewne większość z nas wiedzę o łow-
cach burz czerpała do tej pory z telewizyj-
nych migawek, w których amatorzy zaopa-
trzeni w kamery i aparaty fotografi czne 
starają się jak najbardziej zbliżyć do hura-
ganów i tornad, aby zarejestrować przebieg 
tych ekstremalnych zjawisk atmosferycz-
nych. Spotkanie w Krakowie pokazało, że 
działalność polskich łowców burz to nie tyle 
spotkania oko w oko z żywiołem, co przede 
wszystkim sięgnięcie po środki oferowane 
przez współczesną naukę.

Celem konferencji było przedstawie-
nie i przedyskutowanie technik cyfrowych 
oraz nowoczesnych metod przetwarzania 
danych w procesie prognozowania gwał-
townych zjawisk atmosferycznych, a także 
wymiana doświadczeń między przedsta-
wicielami środowiska naukowego i prze-
mysłowego. Mówiono m.in. o przetwa-
rzaniu danych z sondaży aerologicznych, 
prognozowaniu i analizowaniu gwałtow-
nych burz za pomocą narzędzi trójwymia-
rowej wizualizacji danych modeli nume-
rycznych, chmurach burzowych w nowej 
Międzynarodowej Klasyfi kacji Chmur oraz 
o innych szczegółowych zagadnieniach. 

W skład komitetu naukowego konferen-
cji weszli specjaliści z PK, AGH, Uniwersytetu 
Warszawskiego, Politechniki Gdańskiej, Po-
litechniki Białostockiej, Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu 
Szczecińskiego i Stowarzyszenia Skywarn 
Polska. Pracami komitetu kierowała dr hab. 
Joanna Kołodziej, prof. PK, zastępca dyrek-
tora Instytutu Informatyki na Wydziale Fi-
zyki, Matematyki i Informatyki PK. Witając 
uczestników konferencji, wyraziła nadzieję, 
że wypracowane konkluzje zostaną do-
strzeżone przez społeczeństwo, rządzących 
i środowisko naukowe. 

Inicjatorem i głównym organizatorem 
konferencji był Piotr Szuster, pracownik 

Wydziału Fizyki, 
Matematyki i In-
formatyki PK. Jesz-
cze w trakcie stu-
diów inżynierskich 
na PK opracował 
system ostrzega-
nia przed burzami 
SkyPredict2, który 
krótko przed zlo-
tem łowców burz 
został wprowa-

dzony do aplikacji mobilnej O!strzegator. 
System pozwala odbierać za pomocą te-
lefonów komórkowych precyzyjne ostrze-
żenia meteorologiczne na zagrożonych 

Spotkanie Polskich Łowców Burz na Politechnice Krakowskiej

Ostrzeżenia pomogą unikać tragedii

terenach. Jest skuteczniejszy od dotych-
czasowych metod, polegających na opra-
cowywaniu prognoz dla dużych obszarów.

Konferencja na PK wzbudziła duże 
zainteresowanie mediów, zarówno lokal-
nych, jak i ogólnopolskich. Wszyscy mieli 
jeszcze świeżo w pamięci dramatyczne 
wydarzenia pogodowe na północy Polski 
w nocy z 11 na 12 sierpnia i spowodowaną 
przez nie śmierć sześciu osób. Nie jesteśmy 
wprawdzie w stanie zapobiegać burzom, 
lecz możemy się przed nimi chronić. Piotr 
Szuster przekonuje, że dzięki systemowi 
wczesnego ostrzegania jesteśmy w stanie 
unikać takich tragedii.

(ps)

Piotr Szuster. 
Fot.: Jan Zych

Fot.: Piotr Szuster

Fot.: Jan Zych
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Tegoroczny Małopolski Piknik Lotniczy po-
łączony był z prezentacją prac wykonanych 
przez studentów Wydziału Architektury Po-
litechniki Krakowskiej podczas ćwiczeń pro-
jektowych poświęconych rekultywacji tere-
nów poprzemysłowych. Przed przyszłymi 
architektami postawiono problem zagospo-
darowania ruin dawnych hangarów na te-
renie dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny. 
Studenckie projekty można było oglądać 
24 i 25 lipca. Wystawa uświetniła 30-lecie 
współpracy Muzeum Lotnictwa Polskiego 
z Instytutem Architektury Krajobrazu PK.

Patrząc dziś na to, co zostało z hanga-
rów należących niegdyś do 2. Pułku Lot-
niczego, trudno zrozumieć ich prawdziwą 
wartość. Tymczasem obiekty te, wybu-
dowane jeszcze w latach 1927–1929, były 
awangardowymi dziełami inżynierii i archi-
tektury II Rzeczypospolitej. Ich projektan-
tami byli m.in. Tadeusz Obmiński, profesor 
Politechniki Lwowskiej, a także późniejszy 
twórca Politechniki Krakowskiej — Izydor 
Stella-Sawicki. Hangary, zrujnowane przez 
okupantów niemieckich, nie doczekały się 
odbudowy po II wojnie światowej. 

Odkupione przez samorząd wojewódz-
twa małopolskiego zostały uporządkowa-
ne m.in. dzięki wsparciu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Działania te, jak i starania 
o odzyskanie i zachowanie ostatniego nie-
zabudowanego fragmentu lotniska jako 

parku kulturowego stanowią 
osnowę 30-letniej współpracy 
Muzeum Lotnictwa Polskiego 
oraz Instytutu Architektury 
Krajobrazu PK. Warto przy-
pomnieć, że w 1987 r. ówcze-
sny rektor PK prof. Tadeusz 
Środulski zlecił architektom 
krajobrazu, pracującym pod 
kierunkiem prof. Janusza Bog-
danowskiego, zadanie upo-
rządkowania terenu i udzie-
lenia pomocy projektowej 
ówczesnemu Muzeum Lotnic-
twa i Astronautyki, sąsiadowi 
Politechniki.

