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SŁOWO REKTORA
Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Ostatnie tygodnie obfitowały w ważne wydarzenia dla społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej. Poznaliśmy projekt nowej ustawy, tzw. Konstytucji dla Nauki, zakończyła się rekrutacja
na studia, zainaugurowaliśmy rok akademicki 2017/ 2018, poznaliśmy także wyniki oceny parametrycznej naszych wydziałów.
Z wyników tegorocznej rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia z pewnością możemy być zadowoleni. Na
studia stacjonarne I stopnia przygotowaliśmy łącznie 3217 miejsc,
zgłosiło się 8245 kandydatów, co oznacza, że mieliśmy ponad
2 kandydatów na jedno miejsce. Stopień zainteresowania poszczególnymi kierunkami studiów był zróżnicowany, a największym
zainteresowaniem — podobnie jak w poprzednich latach — cieszyła się informatyka. Ostatecznie przyjęliśmy 3145 studentów,
co oznacza, że limit miejsc został wypełniony w prawie 98 procentach. Również na studia niestacjonarne I stopnia mieliśmy znacznie więcej kandydatów niż w ubiegłym roku. Spośród 1618 chętnych przyjęliśmy w sumie 736 studentów, znacząco więcej niż
przed rokiem. Na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
przyjęliśmy odpowiednio 59 i 524 studentów. Na studiach stacjonarnych III stopnia mamy zaś 58 nowych doktorantów. Łącznie
na wszystkie rodzaje i stopnie studiów przyjęliśmy 4522 studentów. Zainteresowanie naszą ofertą utrzymuje się więc na wysokim
poziomie pomimo niżu demograficznego.
3 października zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki. W uroczystości wziął udział wicepremier i minister nauki
i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin. W swoim wystąpieniu zaapelował do polskiego świata akademickiego o odwagę
i potraktowanie zmian wynikających z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce jako szansy, bo — jak podkreślił —
ta ustawa ma charakter unikatowy. Na wyjątkowość polskiego
projektu zwróciła uwagę Komisja Europejska, wskazując innym
krajom UE naszą reformę i tryb pracy nad nią jako wzór do naśladowania przy wszystkich zmianach systemowych. Będziemy
czekać z niecierpliwością na ostateczny kształt nowej ustawy.
Z przedstawionego środowisku projektu wyłania się wizja takiej
konstrukcji nowego prawa, które dawałoby możliwości głębokich
przemian naszej uczelni, a zarazem stwarzałoby szansę szybszego rozwoju Politechniki Krakowskiej. Wobec wyników oceny
parametrycznej, które niestety nie sprawiły nam radości, takie
przemiany na PK wydają się szczególnie wskazane.
Chociaż należy docenić fakt, że Wydział Fizyki, Matematyki
i Informatyki uzyskał lepszy wynik niż w poprzedniej ewaluacji, to jednak w skali całej uczelni widać, że nie wykorzystujemy w pełni naszego potencjału. Teraz już chyba wszyscy mamy
świadomość, że bez naszego zdecydowanie większego zaangażowania w bardziej efektywną pracę trudno będzie poprawić obecny stan działalności naukowej, a ten nikogo nie satysfakcjonuje.
Dużo satysfakcji daje nam natomiast współpraca z naszymi partnerami gospodarczymi. Warto podkreślić, że w ostatnim
czasie Politechnika Krakowska otrzymała Odznakę Honorową
„Zasłużony dla Grupy Azoty”. Odznaczenie zostało wręczone
podczas jubileuszowej gali spółki, 6 października br. w Tarnowie. Grupa Azoty swoim wyróżnieniem podkreśliła wieloletnią
współpracę z Politechniką w realizacji wspólnych projektów
naukowo-badawczych i edukacyjnych. Elementem działań jest
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m.in. program stypendialny Grupy Azoty,
adresowany do studentów Politechniki
Krakowskiej osiągających sukcesy naukowe w dziedzinach, które odpowiadają profilowi działalności firmy: chemii, inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej.
Oprócz programu stypendialnego współpraca naukowo-badawcza i edukacyjna
PK i Azotów obejmuje także: organizację na
PK seminarium „Technologia źródłem biznesu”,
prowadzonego przez ekspertów Grupy; programy praktyk oraz
staży studenckich i doktoranckich; realizację prac inżynierskich i magisterskich na potrzeby firmy. Od roku akademickiego
2016/2017 w programie studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej znalazł się także nowy przedmiot „nowoczesne rozwiązania inżynieryjne w technologiach
Grupy Azoty SA”. Zajęcia prowadzą pracownicy Grupy Azoty
i PK, a studenci w zakładach firmy w Tarnowie odbywają zajęcia
laboratoryjne i realizują projekty dotyczące bilansowania energetycznego wybranych instalacji technologicznych.
W końcu października na PK otwarte zostało laboratorium
dydaktyczne Nokii. Dzięki współpracy uczelni, a zwłaszcza
Instytutu Teleinformatyki WFMiI, i krakowskiego Centrum
Badawczo-Rozwojowego Nokii studenci PK będą praktycznie poznawać nowoczesne technologie przesyłania danych
w standardzie LTE. Nokia Kraków udostępniła studentom
Politechniki sprzęt o wartości 120 tys. zł. Dzięki temu nasi
studenci już podczas studiów poznają technologie i sprzęt,
którymi będą posługiwać się w pracy zawodowej. To znacząco
podniesie ich kompetencje i konkurencyjność na rynku pracy.
Dalszy rozwój technologii LTE, ale również prace badawczo-rozwojowe w obszarach technologii piątej generacji oraz Internetu Rzeczy powodują konieczność położenia w procesie
kształcenia jeszcze większego nacisku na kompetencje inżynierów teleinformatyków związane z transmisją bezprzewodową. Laboratorium Nokii bardzo nam w takim nowoczesnym
kształceniu pomoże.
W listopadzie po raz piąty odbyły się Zaduszki Politechniki
Krakowskiej. Po mszy św. w kaplicy cmentarza Rakowickiego
studenci poprowadzili Apel Pamięci, w którym przywołani zostali zmarli Profesorowie, Wychowankowie, Studenci i Słuchacze UTW PK. Na koniec zapalono znicze na grobach: prof. Bronisława Kopycińskiego — rektora trzech kadencji, prof. Wiktora
Zina — w 110. rocznicę urodzin oraz 10. rocznicę śmierci oraz
rektora prof. Kazimierza Sokalskiego w związku ze zbliżającą
się 50. rocznicą jego śmierci. Za przygotowanie Zaduszek Politechniki Krakowskiej i okolicznościowej publikacji dziękuję organizatorom z Koła Seniorów Stowarzyszenia Wychowanków
Politechniki Krakowskiej, słuchaczom i absolwentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK oraz Samorządowi Studenckiemu
PK. Państwa zaangażowanie i staranność w kultywowaniu
wspólnej historii są godnym naśladowania przykładem dla nas
wszystkich, którzy tworzymy politechniczny marsz pokoleń.

Jan Kazior
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Iskrzenie między dyscyplinami
Dlaczego student politechniki powinien mieć szerokie horyzonty techniczne
i być jednocześnie humanistą
KRZYSZTOF KLUSZCZYŃSKI
Słowniki języka polskiego wskazują na całkowitą odmienność
i rozłączność zainteresowań przyszłego inżyniera oraz humanisty. Przeciwstawiają sobie zakres tematyczny, metody i sposoby działania, jak też cel ostateczny. Humanista, w którego
polu zainteresowań znajduje się: językoznawstwo, literatura,
kultura, sztuka czy historia, pragnie poznawać, interpretować
i wzbogacać wiedzę ogólną, zaś inżynier — elektryk, automatyk, mechanik, mechatronik, budowlaniec, architekt czy
informatyk — skupia się na prowadzeniu celowej działalności
przemysłowej i gospodarczej oraz bezustannym dążeniu do
postępu technicznego.