Wspólnymi siłami archi-
tekci i muzealnicy stworzyli wizję wielkiego, 
śródmiejskiego parku, drugich błoń Krako-
wa, na skrajnie zdegradowanym terenie, 
który zajmowały składy, bazy transportowe, 
dzikie działki, a także ruiny dawnych hanga-
rów. Wizja ta zaczęła się ziszczać dzięki de-
cyzji Rady Miasta Krakowa z 1995 r. 

W 2002 r. nagrodę generalnego konser-
watora zabytków uzyskała wykonana pod 
kierunkiem prof. Marii Łuczyńskiej-Bruzdy 
koncepcja Lotniczego Parku Kulturowego. 
Trzy lata później stała się ona osnową starań 
województwa małopolskiego o pozyskanie 
środków europejskich na realizację nowego 
gmachu głównego Muzeum Lotnictwa Pol-
skiego. Obiekt został ukończony w 2010 r.

Byłe lotnisko, przekształcane w kraj-
obrazowe muzeum przestrzenne, zaczę-
ło także pełnić rolę laboratorium dydak-
tycznego. Poświęcono mu kilkaset prac 
semestralnych, kilkanaście prac inżynier-
skich i magisterskich. Na jego kanwie po-
wstały też dwa doktoraty — Krzysztofa 
Wielgusa na PK i Remigiusza Kasprzyc-
kiego na UJ.

Na wystawie „Krajobraz w cieniu skrzy-
deł. Idee, projekty, realizacje”, pokazanej 
podczas lipcowego Małopolskiego Pikni-
ku Lotniczego, przedstawiono prace wy-
konane w roku akademickim 2016/2017 
w projektowych grupach, którymi kiero-
wali: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkow-
ski, prof. PK i dr inż. arch. Krzysztof Wiel-
gus przy udziale dr hab. inż. arch. Jadwigi 
Środulskiej-Wielgus, dr inż. arch. Urszuli 
Forczek-Brataniec, mgr inż. arch. krajobra-
zu Karoliny Latusek, mgr. inż. arch. Wojcie-
cha Rymszy-Mazura przy konsultacji mery-
torycznej dr. Krzysztofa Mroczkowskiego 
z Muzeum Lotnictwa Polskiego. Z wystawą 
zapoznali się m.in.: członek zarządu woje-
wództwa małopolskiego Grzegorz Lipiec, 
dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego 
Krzysztof Radwan, przedstawiciele Sto-
warzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojsko-
wego RP, goście z Muzeum Lotnictwa Wę-
gierskiego w Szolnok oraz osoby przybyłe 
z Ukrainy, Niemiec i Czech.

(ps)

Wystawa „Krajobraz w cieniu skrzydeł”

Historyczne lotnisko w roli laboratorium 
dydaktycznego

Pozostałości po  jednym z hangarów 2. Pułku Lotniczego, 
będące  przedmiotem ćwiczeń projektowych

Projekt zagospodarowania terenu według koncepcji Aleksandry Malik, Moniki Skóry i Emmy 
Uchacz
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W  Krakowie, gdzie 
historycznych bu-
dowli, zwracających 
uwagę mieszkańców 
i przyjezdnych, jest 

pod dostatkiem, kamienica ta nie budzi-
ła dotąd szczególnego zainteresowania 
historyków miasta i znawców architek-
tury. Tymczasem kiedy przyjrzeć się jej 
z bliska, okazuje się obiektem niebanal-
nym. A dla Politechniki Krakowskiej ma 
znaczenie wyjątkowe. Wszak pod tym 
adresem mieściła się pierwsza siedziba 
naszej uczelni. Ów adres to ulica Stra-
szewskiego 28.

Rada idzie towarzystwu na rękę

Sama ulica ma historię niewiele dłuższą niż 
prezentowany w tym artykule budynek, 
bowiem powstała z dawnej polnej drogi, 

która wiodła wzdłuż murów miejskich. 
Ulicę wytyczono już po ich rozebraniu, 
w pierwszej połowie XIX wieku, w 1880 r. 
otrzymała imię Floriana Straszewskiego, 
jednego z inicjatorów założenia Plant kra-
kowskich.

W tym też czasie — w maju 1877 r. 
— utworzono Krakowskie Towarzy-
stwo Techniczne (KTT). Poczynając od 
1888 r., członkowie tego stowarzysze-
nia zaczęli zbierać fundusze na budowę 
własnej siedziby. Zasób potrzebnych 
środków przyrastał powoli, dlatego do-
piero 5 października 1904 r., podczas 
walnego zgromadzenia KTT, uchwalo-
no przystąpienie do wznoszenia domu. 
Uchwała obejmowała umieszczenie 
w nim stałej „Wystawy krajowego prze-
mysłu budowlanego”. Rada miasta po-
szła na rękę towarzystwu, odstępując 
za 4 tys. koron — co było bardzo niską 

ceną — działkę pod bu-
dowę obiektu. Na przeło-
mie 1904 r. i 1905 r. wśród 
członków KTT rozpisa-
no konkurs na projekt 
obiektu.

Zgodnie z warunkami 
konkursu (opublikowano 
je w miesięczniku „Ar-
chitekt”, nr 2/1905) miał 
powstać obiekt dwupię-
trowy lub ewentualnie 
trzypiętrowy, w którym 
parter powinien służyć 
celom planowanej wysta-
wy przemysłu budow-
lanego, a więc być halą 
„z podłogą wzniesioną 
15 cm nad chodnik uli-
cy”. Pierwsze piętro miało 
pełnić głównie rolę lokalu 
bankowo-handlowego, 
a na drugim piętrze pla-
nowano umieścić lokal 
samego towarzystwa. 
W tym ostatnim miała 
być sala posiedzeń o po-
wierzchni od 80 do 100 m2, 
przedpokój i garderoba, 
czytelnia o powierzchni 
co najmniej 30 m2 i pokój 

dla zarządu o powierzchni co najmniej 
20 m2.

Ze względu na koleżeński charak-
ter konkursu (a zapewne też i z powodu 
szczupłości środków przeznaczonych na 
budowę obiektu) zrezygnowano z nagród 
pieniężnych. Zwycięzca konkursu miał 
się zadowolić zamówieniem jego projektu 
na podstawie osobnej umowy, a twórcom 
dwóch innych projektów, uznanych za 
najlepsze, obiecano wypłacić jedynie po 
2,5 korony jako zwrot poniesionych kosz-
tów. Projekty oznaczone godłem, z nazwi-
skiem i adresem autora umieszczonym 
w osobnej kopercie oznaczonej tym samym 
godłem, należało złożyć u sekretarza komi-
tetu budowy do 31 marca 1905 r.

Człowiek, który odrestaurował 
katedrę wawelską

Do konkursu zgłoszono siedem prac. Roz-
strzygnięcie nastąpiło w kwietniu 1905 r. 
Po otwarciu kopert z nazwiskami autorów 
nagrodzonych prac okazało się, że mimo 
braku fi nansowej zachęty do konkursu 
stanęli wyróżniający się krakowscy archi-
tekci. Nagrodę trzecią otrzymał Włady-
sław Ekielski, autor takich obiektów jak 
gmach służący dziś za główną siedzibę 
Uniwersytetu Ekonomicznego przy ulicy 
Rakowickiej, pałac Włodkowiczów przy 
ulicy Lubicz czy pałac Pusłowskich przy 
ulicy Westerplatt e. Nagroda druga przy-
padła Romanowi Bandurskiemu, projek-
tantowi licznych krakowskich kamienic 
i willi, w szczególności na Salwatorze. Na-
grodę pierwszą przyznano za jeden z dwu 
projektów zgłoszonych przez Sławomira 
Odrzywolskiego. Tym samym do reali-
zacji wytypowane zostało dzieło jednego 
z najwybitniejszych krakowskich archi-
tektów przełomu XIX i XX wieku, a także 
cenionego konserwatora.

Sławomir Odrzywolski (1846–1933) 
miał już wtedy na koncie różne znaczące 
realizacje, w tym gmach hotelu „Polonia” 
(na rogu ulic Basztowej i Pawiej). Wyrazem 
zaufania do jego warsztatu konserwator-
skiego było powierzeniu mu w 1895 r. re-
stauracji kościoła katedralnego na Wawelu, 
w szczególności kaplic Zygmuntowskiej, 

Tu zaczęła się Politechnika Krakowska
Gdy zakładano w Krakowie politechnikę, Dom Technika przy ulicy
Straszewskiego 28 nie miał jeszcze 40 lat. Dziś jest zabytkiem
LESŁAW PETERS

Kamienica przy ul. Straszewskiego 28. Fot.: Jan Zych
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Wazów i innych oraz Wieży Zegarowej. 
Pod kierunkiem Odrzywolskiego w kate-
drze wykonana została też krypta, w któ-
rej w 1890 r. umieszczono sarkofag Adama 
Mickiewicza, a później także Juliusza Sło-
wackiego. Wspólnie z Wacławem Krzy-
żanowskim Odrzywolski zaprojektował 
gmach Akademii Górniczej przy alei Mic-
kiewicza (wzniesiony w latach 1921–1936). 
Dodajmy, że architekt ten był w latach 
1878–1909 profesorem budownictwa w In-
stytucie Technicznym.

Budowę siedziby Krakowskiego To-
warzystwa Technicznego rozpoczęto 
25 lipca 1905 r., a kierownictwo prac objął 
sam Sławomir Odrzywolski. Nad realiza-
cją inwestycji czuwał specjalnie powoła-
ny dziewięcioosobowy komitet, w skład 
którego wszedł Józef Sare, wiceprezydent 
Krakowa w latach 1905–1929. Wzniesio-
ny obiekt nie był w pełni wiernym od-
zwierciedleniem zwycięskiego projektu. 
Pewne rozwiązania dotyczące parteru 
budynku nie zyskały aprobaty komisji 
konkursowej. W wyniku zaleceń Komite-
tu Budowlanego rozkład wewnętrzny po-
mieszczeń został wykonany w znaczniej 
mierze według drugiego ze zgłoszonych 
przez Odrzywolskiego projektów — tego, 
który nie został nagrodzony.

Dom „ogrzany powietrzem 
o niskim ciśnieniu”

Towarzyszący od początku tej inwesty-
cji miesięcznik „Architekt” skrupulatnie 
odnotował, że „dolną część ciosową domu 
wykonano z kamienia chrzanowskiego 
i dobczyckiego, do obkładki ścian ponad 
ciosem użyto cegły białej, do wszelkich zaś 
rzeźb kamienia pińczowskiego. Artystycz-
ne wyposażenie domu wzmogły w wy-
sokiej mierze prace rzeźbiarskie, zdobiące 
wystawę [elewację — przyp. red.] budynku, 

a wykonane przez profe-
sora państw. Szkoły prze-
mysłowej p. Jana Raszkę, 
oraz prace dekoracyjne 
malarskie p. Eugeniusza 
Dąbrowy Dąbrowskiego, 
artysty-malarza, który 
szczególnie bogato ozdo-
bił nimi sale Towarzy-
stwa na drugim piętrze”. 
Czasopismo zauważało, 
że wszystkie szczegóły 
artystyczne, poza praca-
mi Raszki i Dąbrowskie-
go, wykonano według 
rysunków Sławomira 
Odrzywolskiego.

„Wspomnieć jeszcze należy, że 
cały dom oświetlony jest elektrycznie 
i ogrzany powietrzem o niskim ciśnie-
niu” — dodawał miesięcznik, rejestrując 
także nazwiska osób i nazwy fi rm, które 
wykonały roboty murarskie, kamieniar-
skie, ciesielskie, blacharskie, stolarskie 
i pozostałe. Będące w owym czasie no-
wością centralne ogrzewanie wykona-
ła fi rma krakowska Leonarda Nitscha, 
a instalację elektryczną założyła fi rma 
Sokolnicki i Wiśniowski. 