Inżynier, umysł ścisły — czyli kto?
W kontekście tak ogólnie zarysowanej charakterystyki nauki techniczne jawią się jako praktyczne i konkretne, zaś
humanistyczne — ulotne, mniej precyzyjne i jak gdyby nie
zawsze i niekoniecznie „postępowemu i nowoczesnemu
człowiekowi”, posługującemu się na co dzień komputerem,
smartfonem, tabletem czy GPS-em, do szczęścia potrzebne.
Ów rozziew jest widoczny również w odbiorze społecznym
obu grup zawodów. W przekonaniu większości inżynier, to
osoba, która nie ma problemu ze znalezieniem pracy, nieźle
sytuowana fi nansowo, konsekwentna i praktyczna w działaniu, ale też osoba, z którą — czasami — trudno porozmawiać
o teatrze, wystawie, książce czy kinie, a więc o tym, co nie
wiąże się z techniką. Tłumaczy się to faktem, że inżynier ma
umysł ścisły.
W słowniku języka polskiego czytamy, że słowo „ścisły”
— to ’mający budowę spoistą, złożoną z części składowych
dokładnie przylegających; zbity, zwarty, sprecyzowany, dokładny’. I taki właśnie ma być umysł inżyniera: gęsto upakowany, bez miejsca na rzeczy zbędne. Brzmi to, na pierwszy
rzut oka, jak pochwała, gdyby nie świadomość tego, że proces upychania prowadzi zazwyczaj do niewielkich i wąskich
wymiarów, a niemiłą konsekwencją takiego stanu rzeczy jest
ciasnota. Stąd też wiele kursujących w powszechnym obiegu odmiennych opinii, odnoszących się do umysłu ścisłego,
wyrażanych w mniej pochlebnych sformułowaniach, a mianowicie: umysł wąski, pozbawiony szerszych horyzontów
myślowych.
Ciekawe, że określenie „wąski umysł” znalazło bezpośrednie odzwierciedlenie również w innych językach. W języku angielskim mówimy: narrow-minded, przeciwstawiając
mu właśnie „umysł otwarty”, opisany jako open-minded, co
uwypukla tym samym brak otwartości i gotowości „umysłu wąskiego” na przyjęcie nowych idei i nowatorskich
trendów.
W obecnych czasach młodzi ludzie bardzo wcześnie są
motywowani do wyboru jednej z dwóch możliwych opcji
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— humanistycznej bądź też technicznej. Zaraz po ukończeniu gimnazjum są przymuszeni do wyboru bądź to technikum, bądź to liceum. Konieczność podjęcia tak wcześnie tak
ważnej decyzji nie budzi dziś niczyjego zdziwienia i wydaje
się rzeczą zupełnie naturalną, gdy tymczasem ów dramat
wyboru został wykreowany całkiem niedawno, bo zaledwie
200–300 lat temu wraz z powstaniem uczelni technicznych
i inżynieryjnych.
Warto przypomnieć, że jedną z pierwszych na świecie,
a dokładnie siódmą, była Szkoła Akademiczno-Górnicza
w Kielcach, założona przez Stanisława Staszica w 1816 roku.
Huczne obchody 200-lecia powstania akademii miały miejsce w ubiegłym roku na Politechnice Świętokrzyskiej i w Pałacu Biskupów Krakowskich (pierwszej siedzibie uczelni)
pod egidą ówczesnego rektora prof. Stanisława Adamczaka,
z udziałem rektora Politechniki Krakowskiej poprzedniej kadencji — profesora Kazimierza Furtaka.
Nie można zapomnieć o sławetnej Politechnice Lwowskiej, rozpoczynającej swoją działalność pod nazwą Akademii Technicznej w 1844 roku. Budynek Główny, powstały
w latach 1874—1877, jest wzorowany na Politechnice Monachijskiej. Posiada piękną aulę z freskami największego polskiego malarza Jana Matejki. Wśród nich uwagę najsilniej
przykuwa obraz symbolizujący wynalezienie telegrafu.
Kobieta po prawej stronie, unoszona przez mitologicznego
byka — to Europa, zaś kobieta po lewej ręce, ponad wyskakującym z wody delfi nem — Ameryka. Złączone dłonie
kobiet i błysk pioruna symbolizują możliwość błyskawicznego połączenia się za pośrednictwem kabla telegraficznego, ułożonego na dnie Oceanu Atlantyckiego w latach
60. XIX wieku.
„Ameryka i Europa połączone drutem telegraficznym” — obraz Jana
Matejki na Politechnice Lwowskiej. Źródło: Domena publiczna
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Ludzie wielu talentów
Po tej historycznej dygresji wróćmy do głównego wątku
wywodu. Przywołajmy postać naszego wielkiego rodaka
doby odrodzenia, genialnego astronoma Mikołaja Kopernika, który zasłynął w świecie jako autor wiekopomnego
dzieła „De revolutionibus...” — i przypomnijmy, że studia
uniwersyteckie, jakie odbywał w Akademii Krakowskiej,
a następnie w Padwie i Bolonii, pozwoliły mu błyszczeć
wśród ówczesnych nie tylko na polu astronomii, ale również
matematyki, ekonomii, medycyny, prawa, zarządzania, teologii, a nawet architektury i obronności.
Postać innego geniusza epoki odrodzenia Leonarda da Vinci jest charakteryzowana w „Encyklopedii powszechnej” terminami: malarz, rzeźbiarz, architekt, medyk i anatom, konstruktor, mechanik, teoretyk sztuki, wreszcie genialny wizjoner,
a prawdziwość tych słów potwierdzają zachowane arcydzieła
malarstwa: „Dama z łasiczką” (Muzeum Książąt Czartoryskich
w Krakowie), „Madonna wśród skał” (Muzeum Luwru w Paryżu), nieprzebrane zbiory proroczych i wizjonerskich rysunków, ukierunkowanych na technikę lotniczą, skomplikowane
i złożone maszyny budowlane, machiny wojenne (koncepcja
czołgu).
Cofnijmy się jeszcze bardziej i przywołajmy wybitne
osobowości starożytnego świata Greków i Rzymian: Talesa z Miletu, Archimedesa, Pitagorasa, Euklidesa, Herona
z Aleksandrii, Platona, Sokratesa czy Ptolemeusza. W opisie ich sylwetek w podręcznikach historii dominują terminy:
wybitny umysł, uczony, myśliciel czy też odkrywca, a więc
terminy, które mówiąc o wiekopomnych zasługach dla ludzkości, nie precyzują pola aktywności umysłowej, a wysuwają na plan pierwszy niezwykłe cechy umysłu i postawę nieustającej dociekliwości. Owi wybitni przedstawiciele świata
antycznego — pamięć o nich przetrwała aż do naszych czasów, a o ich czynach, dokonaniach i osiągnięciach uczy nas
historia, to zaledwie garstka, ale garstka tych, którzy:
• odnaleźli upodobanie w myśleniu — tych nazywamy myślicielami;
• cenili mądrość i gromadzili wiedzę — o nich mówimy, że
byli mędrcami;
• byli zdolni do niekonwencjonalnych działań i nie ustawali
w tworzeniu rzeczy nowych — to twórcy i wynalazcy;
Machina latająca według projektu Leonarda da Vinci. Źródło:
Domena publiczna

www.nasza.pk.edu.pl

• stale poszukiwali nowych dróg i ścieżek — tym zasłużyli
sobie na miano odkrywców;
• byli rozmiłowani w nauce — to właśnie im przypisujemy
chwalebny tytuł uczonego.

Wybór między niebem i Ziemią?
Odpowiedzmy na pytanie, jak to jest, że przywołany Mikołaj
Kopernik, absolwent uniwersytetu, mógł działać i odnosić —
zapamiętane po dziś dzień — sukcesy w tak różnych i odmiennych obszarach ludzkiej wiedzy?
System średniowiecznej edukacji doskonale obrazuje rycina, zaczerpnięta z dzieła „Margarita Phylosophica” Georga
Reischa z 1508 roku. Jest to alegoria nauk w postaci wysokiej,
wielopiętrowej wieży. Do takiej wieży wprowadzany był
student (nazywany naówczas żakiem), aby pokonując stopniowo dystans, dzielący podstawę od szczytu, wspiąć się po
latach na sam wierzchołek.
Studia, związane z poszczególnymi piętrami, obejmowały 7 sztuk wyzwolonych — artes liberales, które dzieliły
się na stopień niższy i wyższy. Ten niższy, to Trivium, obejmujące gramatykę, retorykę i dialektykę, zaś wyższy — to
Quadrivium, na które składały się: muzyka, arytmetyka, geometria i astrologia. Dziś, charakteryzując taki typ studiów,
mówilibyśmy o szerokim kształceniu interdyscyplinarnym
i zaproponowalibyśmy z pewnością nazwę: makrokierunku,
a może nawet: megamakrokierunku. Bo to, co było niegdyś
naturalne i zrozumiałe — czyli wszechstronność, dziś traktowane jest jako coś nadzwyczajnego i zadziwiającego, jako
coś, co wymaga szczególnego rodzaju przedrostków: inter-,
makro-, mega- czy hiper-.
W dobie obecnej znakiem rozpoznawczym edukacji stała
się: rozłączność, specjalizacja i — co za tym idzie — pogłębiająca się hermetyzacja. Chlubimy się istnieniem wielu oddzielnych, ściśle odseparowanych dziedzin oraz niezliczonych dyscyplin naukowych.
Kandydaci na studia inżynierskie, magisterskie czy
wreszcie podyplomowe mogą wybierać spośród setek kierunków i specjalizacji, a konsekwencją tego jest przekonanie,
że pomiędzy humanistyką a naukami Alegoria nauk w postaci wieży; ryciścisłymi i techniczny- na z dzieła „Margarita Phylosophica”
mi zieje głęboka prze- Georga Reischa. Źródło: https://archive.
org/details/gri _ c00033125008256329
paść. Wybór pomiędzy
inżynierią a humanistyką wydaje się być
wyborem dramatycznym, wyborem pomiędzy niebem a ziemią.
To intuicyjnie oczywiste, że niebo z chmurami, obłokami, bezkresem i łagodnym
błękitem
ucieleśnia
nauki humanistyczne,
zaś Ziemia, pokryta
gęstą siecią domów,
zakładów przemysłowych i fabryk — kojarzy się nieodparcie
z tech niką.
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„Śmierć Archimedesa”, mozaika z Herculanum. Źródło:
ht tps:// w w w.imperiumromanum.edu.pl/ar t ykul/archimedes czlowiek-ktory-postawil-sie-rzymianom/

Hipoteza intelektualnych wyładowań

Rozkład pola magnetycznego na tle siatki dyskretyzacyjnej w silniku
indukcyjnym (u góry) zestawiony z rozetami witrażowymi katedr
w Amiens i Chartres. Rysunek opracowany według koncepcji autora,
na podstawie prac badawczych prof. Andrzeja Demenko

Dwa światy — wydawałoby się — rozłączne i nie mające ze
sobą nic wspólnego, gdyby nie… zdarzające się i to wcale nierzadko burze, wyładowania atmosferyczne i pioruny. Bo przyroda (natura) nie lubi rozłączności, nie respektuje polaryzacji
i przeciwstawia się gromadzeniu przeciwieństw. Nie godzi się
na trwałe istnienie zbyt dużych naprężeń, ciśnień i napięć —
i reguluje ten stan rzeczy wyładowaniami (to burze), gwałtownymi przemieszczeniami (prowadzącymi do trzęsień ziemi),
wybuchami wulkanów czy też tak, jak to ma miejsce w laboratoriach wysokich napięć — przeskokami elektrycznych iskier.
Można byłoby przytoczyć wiele argumentów, dowodzących braku racji w przeciwstawianiu sobie nauk technicznych
i humanistycznych. Skupię się jednak na tym argumencie,
któremu nadam miano hipotezy intelektualnych wyładowań,
dowodząc, że wszystkie przełomy myślowe, intelektualne

rewolucje, wielkie idee i nowe trendy pojawiające się w dziejach ludzkości, bądź to po stronie humanistyki i sztuki, bądź
po stronie techniki, inżynierii i rzemiosła, przenosiły się po
upływie pewnego czasu, lat, a nawet wieków, za sprawą niespodziewanego potężnego wyładowania intelektualnego, na
drugą stronę, otwierając szeroki kanał przepływu nagromadzonych doświadczeń oraz wiedzy.
Zadziwiające, że owe wyładowania intelektualne, podobnie jak atmosferyczne, które mogą rozwijać się od chmur ku
ziemi lub też od ziemi ku chmurom, rozwijały się w dziejach
ludzkości w obu kierunkach, łącząc sztukę z techniką lub odwrotnie: technikę ze sztuką.
Technika dekoracyjna mozaiki znana już była w Grecji, rozpowszechniła się szeroko w czasach rzymskich, ale pełnię rozkwitu i szczyt doskonałości osiągnęła w miastach Italii i Bizancjum, stając się na długi okres wiodącą techniką
Rozkłady pola magnetycznego i pola prędkości płynu magnetoreologicznego w hamulcu zdobniczą w sztuce chrześcijańskiej. Sedno moo dwóch stopniach swobody (liniowo-obrotowym) wyznaczone metodą MES. Wyniki zaiki to obrazowanie rzeczywistości za pomocą
prac autora i dr. inż. Pawła Kowola
niewielkich kawałków kamieni, ceramiki lub
szkła mieszanego z tlenkami metali. Chciałoby
się krótko i zwięźle powiedzieć — za pomocą
różnorodnych elementów, a mając na uwadze to,
że w wyrafinowanej technologicznie mozaice na
centymetr kwadratowy może przypadać nawet
50 elementów — należałoby jeszcze dodać i doprecyzować: bardzo małych, ale skończonych
elementów.
Metoda elementów skończonych, określana
skrótem MES; nieodparcie kojarząca się z innymi jeszcze technikami bazującymi na dyskretyzacji, np. z intarsją, inkrustacją i witrażownictwem, powstała zaledwie kilkadziesiąt lat temu.
Dotyczy obrazowania rozkładów przestrzennych pól magnetycznych, elektrycznych, temperatury czy naprężeń mechanicznych w obiektach technicznych, podzielonych w zmyślny
sposób — tak jak się to czyni w mozaice i witrażu — na dyskretne elementy skończone.
Szokujące jest to, że procesem dyskretyzacji obiektu technicznego, a więc generowaniem
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constant function. Funkcje takie, związane z nazwiskami Walsha, Haara, Rademachera, były przedmiotem żywego zainteresowania elektryków, automatyków i elektroników w II połowie
XX wieku, rodząc wielkie, ale jak się później okazało — płonne
nadzieje na rewolucję w teorii sygnałów.