W opracowaniu poświęconym budyn-
kowi przy ul. Straszewskiego 28 Bronisław 
Hynowski zwraca uwagę na duże zróżni-
cowanie kształtów i rozmiarów otworów 
okiennych fasady obiektu. Odznaczają 
się one dużymi walorami dekoracyjny-
mi. Odrzy wolski podzielił fasadę według 
dwóch osi. Węższa, lewa część fasady jest 
wyższa. W części prawej, w obrębie dru-
giego piętra, znajduje się loggia zakończo-
na balkonem z masywną, rzeźbioną balus-
tradą. Elewację frontową zdobią rzeźby 
wykonane przez Jana Raszkę (twórcę m.in. 
rzeźb przy wejściu do gmachu Akademii 
Górniczo-Hutniczej). 

Płaskorzeźba w nadprożu głównych 
drzwi wejściowych przedstawia alegorię 
polskiej przemysłowości, która przyjmuje 
techników i podaje im koronę. Nad znaj-
dującym się powyżej oknem widać sowę, 
która unosi się nad kominami fabryczny-
mi — to symbol spotkania wiedzy z tech-
niką. Płaskorzeźba umieszczona u góry, 
pod samym szczytem domu, przedstawia 
aniołów stróżów, którzy strzegą Drzewa 
Techniki z herbami techników. Wnętrze 
budynku ozdobiły malowidła Eugeniusza 
Dąbrowy-Dąbrowskiego. Autor, twórca 
m.in. polichromii w budynku Starego Te-
atru, w przypadku Domu Technika wy-
korzystał motywy zaczerpnięte ze sztuki 
ludowej.

Z udziałem marszałka 
i prezydenta

Uroczyste otwarcie siedziby Krakowskie-
go Towarzystwa Technicznego nastąpiło 
w samo południe 1 grudnia 1906 r. Poświę-
cenia gmachu dokonał ks. dr Caputa, pro-
boszcz pobliskiej kolegiaty św. Anny. Ideę 
i historię budowy domu dla KTT przypo-
mniał prezes towarzystwa Gustaw Stein-
graber, którego działania w dużym stopniu 
przyczyniły się do szybkiego powstania 
obiektu. Głos zabrali też inni uczestnicy ce-
remonii, w tym marszałek krajowy Galicji 
hr. Stanisław Badeni i prezydent Krakowa 
Juliusz Leo.

Od tej pory krakowski Dom Technika 
służy nieprzerwanie celom, dla których 
został zbudowany. Wzniesiony jako sie-
dziba Krakowskiego Towarzystwa Tech-
nicznego, po II wojnie światowej prze-
szedł pod opiekę Naczelnej Organizacji 
Technicznej, by dziś służyć Krakowskiej 
Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
-Technicznych NOT. 

W liczącej ponad sto lat historii tego 
obiektu zdarzył się pewien krótki, lecz 
jakże brzemienny w skutki epizod. 
W styczniu 1945 r., zaraz po ucieczce 
Niemców z Krakowa, KTT udostępniło 
swoją siedzibę osobom, które organizo-
wały w Krakowie politechnikę. To wła-
śnie tu, w budynku przy ul. Straszew-
skiego 28 grono ludzi skupionych wokół 
tej idei spotykało się, by podejmować 
pierwsze działania służące powołaniu 
nowej uczelni. Tu przychodzili młodzi lu-
dzie chcący podjąć w niej studia. Zapisy 
prowadzono na dole. Na górze młodzi lu-
dzie urządzili sobie siedzibę „Bratniaka”. 

Epizod był krótki. Wystarczająco 
krótki, by łatwo pójść w zapomnienie. 
Twórcy Politechniki niebawem prze-
nieśli się do lokalu przyznanego im 
w Akademii Górniczej, pod której szyl-
dem zaczęły funkcjonować Wydziały 
Politechniczne, zanim w 1954 r. uzyska-
ły status w pełni samodzielnej uczelni. 
O pierwszych dniach organizowania 
w Krakowie politechniki nie pozwala 
jednak zapomnieć zdjęcie grupy ludzi 
z transparentem, na którym widnieją 
wielkie litery: „POLITECHNIKA”. Zdję-
cie wykonano pod budynkiem przy uli-
cy Straszewskiego 28. 

Tekst został oparty głównie na opracowaniu 
Bronisława Hynowskiego „Dom Technika w Kra-
kowie” (wyd. 2016), z którego pochodzą wszyst-
kie przytoczone cytaty.

Pierwsza siedziba  Politechniki Krakowskiej w 1945 r. 
Fot.: Ze zbiorów Muzeum PK
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W tym roku mija dzie-
sięć lat od momentu, 
gdy Łukasz Tokar-
ski ukończył studia 
na Politechnice Kra-

kowskiej. W czasie, który minął od tego 
wydarzenia, dokonał tak wiele, że ktoś 
inny musiałby na podobne rezultaty pra-
cować ćwierć wieku, a może nawet i całe 
zawodowe życie. Dziś mówi o sobie, że 
osiągnął to, co chciał, że całkowicie speł-
nił się zawodowo. Potwierdzeniem jego 
słów jest przyznany mu w 2016 r. tytuł 
„Wybitnego Polaka” w Norwegii. 

Tu jest łopata, a tu trzeba 
wykopać dół

Zanim w jego życiorysie pojawiła 
się Norwegia, były najpierw Kielce. 
Kształcił się w najlepszej miejscowej 
szkole średniej — II Liceum Ogólno-
kształcącym im. Jana Śniadeckiego, 
czyli w popularnym „Śniadku”. Ale 
równolegle edukował go też dom ro-
dzinny. Wspomina, że branża budow-
lana zagościła w jego życiu, gdy miał 
15 lat i to dzięki ojcu, który był gene-
ralnym wykonawcą i prezesem spółki 
akcyjnej. Dzięki tacie Łukasz wzrastał 
w duchu inżynierskim.

Gdy ojciec dostrzegł u syna zainte-
resowanie budownictwem, powiedział: 
„Dobrze, ucz się zawodu”. Wskazał mu 
łopatę i dodał, że trzeba wykopać dół. 
W fi rmie ojca Łukasz pokonał wszystkie 
szczeble wtajemniczenia zawodowego. 
Był pomocnikiem budowlanym, mura-
rzem, cieślą szalunkowym… Gdy jego 
koledzy podczas wakacji leniuchowali 
na koloniach lub z rodzicami nad mo-
rzem, on chodził do pracy. Jeżeli gdzieś 
wyjeżdżał, to na obozy lekkoatletyczne, 
gdzie też trudno było mówić o wypo-
czynku.

Gdy nadszedł czas wyboru kierun-
ku studiów, pomyślał w pierwszym 
rzędzie o architekturze. Szybko jednak 
zdał sobie sprawę, że nie ma szans, 

by zostać dobrym ar-
chitektem. Brakowało 
mu uzdolnień rysunko-
wych. Trochę za sprawą 
inspiracji ze strony ojca, 
a trochę na skutek wła-
snych przemyśleń zwró-
cił się ku budownictwu. 
Wahał się między wy-
borem Warszawy lub 
Krakowa. Przesądził 
ranking uczelni. Był to 
rok 2001 r. i wtedy wy-
działem najwyżej no-
towanym w Polsce był 
Wydział Inżynierii Lą-
dowej Politechniki Kra-
kowskiej. 

Na PK spotkał fantastycznych 
ludzi

Okres studiów na PK wspomina jak 
wspaniałą przygodę. — Miałem zaszczyt 
słuchać wykładów profesora Ciesielskiego 
— mówi. W pamięć wryły mu się sło-
wa, które Roman Ciesielski wypowie-
dział podczas pierwszego spotkania 
ze studentami. Znany naukowiec ser-
decznie pogratulował zgromadzonym 
w auli wyboru studiów, bo człowiek 
zaraz po tym, jak znajdzie coś do zje-
dzenia, musi znaleźć miejsce, w któ-
rym będzie mieszkał. Kiedyś to była ja-
skinia, teraz jest to budynek. „Jesteście 
na wysokiej pozycji. Gratuluję wam 
serdecznie” — powiedział profesor. — 
Poczuliśmy się wyróżnieni — mówi dziś 
Łukasz Tokarski.

Z wielkim szacunkiem i z nutą sen-
tymentu wspomina swoich nauczycieli 
akademickich. Obok prof. Romana Cie-
sielskiego były to tak wybitne postacie, 
jak prof. Janusz Kawecki czy prof. An-
drzej Flaga, który wykładał aerodyna-
mikę budowli. Jednym z najlepszych 
dydaktyków na uczelni był dr inż. 
Marian Paluch (później przeszedł na 
AGH, gdzie uzyskał habilitację). Łukasz 

Tokarski wspomina go jako barwną 
postać, trochę kontrowersyjną z ideolo-
gicznego punktu widzenia, ale niezwy-
kle kompetentną. Podręcznik doktora 
Palucha „Mechanika teoretyczna” do 
dziś trzyma na półce w swojej bibliote-
ce. Inną osobą z grona akademickich na-
uczycieli, którzy szczególnie zapadli To-
karskiemu w pamięć, jest matematyczka 
mgr Joanna Pełech-Pieszczyńska. Mówi 
o niej: prawdziwa perła! No i oczywiście 
dr inż. Robert Korzeniowski, u którego 
wykonał pracę dyplomową na temat 
konstrukcji klejonych. 

Z wielką przyjemnością Łukasz To-
karski wspomina okres swoich studiów. 
Jak sam mówi, na Politechnice spotkał 
fantastycznych ludzi. Wysoko ceni sobie 
bardzo dobry klimat panujący na uczel-
ni. Podsumowując lata spędzona na PK, 
stwierdza: — To był dobry wybór. To był 
strzał w dziesiątkę! 

Prezes w trampkach 

Już w trakcie ostatnich lat studiów Łu-
kasz Tokarski zaczął snuć plany związa-
ne z wyjazdem za granicę. Był to czas, 
kiedy zdarzało się, że z grupy kończą-
cej studia na „Lądówce” tylko jedna lub 
dwie osoby pozostawały w kraju. Jak 

Po budownictwie 
można zajmować się wszystkim
„To był strzał w dziesiątkę” — mówi Łukasz Tokarski, laureat konkursu „Wybitny 
Polak” w Norwegii, o wyborze studiów na Politechnice Krakowskiej
LESŁAW PETERS

Łukasz Tokarski jako szczęśliwy absolwent PK
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wielu kolegów Tokarski myślał o Sta-
nach Zjednoczonych. Jednak między 
czwartym a piątym rokiem wspólnie 
z kolegą postanowili zwiedzić Skandy-
nawię. Po raz pierwszy odwiedził wtedy 
Norwegię i dostrzegł w niej duży poten-
cjał. Po powrocie poszedł do „Empiku” 
i zapisał się na kurs języka norweskiego.  

Intensywną naukę nowego języka 
łączył w trakcie ostatniego roku studiów 
ze zdawaniem ostatnich egzaminów 
i pisaniem pracy magisterskiej, a jed-
nocześnie pracował wtedy w Krakow-
skim Biurze Projektów Dróg i Mostów 
„Transprojekt”. To był wyjątkowo praco-
wity rok, ale wysiłek się opłacił. W cią-
gu kilku miesięcy Tokarski doszedł do 
poziomu, na którym był już w stanie 
porozumiewać się po norwesku.

Po przyjeździe nawiązał kontakt 
z jedną z największych fi rm budowla-
nych w Norwegii — fi rmą HENT. Zanim 
został przyjęty, przeszedł trzy rozmowy 
kwalifi kacyjne. Pierwsze dwie miały 
charakter formalny. Na trzecią został 
zaproszony przez samego prezesa fi r-
my, który chciał spotkać się z począt-
kującym inżynierem z Polski osobiście. 
Tokarski bardzo starannie przygotował 
się do tego spotkania: dobrze skrojony 
garnitur, idealnie wyprasowana koszu-
la, buty na wysoki połysk. Przywitał go 
dyrektor działu kadr, który na widok 
Polaka zrobił bardzo zdziwioną minę. 
Oczekując na prezesa, Tokarski inten-
sywnie myślał, co w jego wyglądzie jest 
nie tak. Czyżby krawat był niewłaściwie 
związany? 