Trajektoria ruchu

Zapis nutowy łacińskiej pieśni „Plurimos annos” i jego przełożenie
na funkcję matematyczną odcinkami stałą, tzw. piece-wise constant
function. Rys.: Marcin Szczygieł, według koncepcji autora

siatki (równomiernej bądź nierównomiernej) rządzą te same
prawa, co w sztuce: wielkość i układ elementów musi się przystosować do linii konstrukcyjnych, jak też brać pod uwagę charakter i naturę obiektu, rozpoznawaną dzięki wiedzy o budowie
urządzeń technicznych i zachodzących w nim zjawiskach. Doskonałym przykładem, ilustrującym owe prawa, jest elektryczna maszyna indukcyjna, charakteryzująca się skomplikowanym
wykrojem geometrycznym blach stojana i wirnika. Spoglądając
na wyniki analizy pola magnetycznego i siatkę dyskretyzacyjną,
trudno powstrzymać się od ich zestawienia z pięknymi, wielobarwnymi, gotyckimi witrażami-rozetami, widniejącymi na frontonach wspaniałych francuskich katedr w Amiens i w Chartres.
Innym reprezentatywnym przykładem takiego wyładowania intelektualnego jest współczesna notacja muzyczna,
będąca rozwinięciem średniowiecznej chorałowej notacji,
która w pierwszym etapie ograniczała się wyłącznie do
wskazywania wysokości dźwięków oraz odległości interwałowych. Śmiem twierdzić, że udoskonalona w XV i XVI wieku notacja menzuralna, uwzględniająca dodatkowo — prócz
wysokości dźwięków — ich wartość rytmiczną, jest pierwszym znanym zapisem funkcji matematycznej.
Aby się o tym przekonać, nałóżmy na nuty znanej łacińskiej
pieśni „Plurimos annos” układ współrzędnych, w którym czas
na osi odciętych jest wyrażony w jednostkach względnych,
uzależnionych od tzw. tempa utworu: np. largo, moderato, allegro czy presto, zaś oś rzędnych jest związana z częstotliwością
dźwięku f. Po przełożeniu zapisu nutowego na język matematyczny otrzymamy funkcję odcinkami stałą, tzw. piece-wise

Do fascynujących osiągnięć ludzkości, uznawanych za sukces
techniki, zalicza się film, a pytanie o genezę filmu naprowadza
na inne ważne osiągnięcie techniczne — fotografię. Powstanie
fotografii i filmu charakteryzuje się najczęściej ciągiem wynalazków. W odniesieniu do fotografii owa sekwencja odkryć
to: camera obscura, heliografia, dagerotypia, kalotypia, technika negatywowo-pozytywowa, klisza i błona fotograficzna —
i wreszcie aparat fotograficzny. W odniesieniu do filmu należy
wymienić: stroboskop, kinematoskop, rewolwer fotograficzny,
strzelbę fotograficzną, kinematograf, aeroskop, taśmę filmową, a zamknięciem tej drogi jest kamera i projektor filmowy.
Na pierwszy rzut oka film wydaje się być wynalazkiem
czysto technicznym — sukcesem fizyków, chemików, optyków
i elektryków, gdy tymczasem wytrwałe i konsekwentne próby
odwzorowania ruchu były obopólną fascynacją zarówno umysłów ścisłych, jak i artystów malarzy. Kluczowym, zwrotnym
punktem w tworzeniu koncepcji filmu okazało się być zastąpienie ruchu ciągłego — ciągiem (sekwencją) następujących po
sobie obrazów, skutkujące powstaniem terminu „faza ruchu”.
W różny sposób problem ten rozwiązywali inżynierowie i fotograficy, a w jeszcze inny — malarze, zwani futurystami.
Ci pierwsi — fotograficy i inżynierowie — wykorzystując
różne zdobycze techniki: kaskadowo łączone i kolejno wyzwalane aparaty fotograficzne bądź też prezentowaną strzelbę fotograficzną, integrującą zespół aparatów, stworzyli typ
fotografii, zwanej chronofotografią, polegający na połączeniu w jedną całość ciągu oddzielnych fotografii.
Najbardziej znane przykłady chronofotografii są dziełem
francuskiego artysty de Mareya i przedstawiają: biegnącego
mężczyznę, zawodnika w skoku o tyczce, mężczyznę w skoku, ptaka w locie.
Inżynierowi taki sposób obrazowania procesu dynamicznego kojarzy się z przebiegiem czasowym, zaś poszczególne kadry — z dyskretyzacją funkcji.
Tropem owego rozwiązania podążyli aktywni twórczo we
Włoszech w początkach XX wieku i zafascynowani bez reszty
Przykład chronofotografii autorstwa francuskiego artysty i fizjologa
Étienne’a-Jules’a Mareya. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/
%C3%89tienne-Jules _ Marey

Strzelba fotograficzna, umożliwiająca tworzenie chronofotografii
Źródło: http://premiumblend.net/2008/02/25/the-wonderful-worldof-early-photography-on-neatorama/
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techniką malarze futuryści. Ich najsłynniejsze i najbardziej reprezentatywne obrazy przypominają chronofotografie. Są to:
„Lecące jaskółki” Giacomo Balla czy — tego samego autora —
„Pędzący motocykl”. Zwróćmy uwagę na to, że na obrazie „Lecące jaskółki” uwidoczniono nawet faliste linie, które dokładnie
odpowiadają przebiegom czasowym położenia główek poszczególnych lecących ptaków. Kontemplujący dzieło inżynier, zwróci uwagę na proces próbkowania, któremu na obrazie poddane
zostały poszczególne funkcje czasowe, obrazujące lot jaskółek.
A jak z odwzorowaniem ruchu poradził sobie genialny
polski malarz formista, ale również — co należy z mocą podkreślić — genialny matematyk i logik Leon Chwistek, niezwykle aktywny zarówno na polu nauk matematycznych, jak
i sztuki w okresie międzywojennym? Jego sztandarowe dzieło to obraz „Szermierze”, przechowywany w Muzeum Narodowym w Krakowie. Poszczególne fazy ruchu fechtującego
szermierza zostały na siebie nałożone (zsunięte razem), dzięki
czemu widz uzyskuje nagle zaskakującą możliwość łatwego
śledzenia zmieniającego się położenia końca szpady i można
powiedzieć, że — uruchamiając wyobraźnię — „oczami wyobraźni” ogląda film, skompresowany w jednym obrazie.
To genialne pociągnięcie artystyczne, wyzbycia się osi
czasu i uzależnienia położenia ręki od jej prędkości jest równie genialnym pociągnięciem z technicznego punktu widzenia, jak i artystycznego. Obraz informuje nas bowiem nie
tylko o położeniu ręki, ale również o jej prędkości w poszczególnych fazach ruchu: im większy kąt przebyty w przedziale
czasu, tym większa prędkość szpady. Dla takiego sposobu
obrazowania ruchu inżynierowie mają swoją nazwę — to
trajektoria ruchu, sparametryzowana względem czasu.

*
Tych kilka wybranych przykładów mówi o tym, jak trudno
jest oddzielić technikę, inżynierię, matematykę i fizykę od
malarstwa, muzyki czy technik graficznych, artystycznych
i komputerowych. Mówi o tym, że podział wiedzy na nauki
Obraz włoskiego malarza futurysty Giacomo Balli „Lecące jaskółki”
powstał jako wynik próbkowania lotu ptaków. Poniżej: funkcja
dyskretna, odpowiadająca najwyższej linii falistej na obrazie.
Rys.: Marcin Szczygieł, według koncepcji autora

Obraz pędzla malarza i matematyka Leona Chwistka „Szemierze”,
oparty na koncepcji trajektorii ruchu. Źródło: Domena publiczna

Fazy ruchu i trajektoria ręki fechtującego szermierza. Rys.: Marek
Kluszczyński, według koncepcji autora

techniczne, ścisłe i humanistyczne jest — tak naprawdę — wymysłem człowieka, a umysł ludzki jest stworzony i przygotowany do wszechstronności. Pomiędzy różnymi dyscyplinami
wiedzy wciąż się błyska i dochodzi do intelektualnych wyładowań, które powodują, że problemy i zagadnienia pozornie
właściwe dla jednego tylko obszaru ludzkiej wiedzy i związane z jedną tylko gałęzią nauki nabierają cech uniwersalności
i stają się inspiracją do badań oraz zaczynem rozwoju czegoś
całkiem nowego w innej dziedzinie. Pomiędzy dziedzinami,
dyscyplinami i specjalnościami wciąż skrzy i bezustannie,
w jedną lub w drugą stronę przeskakują iskry — idee.
Warto, naprawdę warto znaleźć się w strefie owych nieustających iskrzeń oraz niespodziewanych intelektualnych
wyładowań. Aby tak się stało, potrzeba, aby student, inżynier,
później doktorant, badacz, projektant i konstruktor twardo
stąpający po ziemi, podniósł od czasu do czasu głowę ku niebu i dzięki swej wszechstronnej wiedzy mógł nie przeoczyć,
że grzmi i zbiera się na intelektualną burzę i że — być może
— za chwilę uderzy grom z jasnego nieba, a wraz z nim przemieści się na Ziemię nowa, odkrywcza i ożywcza idea.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński jest specjalistą w zakresie teorii maszyn elektrycznych i mechatroniki, wychowankiem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przez długie lata związanym z tą uczelnią; także byłym rektorem Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach. Od 1 października 2017 r. wykłada na
Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Jest
przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. W 2015 r. otrzymał godność doctora h.c. Politechniki Świętokrzyskiej.
Artykuł powstał na podstawie wykładu wygłoszonego 4 października
2017 r. podczas inauguracji roku akademickiego na WIEiK PK. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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KRONIKA
Październik
2 X Inauguracja roku akademickiego na wydziałach PK: Fizyki,
Matematyki i Informatyki; Inżynierii Lądowej; Inżynierii Środowiska;
Architektury.
3X
4X

Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej.

6X

Jubileusz 20-lecia Krakowskiego Parku Technologicznego.

Inauguracja roku akademickiego na wydziałach PK: Inżynierii
i Technologii Chemicznej; Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

Obchody 90-lecia Grupy Azoty SA w Tarnowie. Podczas jubileuszowej gali
Święta Pracowników spółki rektor PK odebrał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Grupy Azoty”, przyznaną Politechnice Krakowskiej.

8–11 X

Konferencja Naukowo-Techniczna „Poliuretany 2017 — materiały przyjazne dla człowieka i środowiska”, zorganizowana w Ustroniu
przez Katedrę Chemii i Technologii Polimerów PK oraz firmę FAMPUR
Adam Przekurat.

9–25 X

„Trypolitania” — wystawa fotografii Andrzeja Hrabca w Galerii PK „Kotłownia”.

10–12 X

Dni Kariery i Mobilności na Politechnice Krakowskiej —
cykl spotkań dla naukowców poświęcony pozyskiwaniu grantów na
badania i współpracy z biznesem, zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
UE przy Centrum Transferu Technologii PK i Regionalne Centrum Euraxess
w Krakowie.

12 X Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego
Wieku PK.

19–20 X „Sacrum w komponowanej przestrzeni” — 24. konferencja
naukowa z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej, współorganizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu PK i Sekcję Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii
Nauk w Krakowie.
19–21 X Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Lublinie.
19 X — 2 XI Wystawa pokonkursowa „Architektura Betonowa
2017” w Galerii PK „Gil”.
20–21 X Międzynarodowa Konferencja „Środowisko miejskie.
Inteligentny model współpracy: UCZELNIA — SAMORZĄD — BIZNES”,
zorganizowana w Nowym Sączu wspólnie przez Katedrę Kształtowania
Środowiska Mieszkaniowego PK i prezydenta Nowego Sącza.
Obchody 10-lecia Erasmus Student Network Polska na PK i spotkanie
delegatów.

23 X

II edycja akcji „O Włos od Pomocy” — zorganizowanej przez
studentów PK zbiórki włosów na peruki dla dzieci po chemioterapii
i poważnych operacjach, z udziałem najlepszych krakowskich stylistów
fryzur.

24 X
25 X

Inżynierskie Targi Pracy na PK zorganizowane przez Biuro Karier.

Odsłonięcie kopii dokumentów nominacyjnych Tadeusza
Kościuszki ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie: Kongresu
USA (1776 r.) i króla Stanisława Augusta (1789 r.) w Muzeum PK. Podczas
uroczystości Orkiestra Staromiejska wykonała kompozycje muzyczne
Tadeusza Kościuszki.

12–15 X

26 X

13 X

26–27 X Konferencja Naukowa „Miasto Polskie”, w ramach cyklu „Idea
miasta, czas, miejsce, forma” zorganizowana przez Instytut Projektowania
Miast i Regionów PK.

Uroczystości związane z zakończeniem obchodów Roku
Tadeusza Kościuszki w Krakowie, m.in. Międzynarodowa Konferencja
„Integracja wokół Kościuszki” w 200. rocznicę śmierci Naczelnika zorganizowana w sali obrad Rady Miasta Krakowa.

Ogłoszenie wyników XVIII Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową Roku „Architektura Betonowa”, organizowanego
wspólnie przez Wydział Architektury PK i Stowarzyszenie Producentów
Cementu.

14 X Inauguracja roku akademickiego na studiach podyplomowych
w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.
19 X Dzień Chemika 2017 na PK.
19–20 X XII Seminarium „Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksplo-

Sesja naukowa na Wydziale Architektury PK z okazji 80-lecia
urodzin prof. Barbary Bartkowicz.

27 X

Wernisaż wystawy prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych
— uczestników konkursu i warsztatów fotograficznych „FotoKrajObraz.
Człowiek w krajobrazie”, zorganizowanych przez Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych PK. Wręczenie nagród laureatom w pawilonie
Wyspiańskiego przy placu Wszystkich Świętych.

30 X

Otwarcie laboratorium Nokii na PK.

atacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach —
diagnostyka i zapobieganie. WIBROSZYN 2017” zorganizowane przez
Instytut Mechaniki Budowli PK.

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 62 z 20 września 2017 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Osiedla
Studenckiego Politechniki Krakowskiej”.
Zarządzenie nr 63 z 26 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sporządzania suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz odpisu suplementu
w tłumaczeniu na język angielski.
Zarządzenie nr 64 z 29 września 2017 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na
Wydziale Mechanicznym.

www.nasza.pk.edu.pl

Opracowała: Renata Dudek

Zarządzenie nr 65 z 9 października 2017 r.
w sprawie zasad przygotowywania i personalizacji świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych przez Politechnikę
Krakowską.

Komunikat rektora PK

Zarządzenie nr 66 z 9 października 2017 r.
w sprawie zmian w składzie Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Inżynierii Lądowej.

Komunikat kanclerza PK

Zarządzenie nr 67 z 16 października 2017 r.
w sprawie zmian w składzie Doktoranckiej Komisji Stypendialnej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Komunikat nr 10 z 29 września 2017 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu w dniu 27 września 2017 r.

Komunikat nr 4 z 25 września 2017 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do odbioru korespondencji z Dziennika Podawczego.
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Budimex i Politechnika Krakowska
podpisały umowę
Politechnika Krakowska zawarła umowę
o współpracy z firmą Budimex — potentatem polskiego rynku budowlanego.
25 września, podczas spotkania na Politechnice, dokument podpisali rektor PK
prof. Jan Kazior i prezes Zarządu Budimeksu Dariusz Blocher.
Umowa przewiduje, że powstaną rozwiązania technologiczne z potencjałem
rynkowym, w szczególności ukierunkowane na zapotrzebowanie biznesowe firmy
Budimex. Wyłonione projekty innowacyjne mają być komercjalizowane na warunkach biznesowych. Zapisami umowy
objęto również doradztwo i konsulting,
pozwalający rozwijać technologie i rozwiązania dopasowane do potrzeb Budimeksu
i wymagań sektora budowlanego.
Politechnika Krakowska jest drugą
polską uczelnią (po Politechnice Warszawskiej), z którą Budimex zawarł umowę o współpracy. Firma, mająca siedzibę
w Warszawie, wykonuje wiele obiektów
w Małopolsce, dlatego jest zainteresowana

naukowym wsparciem ze
strony naszej uczelni. Wieloletnia współpraca z wieloma
pracownikami PK przekonała
kierownictwo Budimeksu, że
Politechnika może być wartościowym partnerem.
Dwa wspólne tematy PK
i Budimeksu znajdują się już
w fazie realizacji. Jeden wiąże
się z opracowaniem innowacyjnych kotwi do mocowania
elewacji, drugi dotyczy BIM
(Building Information Modeling) — kompleksowego
projektowania obiektów za
Umowę podpisali — prezes Dariusz Blocher (z lewej)
pomocą programów kom- i rektor Jan Kazior. Fot.: Jan Zych
puterowych,
interaktywnie
cy w ramach prowadzonych w Krakowie
współpracujących z projektantem. WIL PK
przez Budimex infrastrukturalnych, drojest w Polsce liderem we wdrażaniu tego
gowych i kolejowych inwestycji, które wytypu środowiska projektowania do procemagają naukowego wsparcia.
su dydaktycznego. Dziekan WIL dr hab.
inż. Andrzej Szarata, prof. PK wskazuje
(ps)
na interesujące perspektywy współpra-

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK

•

25 października 2017 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
•

wyrażenia opinii dotyczącej realizacji
zadań zleconych przez ministra nauki
i szkolnictwa wyższego;

•

zniesienia międzywydziałowego kierunku
studiów gospodarka przestrzenna, prowadzonego przez Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Architektury;

•

zmiany uchwały Senatu Politechniki
Krakowskiej z 26 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia międzywydziałowego
kierunku studiów gospodarka przestrzenna, prowadzonego przez Wydział
Inżynierii Środowiska oraz Wydział Architektury;

•
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zmiany uchwały Senatu Politechniki
Krakowskiej z 20 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na
I rok stacjonarnych i niestacjonarnych
studiów I i II stopnia, przewidzianych
do uruchomienia w roku akademickim
2017/2018;

•

zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 marca 2017 r. w sprawie
liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku
akademickiego 2017/2018;
zmiany uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 24 maja 2017 r. w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
I i II stopnia, przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2018/2019;

•

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

•

wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek nr 21/169, 21/257
położonych w Krakowie-Czyżynach, będących własnością Politechniki Krakowskiej, na rzecz Spółki Podium Investment
Sp. z o.o., w zakresie sieci przesyłowej
wodno-kanalizacyjnej;

•
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położonych w Krakowie-Czyżynach, będących własnością Politechniki Krakowskiej, na rzecz Spółki Podium Investment
Sp. z o.o. , w zakresie przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
•

wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek nr 21/244, 21/194,
21/192, 21/191, 21/193, 21/190, 21/186,
21/257, 21/69, 21/254, 21/63 położonych
w Krakowie-Czyżynach, będących własnością Politechniki Krakowskiej;

•

zmian w „Statucie Politechniki Krakowskiej”;

•

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

•

„Regulaminu Samorządu Studenckiego
Politechniki Krakowskiej”;

•

zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Rektora PK z działalności uczelni.

wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek nr 21/169, 21/257
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Owocna wizyta rektora PK w Luoyang Normal University

Politechnika otwiera drzwi dla studentów z Chin
Cykl intensywnych rozmów odbył rektor
Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior
wraz z towarzyszącą mu delegacją podczas pobytu w Chinach na zaproszenie
Liang Liuke — rektora Luoyang Normal
University. Dyskutowano o rozwoju współpracy w zakresie odpłatnego kształcenia
chińskich studentów na PK. Wizyta odbyła
się w dniach 10–15 września.
Luoyang Normal University (LNU) jest
uczelnią założoną w 1916 r. w liczącym dziś
ponad milion mieszkańców mieście Luoyang, które powstało około XII wieku p.n.e.
i pełniło w przeszłości funkcję stołeczną.
LNU składa się z 24 szkół, w tym Szkoły
Chemii i Inżynierii Chemicznej oraz Szkoły
Fizyki i Informacji Elektronicznej. Współpracuje m.in. z uczelniami we Włoszech
(z Politechniką Turyńską), Irlandii, Stanach
Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Współpraca z Politechniką Krakowską została nawiązana w wyniku podpisania 25 czerwca
2017 r. ramowego porozumienia, zawartego podczas wizyty przedstawicieli LNU
w Krakowie. Wyrażone przez stronę chińską
zainteresowanie zacieśnieniem współpracy
i doprecyzowaniem jej obszarów sprawiło,
że konieczne stało się odwiedzenie LNU
przez przedstawicieli PK.