Zagadka wyjaśniła się w momen-
cie wejścia do sali prezesa. Miał na 
sobie jaskrawoniebieską bluzę, dżin-
sy z dziurą na kolanie i rozwiązane 
trampki. Tokarski zaczął od… tłuma-
czenia się ze swego stroju. Wyjaśnił, 
że w kraju, z którego przybył, jest to 
wyraz szacunku dla rozmówcy. Tak 
nietypowo rozpoczęte spotkanie prze-
rodziło się w trwającą mniej więcej trzy 
kwadranse sympatyczną rozmowę. 
Prezes chciał poznać osobowość swo-
jego rozmówcy, dowiedzieć się, z kim 
ma do czynienia. Po rozmowie prezes 
na kilka minut gdzieś wyszedł, by wró-
ciwszy oznajmić: „Masz pracę. Od po-
niedziałku zaczynasz”.

Inżynier staje się biznesmenem 

Tokarski został inżynierem projektu. 
Powierzono mu prowadzenie projektu 
domu spokojnej starości, budynku o po-
wierzchni 6600 m2 i wartości 250 mln 

koron norweskich, w gminie Barum, 
w okolicach Oslo. Nieźle, jak na człowie-
ka, który dopiero co otrzymał dyplom 
ukończenia studiów, prawda?

Całe przedsięwzięcie zakończyło się 
sukcesem ku zadowoleniu inwestora, co 
zostało dostrzeżone w fi rmie. I wtedy 
Tokarski usłyszał, że zostaje wysłany do 
głównego biura.

Zlecono mu coś znacznie poważniej-
szego: zabieganie o pieniądze dla fi rmy. 
Miał teraz zajmować się przetargami 
i kosztorysami. Przez dwa lata kalkulo-
wał projekty za 1,3 mld koron. Wygrał 
trzy ważne kontrakty o całkowitej war-
tości 565 mln koron. Dało to rekordowy 
wskaźnik hitrate 42,3 proc., co otworzy-
ło drogę do przygody z biznesem przez 
duże B. Tokarskiego dopuszczono do 
prowadzenia negocjacji i podpisywania 
umów z podwykonawcami. Spotykał 
się z przedsiębiorcami, przedstawiciela-
mi fi rm, zawierał kontrakty. 

Tymczasem na rynku norweskim 
pojawiło się wiele fi rm z Europy Środ-
kowej, w tym także polskich, i konku-
rencja sięgnęła po ich potencjał. Firma 
HENT zaczęła przegrywać rywalizację 
o kontrakty. Łukasz Tokarski zapropo-
nował: musimy ruszyć do ambasad oraz 
przedstawicielstw handlowych innych 
krajów, brać udział w targach między-
narodowych. Otrzymał zielone świa-
tło dla swych działań. Zaczął budować 
dział zagraniczny.

500 lotów w trzy lata

Jego aktywność dostrzeżono w norwe-
skim oddziale fi rmy Skanska. Zapropo-
nowano mu, aby dla tego światowego 
potentata robił to samo, co rozpoczął 
w HENT. Otrzymał interesującą ofer-
tę i w 2010 r., mając 27 lat, został w fi r-
mie Skanska specjalistą ds. kontraktów 
międzynarodowych. Przez następne 
trzy lata przemierzał Europę wszerz 
i wzdłuż. Szukał dostawców, negocjo-
wał warunki. Zajmował się też tworze-
niem procedur wewnętrznych na po-
trzeby kontaktów fi rmy z resztą świata. 
Odbył około pół tysiąca podróży lotni-
czych. Mieszkał ciągle w hotelach. 

Po trzech latach dzieło budowy no-
wego działu było skończone. Tokarski 
uznał, że czas podjąć nowe wyzwanie. 
Jeszcze od czasu studiów myślał o wej-
ściu w branżę deweloperską. Marzy-
ło mu się budowanie biurowców. Idąc 
za tym młodzieńczym pragnieniem, 
postarał się o pracę w innej fi rmie na-
leżącej do grupy Skanska — Skanska 

Commercial Development Norway. 
Dostać się tam nie było łatwo. Grono 
siedmiu osób zarządzało portfolio war-
tym 4,5 mld koron. Musiał przejść wiele 
rozmów kwalifi kacyjnych, ale w końcu 
został zaakceptowany. 

Został liderem projektu. Trzeba 
było wykonać analizę inwestycyjną, 
czy opłaca się w Oslo wybudować biu-
rowiec o powierzchni 24 tys. m2. Nale-
żało sporządzić kosztorys inwestorski, 
studium projektowe i równolegle zająć 
się komercjalizacją mającego powstać 
obiektu. Pracę nad tym projektem To-
karski wspomina jako fantastyczny 
czas i prawdziwe ukoronowanie karie-
ry zawodowej. 

Spędziwszy dziesięć lat w świecie 
wielkiego korporacyjnego biznesu, 
postanowił rozwinąć własny biznes. 
Razem ze wspólnikiem kupił hotel 
w okolicach Bergen, w odległości około 
300 km od Oslo. Na razie nie chce jed-
nak rozwijać tego tematu, bo sprawa 
jest zbyt świeża. 

Laureat

Łukasz Tokarski  nie szuka popular-
ności. Kolejne szczeble kariery po-
konywał bez rozgłosu. Nie pojawiał 
się w mediach, nie udzielał nawet na 
portalach społecznościowych. To jego 
brat wymyślił, by zgłosić go do nor-
weskiej wersji konkursu „Wybitny Po-
lak”. Obejmujący różne kraje świata 
konkurs powstał z inspiracji Fundacji 
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska”. W Norwegii jest organizowa-
ny przez stowarzyszenie Młodych Pro-
fesjonalistów UCI; jest podzielony na 
pięć kategorii. Gdy brat zatelefonował 
i przedstawił Łukasza, usłyszał w od-
powiedzi, że to idealna kandydatura 
do kategorii „Biznes”.