W skład delegacji reprezentującej PK
wchodzili: dziekan Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej prof. Dariusz
Bogdał, zastępca dyrektora Instytutu Informatyki WFMiI dr inż. arch. Paweł Ozimek
oraz kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Katarzyna Baron-Lisiakiewicz.
Rozmowy dotyczyły kształcenia chińskich studentów na kierunkach: informatyka, fizyka techniczna oraz technologia
chemiczna. Władze LNU są zainteresowane
także wymianą pracowników naukowo-dydaktycznych. Podczas pobytu w Chinach
rektor PK negocjował ramy porozumienia.
W trakcie głównego spotkania podkreślił rolę
i potencjał naszej uczelni. Dziekani przedstawili osobom pełniącym analogiczne funkcje
na LNU możliwości rozwoju wspólnych badań i współdziałania w zakresie dydaktyki.
Katarzyna Baron-Lisiakiewicz zapoznała gospodarzy z ofertą edukacyjną PK.
Efektem przeprowadzonych rozmów
było podpisanie szczegółowej umowy
w sprawie kształcenia chińskich studentów
na PK. Zgodnie z jej postanowieniami już
w lutym 2018 r. studia na naszej uczelni rozpocznie pierwsza grupa studentów LNU.

Rektor PK prof. Jan Kazior i rektor Liang Liuke podpisują umowę między Politechniką
Krakowską a Luoyang Normal University. Fot.: Ze zbiorów LNU

Docelowo odpłatne kształcenie na WFMiI
i WIiTCh co roku ma podejmować co najmniej 90 chiński studentów. Część z nich
przed immatrykulacją będzie uczestniczyć
w intensywnym kursie języka angielskiego,
organizowanym przez Międzynarodowe
Centrum Kształcenia PK.
Zawarcie porozumienia z Luoyang
Normal University jest kolejnym przedsięwzięciem w dziedzinie nawiązywania kontaktów PK z uczelniami chińskimi. 5 maja
bieżącego roku w siedzibie Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie podpisane zostało porozumienie
o utworzeniu Chińsko-Polskiej Szkoły Inżynierii przy Tianjin Chengjian University.
Partnerami tego porozumienia ze strony
polskiej są Politechnika Krakowska i Politechnika Białostocka.
Chińsko-Polska Szkoła Inżynierii przy
Tianjin Chengjian University (TCU) ma
umożliwić studentom chińskim odbywanie
studiów międzynarodowych w swoim kraju
oraz uzyskiwanie podwójnych dyplomów
na kierunkach: budownictwo, inżynieria
środowiska, architektura oraz architektura
krajobrazu. Uzgodniono wspólne dopracowanie programów studiów przez obie
strony — chińską i polską. Programy mają
spełniać wymagania programowe ministerstw nauki i szkolnictwa wyższego obu
krajów. Kształcenie ma być realizowane na
terenie kampusu TCU w Chinach, ale w razie
potrzeby część studiów może zostać zorganizowana na polskiej uczelni. Studia będą
odpłatne. Powołanie Chińsko-Polskiej Szkoły Inżynierii w Chinach jest pierwszym tego
typu przedsięwzięciem w Polsce.
Władze rektorskie PK zapraszają całą
społeczność naszej uczelni do włączenia
się we współpracę z chińskimi partnerami. Z otwartością będą witane także
nowe inicjatywy w tym zakresie. Rozwój
współpracy z uczelniami chińskimi to
okazja do nawiązywania kontaktów naukowych, tworzenia warunków do przepływu wiedzy i doświadczenia, a także
zwiększania umiędzynarodowienia Politechniki Krakowskiej, co jest nieodzownym warunkiem budowy znaczenia PK
w nauce światowej.

(R.)
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PRACOWNICY
Doktorzy habilitowani

Piotr Matysek
Urodził się w 1964 r. w Krakowie. Jest absolwentem krakowskiego Technikum Budowlanego nr 1. Studia na Wydziale Inżynierii
Lądowej Politechniki Krakowskiej ukończył
z wyróżnieniem w 1989 r., uzyskując tytuł
magistra inżyniera o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. W latach
1988–1989 otrzymał stypendium ministerialne i studiował na Wydziale Budownictwa w Wyższej Szkole Technicznej
w Bratysławie. W 1996 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Analiza
czynników wpływających na nośność murów z uwzględnieniem stateczności”. Jej
promotorem był dr hab. inż. Zbigniew
Janowski, prof. PK. Stopień doktora habilitowanego uzyskał we wrześniu 2017 r. na
podstawie monografii pt. „Identyfikacja
wytrzymałości na ściskanie i odkształcalności murów ceglanych w obiektach istniejących”.
Na Politechnice Krakowskiej pracuje od
1995 r. Wcześniej, w latach 1989–1995, był
uczestnikiem studiów doktoranckich, zorganizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Od 1996 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych PK, w Zakładzie
Konstrukcji Żelbetowych.
Jego dorobek publikacyjny obejmuje
65 opracowań — monografię naukową,
rozdziały w monografiach naukowych, artykuły w czasopismach krajowych i zagra-
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nicznych z list A i B MNiSW. Wyniki badań
prezentował również podczas 24 konferencji krajowych i zagranicznych, także podczas uznanych konferencji w dziedzinie
konstrukcji murowych (IBMAC). Brał udział
w programach badawczych realizowanych
na Politechnice Krakowskiej oraz w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie.
Jego prace dotyczą głównie diagnostyki i analizy konstrukcji murowych,
szczególnie w budynkach o charakterze
zabytkowym. Przeprowadził badania
wielu obiektów murowych z różnych
okresów historycznych, opracowując
i doskonaląc nieniszczące i małoniszczące metody, które służą do określania cech
mechanicznych murów. Jako przykład
można podać badania i analizy dotyczące budynków byłego obozu zagłady
Auschwitz II-Birkenau, wykonane w ramach programu „Badania konserwatorskie niezbędne do prowadzenia dalszych
prac związanych z realizacją Głównego
Planu Konserwacji (GPK) i zachowania
miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau”.
Był powoływany do zespołów ekspertów zajmujących się wyjaśnianiem
katastrof budowlanych zabytkowych
obiektów o konstrukcji murowej. Ściśle
współpracuje z podmiotami gospodarczymi, specjalizującymi się w produkcji
materiałów budowlanych i realizacji budynków. Jest autorem lub współautorem
programów badawczych i dokumentacji technicznych systemów wyrobów
budowlanych z ceramiki poryzowanej,
keramzytobetonu, autoklawizowanego
betonu komórkowego.
Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia projektowe dla słuchaczy I i II stopnia studiów stacjonarnych, jak również
niestacjonarnych z takich przedmiotów,
jak: konstrukcje murowe, konstrukcje
betonowe, konstrukcje betonowe w budownictwie miejskim i przemysłowym.
Był promotorem 79 prac dyplomowych
stopnia magisterskiego oraz 61 prac dyplomowych stopnia inżynierskiego. Jest
promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim. Opracował 2 podręczniki akademickie z zakresu konstrukcji
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murowych — „Konstrukcje murowe. Zasady projektowania z przykładami obliczeń”
(2001) oraz „Konstrukcje murowe. Przykłady i algorytmy obliczeń z komentarzem”
(2005). Za drugi z tych podręczników, jako
współautor, otrzymał w 2007 r. Nagrodę
Rektora PK.
Od 20 lat jest członkiem Komitetu
Technicznego 252 ds. Projektowania Konstrukcji Murowych przy Polskim Komitecie
Normalizacyjnym. Brał udział w opracowaniu Załączników Krajowych i we wdrażaniu
norm z grupy Eurokod 6 do polskiej praktyki budowlanej. Brał udział w przygotowaniu i prowadzeniu studiów podyplomowych dotyczących stosowania eurokodów
w budownictwie, w ramach wieloletniego
programu realizowanego na Politechnice Krakowskiej. Zagadnienia te wykładał
również na innych uczelniach technicznych oraz w trakcie szkoleń dla inżynierów,
organizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
Jest członkiem Komisji Nauki Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Małopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Posiada uprawnienia budowlane, a od
2012 r. jest rzeczoznawcą w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
wpisanym
przez głównego inspektora nadzoru budowlanego do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych. Prowadzi własną działalność zawodową — opracował
około 80 ekspertyz i opinii technicznych
dotyczących budynków o konstrukcji żelbetowej lub murowej. Jest autorem ponad
30 zrealizowanych projektów (jako główny projektant w branży konstrukcyjnej)
obiektów budowlanych, zlokalizowanych
niejednokrotnie na terenach o skomplikowanej budowie geologicznej. Wykonał
projekty wzmocnień konstrukcji w wielu
obiektach przemysłowych i użyteczności
publicznej.
Jest żonaty, ma dwie córki i syna. Jego
pasją są góry. Uprawia narciarstwo i turystykę górską. Jest przewodnikiem tatrzańskim.
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Jerzy Mikosz
Urodził się w 1963 r. w Krakowie. Jest
absolwentem krakowskiego XIII Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Bohaterów
Westerplatte. Studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Krakowskiej
ukończył w 1987 r. obroną pracy dyplomowej pt. „Efektywność działania oraz
zalecenia eksploatacyjne dla oczyszczalni
ścieków w Jarosławiu na podstawie badań
rozruchowych” (pod kierunkiem dr inż.
Wiesławy Styki). W 1988 r. rozpoczął pracę
w Zakładzie Oczyszczania Wody i Ścieków,
w Instytucie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej,
kierowanym przez doc. dr. inż. Jerzego
Kurbiela. Pracował jako asystent stażysta, następnie — asystent naukowo-dydaktyczny. W swoich badaniach podjął
całkowicie wtedy nowy w Polsce temat
wysokoefektywnego usuwania związków
biogennych ze ścieków.
W latach 1992–1995 odbył studia magisterskie w Lyndon B. Johnson School of
Public Affairs na University of Texas w Austin (USA). Pracę magisterską pt. „Water
management reform in Poland: A step toward eco-development” napisał pod kierunkiem prof. Davida Eatona i prof. Jurgena Schmandta. Po ukończeniu studiów
przez kolejny rok pracował na uniwersytecie w Austin, koordynując projekt
„Outreach and Training for Pollution Prevention”, finansowany przez U.S. Environmental Protection Agency Region 6. W kolejnych latach kontynuował współpracę
z LBJ School of Public Affairs, koordynując
projekt „U.S. — Poland Transfer of Management Skills in Local Government”,
sponsorowany przez U.S. Information
Agency. W ramach tego projektu zorgani-
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zowano szkolenia oraz krótkoterminowe
staże w instytucjach publicznych w stanie Teksas dla 20 pracowników samorządów lokalnych z Polski. W projekcie brała
udział także Politechnika Krakowska oraz
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
w Warszawie.
Po powrocie do Polski w 1995 r. swoje
zainteresowania naukowe związane z biologicznymi metodami usuwania związków
biogennych ze ścieków poszerzył o symulacje komputerowe procesów oczyszczania ścieków. W 1996 r. uzyskał grant promotorski KBN „Zastosowanie dynamicznej
symulacji komputerowej do optymalizacji
procesu biologicznego usuwania związków biogennych ze ścieków miejskich”.
Powstałą w wyniku realizacji tego projektu rozprawę doktorską pt. „Zastosowanie
dynamicznej symulacji komputerowej
do wyboru strategii biologicznego usuwania związków biogennych ze ścieków
miejskich” obronił w 1999 r. na Wydziale
Inżynierii Środowiska PK. Promotorem
doktoratu był prof. dr hab. inż. Jerzy Kurbiel. W 2000 r. został adiunktem naukowo-dydaktycznym Instytutu Zaopatrzenia
w Wodę i Ochrony Środowiska PK. Obecnie
pracuje w Katedrze Technologii Środowiskowych.
Po uzyskaniu stopnia doktora nadal
zajmował się problematyką zastosowania metod komputerowych w wysokoefektywnym oczyszczaniu ścieków,
koncentrując się na: wykorzystaniu symulacji komputerowej do efektywnego
rozwiązywania problemów eksploatacyjnych i projektowych; zwiększeniu
efektywności badań symulacyjnych prowadzonych w oczyszczalniach ścieków
miejskich poprzez ich racjonalizację;
modelowaniu matematycznym emisji
gazów cieplarnianych, szczególnie N2O,
z procesów oczyszczania ścieków. We
współpracy z przemysłem prowadził badania m.in. w miejskich oczyszczalniach
ścieków w Łodzi, Warszawie, Jaśle i Zamościu.
Stopień doktora habilitowanego nauk
technicznych uzyskał w październiku
2017 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska
PK. Podstawą postępowania habilitacyjnego był cykl powiązanych tematycznie
publikacji pod wspólnym tytułem: „Teoretyczne i praktyczne aspekty matematycznego modelowania procesu wielofazowego osadu czynnego z uwzględnieniem
emisji N2O”. Przedstawione interdyscy-

plinarne badania dotyczyły określenia
zasad racjonalnej aplikacji modeli cząstkowych, w tym opisujących emisję N2O,
w kompleksowych modelach oczyszczalni ścieków miejskich podczas badań symulacyjnych.
Dr hab. inż. Jerzy Mikosz jest autorem monografii naukowej, 8 rozdziałów
w monografiach zagranicznych, 18 artykułów (w tym 6 z listy JCR) oraz 26 referatów wygłoszonych na konferencjach
krajowych i zagranicznych. Dwukrotnie
był wyróżniany nagrodą zespołową rektora PK.
Jego praca dydaktyczna jest ściśle związana z działalnością naukowo-badawczą. Prowadzi zajęcia w języku
polskim i angielskim dotyczące wysokoefektywnych metod oczyszczania ścieków i odnowy wody, a także modelowania matematycznego tych procesów;
zastosowania metod komputerowych
w oczyszczaniu ścieków oraz zagadnień
zrównoważonego rozwoju. Od wielu lat
naucza studentów ze Swarthmore College
(USA) w ramach umowy o współpracy PK
i tej uczelni. W ramach Programu Erasmus
prowadzi co roku zajęcia w Royal Institute
of Technology (KTH) w Sztokholmie.
Był pomysłodawcą i kierownikiem
3 międzynarodowych projektów „Reduction of wastewater treatment contribution
to global warming”, finansowanych z Programu Erasmus — Intensive Programmes
w latach 2007–2009. W zorganizowanych
wtedy wspólnie kursach wzięło udział
około 80 studentów i 10 nauczycieli z Politechniki Krakowskiej, Royal Institute of
Technology w Sztokholmie i Universita
dégli Studi di Cagliari (Włochy). Był promotorem 27 prac magisterskich i 26 prac
inżynierskich.
Na PK pełnił przez dwie kadencje
(2002–2008) funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Środowiska oraz zastępcy ds. naukowych dyrektora Instytutu
Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska (2009–2013). W latach 2007–2012
był wydziałowym koordynatorem Programu Erasmus, a od 2008 r. jest członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK. Od 2002 r.
jest ekspertem Komisji Europejskiej
(6. PR, 7. PR i Horyzont 2020) w dziedzinach związanych z ochroną i inżynierią
środowiska.
Jest szczęśliwie żonaty i ma troje wspaniałych dzieci: dwóch synów i córkę.
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Doktorzy
Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej
dr inż. Kamil Kurleto (Selvita SA) — „Teoretyczne badania struktury form tlenkowych molibdenu i wolframu na krzemionce oraz ich aktywności w metatezie
olefin”; promotor: dr hab. inż. Jarosław
Handzlik, prof. PK; recenzenci: dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN), dr hab. Joanna Łojewska (UJ);
29 XI 2017 r. Praca wyróżniona.
dr inż. Grzegorz Kurowski (C-2) — „Możliwości zastosowania produktów ubocznych
przemysłu chemicznego w otrzymywaniu
ekologicznych preparatów do usuwania
powłok lakierniczych”; promotor: prof. dr
hab. inż. Jan Ogonowski; promotor pomocniczy: dr inż. Otmar Vogt; recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak (PŚl), dr hab.
inż. Dorota Kulikowska, prof. UWM (UWM
w Olsztynie); 29 XI 2017 r.
dr inż. Anna Sienkiewicz (C-4) — „Synteza i właściwości nowych materiałów
epoksydowo-poliuretanowych otrzymywanych z wykorzystaniem modyfikowanych olejów roślinnych”; promotor: dr hab.
inż. Piotr Czub, prof. PK; recenzenci: dr hab.
inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW (PW),
dr hab. inż. Janusz Datta, prof. nadzw. PG
(PG); 29 XI 2017 r. Praca wyróżniona.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr Jacek Kaleta (spoza PK) —„Modele
planowania dostaw autogazu do sieci
stacji paliw”; promotor: prof. dr hab. inż.
Wiesław Starowicz; recenzenci: dr hab.
inż. Mariusz Wasiak, prof. PW (PW), dr hab.
inż. Piotr Sawicki (PP); 18 X 2017 r. Praca
wyróżniona.
dr inż. Jarosław Malara (L-3) — „Model
szacowania wydajności pracy robotników budowlanych”; promotor: dr hab.
inż. Edyta Plebankiewicz, prof. PK; recenzenci: dr hab. inż. Bożena Hoła, prof. PWr
(PWr), dr hab. inż. Andrzej Kosecki, prof.
AGH (AGH), dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, prof. UTP (UTP w Bydgoszczy);
18 X 2017 r.
dr inż. Paweł Więcek (L-2) — „Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w sterowaniu zapasami towarów w warunkach
niepewności”; promotor: prof. dr hab.
inż. Andrzej Adamski; recenzenci: dr hab.
Jolanta Żak, prof. PW (PW), dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH (AGH); 18 X 2017 r.

Wydział Inżynierii Środowiska
dr inż. Piotr Olczak (spoza PK) — „Efektywność przetwarzania energii słonecznej w układach solarnych”, promotor:
prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer (PK),
promotor pomocniczy: dr inż. Jan Porzuczek (PK), recenzenci: prof. dr hab. inż.

Eugeniusz Mokrzycki (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
w Krakowie), dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, prof. AGH (AGH), 11 X 2017 r. Praca
wyróżniona.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń (M-09)
— „Modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach kranowych komór
paleniskowych kotłów na parametry nadkrytyczne”; promotor: dr hab. inż. Wiesław
Zima, prof. PK; promotor pomocniczy:
dr inż. Piotr Wais; recenzenci: prof. dr hab.
inż. Marek Pronobis (PŚl), dr hab. inż. Joanna Wilk, prof. PK (PRz); 20 IX 2017 r.
dr inż. Łukasz Ścisło (E-3) — „Multimodal vibration control of a beam by
application of piezoelectric elements”;
promotor: dr hab. inż. Marek Kozień,
prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. Józef
Nizioł (PK), prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak
(AGH); 20 IX 2017 r.
dr inż. Piotr Paweł Cisek (M-09) — „Modelowanie układu podgrzewania wody
w instalacji centralnego ogrzewania z akumulatorem ciepła nagrzewanym elektrycznie”; promotor: prof. dr hab. inż. Dawid
Taler; recenzenci: dr hab. inż. Joanna Wilk,
prof. PRz (PRz), dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW (PW); 18 X 2017 r. Praca wyróżniona.

Debata z Jarosławem Gowinem w Klubie Pod Jaszczurami
Najważniejsze kwestie dotyczące reformy szkolnictwa wyższego były przedmiotem debaty, która odbyła się 25 października
w krakowskim Klubie Pod Jaszczurami. W spotkaniu środowiska
akademickiego z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa
Fot.: Elżbieta Wyraz

wyższego Jarosławem Gowinem uczestniczył rektor Politechniki
Krakowskiej prof. Jan Kazior.
Jarosław Gowin mówił o przewidywanych zmianach, zaznaczając, że powinny one być wynikiem możliwie szerokiego dialogu społecznego. Wicepremier kładł szczególny nacisk na potrzebę
podniesienia jakości kształcenia. Nawiązując do tego wystąpienia,
prof. Jan Kazior zwrócił uwagę na znaczenie mobilności w rozwoju naukowym. Rektor mówił ponadto, że aby reforma przyniosła
oczekiwane efekty, nie wystarczą nowe przepisy i lepsze finansowanie; konieczna jest też sprzyjająca zmianom atmosfera.
Podczas dyskusji uczestnicy spotkania podnieśli wiele kwestii
nurtujących środowisko akademickie, m.in. w odpowiedzi na pytanie dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji PK Barbary Grabackiej-Pietruszki wicepremier poruszył sprawę miejsca kultury fizycznej
w szkołach wyższych.