Uroczystość wręczenia nagród od-
była się w jednej z reprezentacyjnych sal 
w Oslo. Nagrody wręczał ambasador RP 
w obecności pani burmistrz Oslo. Cere-
monię uświetnił koncert wybitnego pia-
nisty i kompozytora jazzowego Leszka 
Możdżera.

Patrząc z perspektywy odniesio-
nych dotąd sukcesów, Tokarski przy-
znaje, że wiele zawdzięcza macierzystej 
uczelni. Mówi, że politechnika nauczy-
ła go radzenia sobie z problemami. 
— Po uczelni technicznej, a po budownic-
twie w szczególności, można zajmować się 
wszystkim. Człowiek jest w stanie poradzić 
sobie w każdej sytuacji — mówi Łukasz 
Tokarski. 
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Politechnika Krakowska w mediach
Polska Agencja Prasowa

29 sierpnia 2017 r.
Każdy może za pomocą smartfona 
poszukać ciemnej materii

Każdy zainteresowany Wszechświatem będzie 
mógł wziąć udział w niecodziennym ekspery-
mencie kosmicznym. Do udziału w projekcie, 
którego celem jest odkrycie ciemnej materii, 
potrzebny jest jedynie smartfon. Ekspery-
ment jest możliwy dzięki specjalnej aplikacji 
CREDO Detector, która dostępna jest od środy 
30 sierpnia na stronie: http://credo.science. 
„Po jej uruchomieniu oraz włączeniu modułu 
GPS smartfon zamieni się w detektor i wyśle 
naukowcom informacje, gdzie i kiedy zosta-
ła zarejestrowana cząstka promieniowania 
kosmicznego. Te dane będą analizowane 
w Akademickim Centrum Komputerowym 
Cyfronet AGH, które na bieżąco będzie infor-
mować o postępach w poszukiwaniu śladów 
ciemnej materii” — wyjaśnił autor aplikacji 
dr inż. Piotr Poznański z Politechniki Krakow-
skiej. (...) Zdaniem uczonych projekt CREDO 
ma ogromny potencjał badawczy. Oprócz 
poszukiwań ciemnej materii naukowcy chcą 
również prowadzić w ramach projektu bada-
nia geofi zyczne i zweryfi kować hipotezę o ist-
nieniu związku pomiędzy zmianami natężenia 
promieniowania kosmicznego a trzęsieniami 
ziemi. — Dotychczas nie dysponowaliśmy od-
powiednim narzędziem, które pozwoliłoby pro-
wadzić takie badania. Czy wspólnie odkryjemy 
coś nowego? Jeżeliby się to udało, takie odkrycie 
z pewnością zasługiwałoby na Nagrodę No-
bla — powiedział lider projektu CREDO Piotr 
Homola. Międzynarodowy projekt CREDO 
(Cosmic-Ray Extremely Distributed Observa-
tory, tj. Skrajnie Rozproszone Obserwatorium 
Promieniowania Kosmicznego) zainicjowa-
li przed rokiem naukowcy z krakowskich 
ośrodków: Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, 
Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-
-Hutniczej. Do projektu włączyli się badawcze 
z Czech, Słowacji, Węgier. Kluczem do sukcesu 
w projekcie CREDO jest stworzenie jak najlicz-
niejszej społeczności badaczy.

Radio Eska

1 września 2017 r.
Nowatorska identyfi kacja 
tożsamości przez zdjęcie czaszki

Pokaż im swoją czaszkę, a powiedzą ci, kim 
jesteś. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej 
opracowali nowatorską metodę identyfi kacji 
ludzi. Mogą ustalić tożsamość człowieka przez 

badanie zatok czołowych. Dr inż. Dariusz Kar-
pisz, jeden z twórców metody, mówi, że meto-
da może mieć wiele zastosowań w medycynie, 
kryminologii, wojskowości. (...) 

Metoda jest rzadko wykorzystywana, bo 
na razie jest słabo opisana, ale może krakow-
scy naukowcy to zmienią.

„Gazeta Wyborcza”

31 sierpnia 2017 r.
Parkingi 300 proc. drożej

Za godzinę parkowania w centrum miast kie-
rowcy zapłacą nie 3 zł, ale nawet 9 zł — prze-
widuje projekt resortu rozwoju. Stawki za par-
kowanie mają być teraz zależne od wysokości 
płacy minimalnej. Ich podniesienia samorzą-
dy domagały się od lat. Chcą tak zmniejszyć 
ruch i poziom zanieczyszczeń. (...) Dr Marek 
Bauer z Politechniki Krakowskiej, który chwali 
propozycje resortu Mateusza Morawieckie-
go, zastrzega przy tym, że mogą być one 
pokusą do podreperowania miejskich budże-
tów poprzez wprowadzanie maksymalnych 
stawek na całych obszarach stref. — Przydał-
by się więc jakiś mechanizm kontroli, aby sfera 
fi skalna nie przysłoniła sensu tworzenia sa-
mych stref parkowania, które w zamyśle mają 
parkowanie ułatwiać i racjonalizować, a nie 
uniemożliwiać — zwraca uwagę. Dr Bauer 
ma nadzieję, że samorządy, które wprowadzą 
opłatę 9 zł za godzinę w ścisłym centrum, 
będą skłonne obniżyć stawki na granicy stref, 
aby ograniczyć „zajeżdżanie” osiedli zlokali-
zowanych tuż za nimi. 