(ps)

12

Nasza Politechnika nr 11 (171) listopad 2017

www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Uczestnicy XX Forum Architektury Krajobrazu gratulowali
profesorowi Aleksandrowi Böhmowi 50-lecia pracy

Spotkanie ludzi, którzy tworzą piękno
Przedstawiciele kilkunastu szkół wyższych
z całej Polski spotkali się na zorganizowanym
przez Politechnikę Krakowską XX Forum Architektury Krajobrazu. Trwająca w dniach
21–23 września konferencja stała się okazją
do uhonorowania obchodzącego 50-lecie
pracy profesora Aleksandra Böhma — jednego z najwybitniejszych polskich architektów krajobrazu. Otwarta została wystawa
ilustrująca dorobek jubilata.
Architektów krajobrazu kształci dziś
w Polsce ponad 15 uczelni. Ośrodek na Politechnice Krakowskiej należy do najbardziej
znaczących w kraju. Wszak właśnie z inicjatywy Instytutu Architektury Krajobrazu PK
zorganizowane zostało w 1998 r. pierwsze
Forum Architektury Krajobrazu. Czas, który
upłynął od tamtego wydarzenia, przyniósł
wiele zmian.
Pojawiły się nowe idee, teorie i koncepcje urbanistyczne, które pokazały, że
krajobraz postrzegany jest jako wytyczna,
determinanta i cel projektowania. Rozwinęły się badania naukowe, które cechuje interdyscyplinarność i różnorodność wynikająca
z takich nurtów, jak inteligentny rozwój,
zielona infrastruktura, usługi ekosystemów
i wiele innych. Architekci krajobrazu budowali swoją pozycję zawodową, a także
prawną. Zmiany zaszły w zakresie dydaktyki
i edukacji. Wzrosły możliwości różnicowania
programów i proponowania bardziej indywidualnej oferty edukacyjnej, dostosowanej do profilu uczelni i potrzeb rynku pracy.
Kwestie te znalazły odzwierciedlenie w trakcie obrad krakowskiego forum.

Podczas otwarcia spotkania w auli Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia” przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr hab.
inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK
przypomniała, że według klasycznej definicji, którą sformułował Charles William
Eliot, architektura krajobrazu zajmuje się
tworzeniem i ochroną piękna w otoczeniu siedzib ludzkich. Dodała, że w Polsce
w planach miejscowych coraz więcej miejsca zajmują kwestie związane z kształtowaniem krajobrazu. Dobrym przykładem
jest objęcie przez Biuro Planowania Przestrzennego w Krakowie planem miejscowym 215 obszarów przyrodniczych miasta
o łącznej powierzchni ponad 3000 ha.
Pierwszy referat, zatytułowany „Krajobraz w czasach populizmu i postprawdy”,
wygłosił prof. Aleksander Böhm. Po sesji plenarnej, od której rozpoczęło się krakowskie
forum, dalsze obrady toczyły się w ramach
sesji panelowych, podzielonych na trzy grupy: nauki, praktyki i dydaktyki. Do panelu
dotyczącego nauki zgłoszono wystąpienia
dotyczące m.in.: ochrony krajobrazu w badaniach i wdrożeniach krakowskiej szkoły architektury krajobrazu, problemów rewaloryzacji
klasztornych założeń ogrodowych, polsko-niemieckich badań w zakresie historii i konserwacji zabytkowych ogrodów, transformatywnych koncepcji kształtowania przestrzeni,
badań tożsamości przestrzeni miejskiej w perspektywie krajobrazowej na tle teorii urbanistyki krajobrazowej, uniwersalnych wartości
dawnych krajobrazów warownych.
W wystąpieniach paneloJubilatowi serdeczne gratulacje złożył rektor PK
wych
na temat praktyki pojaprof. Jan Kazior
wiły się kwestie kształtowania
przestrzeni miejskich i krajobrazu w różnych częściach
Polski. Panel dydaktyczny
stał się forum wymiany informacji i poglądów na temat
kształcenia w zakresie architektury krajobrazu, nie tylko
w zakresie studiów wyższych.
W ostatnim dniu konferencji
jej uczestnicy mieli sposobność wziąć udział w wycieczce
wiodącej od kopca Wandy do
kopca Kościuszki.

www.nasza.pk.edu.pl

Prof. Aleksander Böhm

*
Jubileuszowe XX Forum Architektury Krajobrazu stało się kanwą do uczczenia innego jubileuszu — 50-lecie pracy obchodzi
bowiem w tym roku prof. dr hab. inż. arch.
Aleksander Böhm, człowiek zasłużony dla
polskiej architektury i dla Politechniki Krakowskiej.
Aleksander Böhm urodził się 25 listopada 1943 r. w Krakowie. Jest wychowankiem
krakowskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego. Uzyskawszy w 1961 r. maturę, wstąpił na studia na
Wydziale Architektury PK. Pracę dyplomową, rozpoczętą z inspiracji prof. Gerarda
Ciołka, po jego śmierci wykonał pod kierunkiem doc. dr. hab. Stefana Żychonia. Po
ukończeniu studiów podjął pracę w Katedrze Planowania Krajobrazów i Terenów
Zielonych PK.
Materiały do doktoratu zbierał m.in.
podczas pobytu w Kanadzie i Stanach
Zjednoczonych, gdzie przebywał w latach 1971–1972, pracując tam zawodowo
(współprojektował m.in. wnętrza supermarketu w Halifax, w Kanadzie). Pracę
doktorską „Struktura przestrzenna dydaktyki szkoły wyższej na tle rozwoju
technologii kształcenia” wykonał pod
kierunkiem prof. Witolda Cęckiewicza
w 1974 r. W 1984 r. uzyskał stopień doktora

Nasza Politechnika nr 11 (171) listopad 2017

13

INFORMACJE
tonie (do roku 1992), a w latach
1993–1994 był akredytowanym
doradcą Land Management Practice London University & Llewelyn Davies i Instytutu Gospodarki
Przestrzennej i Komunalnej w Krakowie. Ponownie z Politechniką
Krakowską związał się w 1994 r.
Objął stanowisko dyrektora Instytutu Architektury Krajobrazu,
był nim do 2002 r., kiedy to powierzono mu funkcję prorektora
ds. ogólnych PK. Po zakończeniu
kadencji w 2005 r. powrócił na poprzednie stanowisko.
Osiągnięcia zawodowe prof. Aleksandra Böhma zostały Należy do różnych organizapokazane na wystawie otwartej w pierwszym dniu
cji naukowych i zawodowych.
konferencji
W latach 1999–2002 był wiceprzewodniczącym Komitetu Architektury
habilitowanego na podstawie rozprawy
i Urbanistyki PAN.
habilitacyjnej „O budowie i synergii wnętrz
W 2007 r. został wyróżniony przez miarchitektonicznych”. W 1987 r. powierzono
nistra nauki i szkolnictwa wyższego nagromu funkcję prodziekana Wydziału Archidą indywidualną I stopnia za podręcznik
tektury PK, pełnił ją do 1990 r. Profesorem
„Planowanie przestrzenne dla architektów
nauk technicznych został w 2000 r.
krajobrazu. O czynniku kompozycji”. Jako
Doświadczenie zawodowe pogłęwspółautor miejscowego planu zagospobiał podczas wyjazdów zagranicznych.
darowania przestrzennego III Kampusu
W latach 1976–1977 wykładał na University
Uniwersytetu Jagiellońskiego został w tym
of Baghdad w Iraku. Przebywał na stypensamym roku uhonorowany nagrodą III stopdiach w Rzymie (1979 r.) i w Egipcie (1981 r.)
nia ministra budownictwa. Za studium
oraz na stażu w USA (1989 r.). W 1989 r. jako
architektoniczno-krajobrazowe podwyżVisiting Professor wykładał w Fachhochschuszenia zabezpieczeń przeciwpowodziole Münster. W 1998 r. odbył wyprawę bawych w Krakowie w 1998 r. otrzymał wraz
dawczą do Brazylii.
z zespołem Nagrodę Miasta Krakowa.
Po przełomie ustrojowym 1989 r. uzyskał
Prof. Aleksander Böhm zaprojektował
wpływ na kształtowanie krajobrazu archilub współprojektował wiele obiektów architektonicznego Krakowa, zostając głównym
tektury sakralnej, budynków mieszkalnych
architektem miasta i obejmując stanowisko
i obiektów użyteczności publicznej (jeddyrektora Wydziału Architektury w Urzędzie
nym z najnowszych jego dzieł jest projekt
Miasta Krakowa. Funkcje te pełnił w latach
kościoła na Woli Justowskiej, mającego za1990–1991. W 1990 r. wszedł także do Rady
stąpić drewnianą świątynię, która spłonęła
Miasta, ale jesienią 1991 r. zrezygnował z manw 2002 r.). Opublikował wiele prac naukodatu w geście sprzeciwu wobec działań rady.
wych i podręczników akademickich. Na PoW 1991 r. został konsultantem Internatiolitechnice Krakowskiej wypromował ponad
nal City Managers Association w Waszyng-

100 magistrów architektury i urbanistyki
i około 90 magistrów architektury krajobrazu
oraz 12 doktorów. Przede wszystkim jednak
na PK zapisał się jako inicjator powołania
nowego kierunku studiów — architektury
krajobrazu.
*
Podczas otwarcia XX Forum Architektury
Krajobrazu dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK podkreśliła fakt, że spotkania tego cyklu zainicjował prof. Aleksander
Böhm, będący przewodniczącym komitetu naukowego tegorocznej konferencji.
W imieniu władz uczelni za 50 lat pracy
dla Politechniki Krakowskiej dziękował
Aleksandrowi Böhmowi prorektor dr hab.
inż. Jerzy Zając, prof. PK. Życzenia od dziekana Wydziału Architektury przekazała
prodziekan WA prof. Grażyna Schneider-Skalska. Reprezentujący Komisję Urbanistyki i Architektury oddziału PAN w Krakowie jej przewodniczący prof. Zbigniew
Zuziak stwierdził, że ze względu na siłę
oddziaływania dorobku prof. Böhma może
siebie zaliczyć — mimo niewielkiej różnicy
wieku dzielącej obu panów — do grona
jego uczniów.
W
uroczystości
otwarcia
obrad
krakowskiej konferencji uczestniczyli także:
sekretarz generalny Międzynarodowego
Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu
IFLA dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec,
prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów
Krajobrazu prof. Irena Niedźwiedzka-Filipiak
i prezes Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu dr Piotr Reda. By tradycji stało się
zadość, na początku spotkania Agata Zachariasz zapaliła uroczyście znicz, który przed
laty ofiarował zmarły w 2008 r. prof. Janusz
Janecki.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Uczestnicy XX Forum Architektury Krajobrazu
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18. edycja wspólnej inicjatywy WA PK i SPC