11 września 2017 r.
Zbadali, jak ograniczenie ruchu 
samochodowego wpływa na 
lokalny biznes

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej zba-
dali, jak ograniczenie liczby samochodów 
w przestrzeni publicznej wpływa na lokalny 
biznes. Okazało się, że nie tylko nie zmniejsza 
wpływów sklepikarzy, ale jeszcze poprawia 
samopoczucie mieszkańców. (...) Wdrażanie 
zmian w polityce transportowej wywołuje 
mnóstwo emocji. Dlatego naukowcy z Poli-
techniki Krakowskiej zrobili badania na ten 
temat. Prof. Andrzej Szarata prezentował je 
na konferencji w Budapeszcie. W kontekście 
Krakowa mogą się okazać przełomowe. Na-
ukowcy wzięli pod lupę trzy obszary Starego 
Miasta, w których w ostatnich latach priory-
tet zyskali rowerzyści i piesi: Mały Rynek, plac 
Szczepański (oba place jeszcze przed 2008 r. 
pełniły funkcję parkingów, dziś są miejscami 

wydarzeń kulturalnych) i ul. Grodzką. W 2016 r. 
wśród sprzedawców i restauratorów przepro-
wadzili ankiety. Przepytali łącznie 75  przed-
siębiorców. Wnioski? „Zmiana parkingów 
w miejskie place przyciągnęła nowych, któ-
rzy zdecydowali się zainwestować w tych 
miejscach. (...) Ponadto obserwacje pokazują, 
że większa liczba obiektów znajdujących się 
w bliskim sąsiedztwie atrakcji (festiwale, kon-
certy, street art) spowodowała wzrost liczby 
odwiedzających te miejsca. Odwiedzający 
zdecydowali się też na dłuższy w nich po-
byt” — czytamy w raporcie. Ankieterzy pytali 
o to, czy sklepikarze zauważyli zmiany w do-
chodach. Największa grupa przedsiębiorców 
— 37 proc. — nie odnotowała ich, 19 proc. 
twierdziło, że obroty im spadły, a w 7 proc. 
przypadków zadeklarowali wzrosty. Ich de-
klaracje naukowcy zderzyli z danymi z biura 
podatkowego. Okazało się, że przy ul. Grodz-
kiej wpływy z podatków nie zmieniły się po 
zmianach w parkowaniu. A gdyby porównać 
tylko miesiące letnie, to wzrost wpływów 
z podatku wyniósł 4 proc. — Jest wprawdzie 
niewielki, ale mamy dowód, że zamknięcie ulicy 
nie miało negatywnego wpływu na kondycję 
fi nansową przedsiębiorstw. Takie przekona-
nie wyrazili sami zainteresowani — zauważa 
prof. Szarata. (...) Ankieterzy PK drążyli dalej. 
Chcieli się dowiedzieć, czy zmiany satysfak-
cjonują samych mieszkańców. Przepytali po-
nad 900  osób, po 300 w każdej z lokalizacji 
(...). Ankiety pokazały, że średnio aż 83 proc. 
osób zadowolonych jest z wprowadzonych 
zmian w przestrzeni publicznej. W dodatku 
95 proc. z nich zadeklarowało, że nie ma kło-
potu z dotarciem do tych trzech miejsc.
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Toyota jest królem hybryd, ale 
chce je zastąpić wodorem 

Łatwy do uzyskania wodór może być pa-
liwem przyszłości. Taki napęd elektryczny 
zasilany wodorem — w przeciwieństwie do 
akumulatorów — sprawdza się nawet na 
długich dystansach, ponieważ ładowanie 
trwa kilka minut, a zasięg to około 700 km. 
Pojazdy wodorowe to nie tylko samochody 
osobowe, lecz także ciężarówki, autobusy 
czy wózki widłowe. Jak podkreślają eksperci, 
napęd wodorowy jest całkowicie bezpiecz-
ny. (...) — Wodór jest nośnikiem energii przy-
szłości — podkreśla prof. Marek Brzeżański, 
dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodo-
wych i Silników Spalinowych na Politechnice 
Krakowskiej. 



KALEJDOSKOP

SALON 
GRAFIKI 

KRAKOWSKIEJ
1–24 września 2017 r.

Wystawa „Salon Grafi ki Krakowskiej” jest 
częścią serbskiego międzynarodowego 
projektu artystycznego pod nazwą „Art 
Link”. Ideą projektu jest wymiana arty-
stycznych doświadczeń podczas kilku-
dniowych warsztatów, sympozjów i ple-
nerów, a wszystko okraszone dużą liczbą 
wystaw — tak, by widz mógł zapoznać się 
z twórczością artystów i wyrobić sobie po-
gląd, co dzieje się we współczesnej sztuce 
europejskiej. W tym roku projekt „Art Link” 
poświęcony był Polsce i grafi ce w różnych 
jej odmianach. „Salon Grafi ki Krakowskiej”, 
obecnie prezentowany w Galerii „Gil”, roz-
poczynał projekt, a wzięli w nim udział 
grafi cy krakowscy: Adam Małek, Monika 
Wanyura-Kurosad, Krystyna Maniecka-
-Bogdan, Łukasz Bogdan, Agnieszka Ła-
koma, Leonard Pędziałek, Marta Wojnic-
ka, Mira Skoczek-Wojnicka, Monika Pałka 
i Anna Sadowska. 

Poza granicami 
realności

15 września — 
5 października 2017 r.

Wystawa grupy absolwentów studiów 
podyplomowych na Wydziale Malarstwa 
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 

pod kierunkiem prof. Andrzeja Bednar-
czyka. Reprezentujący różne zawody, ale 
chcący się wypowiadać w sztuce artyści 
pokazali swój dorobek z czasu studiów 
2016/2017. Autorami prac są: Angelika 
Orzechowska, Elżbieta Romańska, Jolanta 
Różycka, Marlena Wojnicz, Dorota Zalitacz, 

Maciej Blecharczyk, Jacek Jasiniak. 

Sprostowanie 
W numerze lipcowo-sierpniowym, w podpisie pod zdjęciem do informacji o imprezie z okazji Dnia Dziecka, błędnie przedstawiono funkcję 
związkową Janusza Szlachty. Jest on członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” i w tym charakterze uczestniczył w opi-
sanym wydarzeniu. Za omyłkę serdecznie przepraszamy pana Janusza Szlachtę i Czytelników.
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Minął miesiąc
Miesiąc minął nam nauki,
Zakończony już październik,
Rozpoczyna się listopad,
Rzec by można: semestr w pełni.
Ale radzę nie przysypiać,
Do świąt czas szybko przeminie,
I nim styczeń się zakończy
Spotka nas na egzaminie.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Inauguracja
roku akademickiego
w obiektywie Jana Zycha