Cywilizowanie betonu
Wyjątkową oprawę miało w tym roku rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu
Akademickiego „Architektura Betonowa”.
Gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród
odbyła się 13 października na zakończenie
Międzynarodowego Biennale Architektury
Kraków 2017, w reprezentacyjnej scenerii
Centrum Kongresowego ICE. Pokazana w ICE
wystawa pokonkursowa została następnie
przeniesiona na Politechnikę Krakowską.
Była to już 18. edycja konkursu organizowanego wspólnie przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i Stowarzyszenie Producentów Cementu. Prace
konkursowe nadeszły z sześciu wydziałów
architektury w całej Polsce. Uczestnicy gali
mogli zapoznać się z nominowanymi do
nagród 18 pracami, które przedstawił dyrektor ds. marketingu SPC Zbigniew Pilch,
informując następnie o werdykcie sądu
konkursowego. Przyznał on trzy równorzędne nagrody i trzy równorzędne wyróżnienia. Razem z dyplomami laureaci
odebrali pamiątkowe statuetki zaprojektowane przez prof. Dariusza Kozłowskiego.
Nagrody przyznano: Hannie Bajwoluk
z Politechniki Krakowskiej za pracę „Centrum
Tańca w Krakowie” (promotor: prof. Dariusz
Kozłowski), Edycie Pauli Konstantynowicz
z Politechniki Białostockiej za pracę „Please
Touch. Eksploratorium Dotyku” (promotor:
dr inż. arch. Agnieszka Kłopotowska), Klaudii
Księżarczyk z Politechniki Krakowskiej za pracę „Teatr alternatywny” (promotor: dr hab.
inż. arch. Tomasz Kozłowski, prof. PK).
Wyróżnienia otrzymały następujące
osoby: Kinga Gołaszewska z Politechniki

Białostockiej za pracę „Memorium Ofiar
II Wojny Światowej w Białej Podlaskiej”
(promotor: dr inż. arch. Danuta Korolczuk), Joanna Tokarska z Politechniki Krakowskiej za pracę „Monument na granicy
miasta — winiarnia w Krakowie” (promotor: dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek),
Tomasz Krzysztof Kęsy z Politechniki Warszawskiej za pracę „Obiekty badawczo-edukacyjne w obszarach chronionego
krajobrazu. Projekt obserwatorium astronomicznego z placówką badawczą” (promotor: dr hab. inż. arch. Janusz Pachowski).
Prace oceniało jury w składzie: prof. Kazimierz Kuśnierz, prodziekan WA Politechniki Krakowskiej (przewodniczący jury),
dr inż. arch. Jerzy Grochulski, prodziekan
WA Politechniki Warszawskiej (sędzia referent), dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB dziekan WA Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross,
prof. PŚl, dziekan WA Politechniki Śląskiej,
mgr inż. Zbigniew Pilch, dyrektor ds. marketingu SPC. Podczas gali w Centrum Kongresowym nagrody wręczali: prorektorzy
PK dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz,
prof. PK i dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
oraz prof. Jan Deja, dyrektor Biura SPC.

(ps)

Praca Hanny Bajwoluk

*

Drugą odsłonę tegoroczny konkurs miał
na Politechnice Krakowskiej, gdzie 19 października w Galerii „Gil” odbyła się prezentacja wszystkich nominowanych projektów.
Zgromadzonych na wernisażu studentów
architektury do udziału w następnej, przyszłorocznej edycji zachęKlaudia Księżarczyk odbiera nagrodę z rąk Andrzeja Białkiewi- cali współorganizatorzy
cza, towarzyszą mu — Jerzy Zając (z prawej) i Jan Deja (odwró- „Architektury Betonocony). Fot.: Jan Zych
wej 2017” — Tomasz Kozłowski i Zbigniew Pilch
— oraz prof. Stefan Dousa. Obecny był jeden
z twórców konkursu
prof. Dariusz Kozłowski.
Zbigniew
Pilch
z SPC dziękował studentom, którzy za pomocą swoich prac — jak
się wyraził — cywilizują
beton. Zauważył, że
beton jest ilościowo
drugą substancją po
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wodzie używaną przez człowieka. Rocznie
na świecie produkuje się 4,6 mld ton cementu, co po przetworzeniu na beton daje
około 12 mld m3. To znacznie więcej niż wykorzystanie ropy naftowej, gazu czy nawet
artykułów spożywczych.

Praca Edyty Konstantynowicz

Praca Klaudii Księżarczyk
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Infrastruktura i procesy transportowe
przedmiotem prac dyplomowych

Europejski patent dla specjalist

Rozdano nagrody w konkursie
dla absolwentów uczelni
Rozstrzygnięta została kolejna edycja
konkursu na najlepsze prace dyplomowe
w dziedzinie transportu dla absolwentów szkół wyższych Krakowa. Ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród laureatom
odbyło się 6 czerwca na Politechnice Krakowskiej.
W obecnej edycji wzięto pod uwagę
prace obronione w roku kalendarzowym
2016. Do konkursu zgłoszono 25 prac dyplomowych, w tym 5 prac z Akademii
Górniczo-Hutniczej i 20 prac z Politechniki Krakowskiej. Sąd konkursowy, złożony
ze specjalistów praktyków, pracował pod
przewodnictwem Andrzeja Kollbeka, wiceprezesa Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie, zastępcy dyrektora krakowskiego
oddziału GDDKiA.
Za prace magisterskie nagrody przyznano w dwóch kategoriach. W grupie
tematycznej „infrastruktura transportu” I miejsce zajęła Ewelina Skoczylas
(promotor: dr inż. Arkadiusz Kampczyk,
AGH); II miejsce zajął Łukasz Kordeczka
(promotor: dr inż. Tomasz Rokita, AGH),
a III miejsce przypadło Sylwii Bartkowicz
i Barbarze Piszcz (promotor: dr hab. inż.
Janusz Chodur, prof. PK, PK). W grupie tematycznej „procesy transportowe” I miejsce przyznano Ewelinie Bączek i Paulinie

Bździuch (promotor: dr inż. Marek Bogacki, AGH); II miejsce zajęła Anna Mikulska
(promotor: prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz, PK); III miejsce zajął Piotr Wiśniewski (promotor: prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza, AGH).
Za prace inżynierskie nagrody przyznano również w dwóch kategoriach.
I tak, w grupie tematycznej „infrastruktura transportu” I miejsce otrzymała Iwona
Maszczyk (promotor: dr inż. Zofia Bryniarska, PK); II miejsce zajął Krystian Banet (promotor: dr inż. Tomasz Kulpa, PK);
III miejsce — Piotr Bielański (promotor:
dr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin, PK).
W grupie tematycznej „procesy transportowe” nie została zgłoszona żadna praca
inżynierska.
Ogłaszając werdykt, przewodniczący
jury Andrzej Kollbek podkreślił bardzo wysoki poziom i dużą wartość merytoryczną
zgłoszonych do konkursu prac. W uroczystości uczestniczyli: rektor PK prof. Jan
Kazior, prezes honorowy SITK RP prof. Wiesław Starowicz i prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr inż. Marek Bauer. Spotkanie otworzyła i jako pierwsza gratulowała
laureatom sukcesu Lidia Żakowska, prezes
oddziału krakowskiego SITK RP.

Laureaci konkursu oraz promotorzy ich prac wraz z władzami PK. Fot.: Jan Zych
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Wynalazek zap

Współautorzy rozwiązania ze strony Politechniki Krakowskiej — dr hab. Zbisław
Tabor, prof. PK z Instytutu Teleinformatyki
(z lewej) i dr inż. Zbigniew Latała z Pracowni
Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego.
Fot.: Ze zbiorów Zbigniewa Latały

W Europejskim Urzędzie Patentowym zarejestrowany został 28 czerwca 2017 r.
wynalazek stanowiący efekt współpracy
specjalistów Politechniki Krakowskiej i krakowskiego oddziału Centrum Onkologii.
Ochroną patentową objęte zostało nowatorskie rozwiązanie przeznaczone do prowadzenia testów eksploatacyjnych urządzeń, które stosuje się w radioterapii chorób
nowotworowych. PK była liderem projektu.
Prace nad wynalazkiem trwały od
2015 r. Ze strony Politechniki Krakowskiej
brali w nich udział dr hab. Zbisław Tabor,
prof. PK, dr inż. Zbigniew Latała i dr Radosław Kycia, a ze strony Centrum Onkologii
Oddział Kraków (COOK) — mgr Monika
Tomaszuk i mgr Damian Kabat. Na realizację planowanych badań zespół uzyskał
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie w wysokości ponad
2,8 mln zł, z czego do PK trafiło 1 309 000 zł.
Warto podkreślić, że był to jeden z 13 grantów przyznanych w konkursie, do którego
przystąpiło 138 zespołów.
Leczenie chorób nowotworowych
jest obecnie jednym z najpoważniejszych
problemów medycznych. Liczbę osób żyjących na świecie z nowotworem oceniano w 2012 r. na 32 mln. Z powodu wzrastającej liczby nowych zachorowań rośnie
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tów z Politechniki Krakowskiej i Centrum Onkologii

pewniający wysoką precyzję radioterapii
zapotrzebowanie na coraz doskonalsze metody
leczenia onkologicznego. Jedną z najważniejszych terapii w przypadku tego typu schorzeń
jest stosowanie promieniowania jonizującego.
Ze względu na wysoką
skuteczność i niskie
koszty metodą tą objętych jest około 50 proc.
pacjentów. Najbardziej
rozpowszechnioną formą radioterapii jest teleradioterapia, czyli leczenie z zastosowaniem
wiązek zewnętrznych. Celem radioterapii
jest uzyskanie całkowitej remisji choroby
lub przynajmniej lokalnej kontroli i zahamowania wzrostu zmiany nowotworowej
przy akceptowalnym poziomie powikłań
w tkankach zdrowych.
Osiągnięcie tego celu jest możliwe
pod warunkiem zachowania precyzji
i powtarzalności pracy urządzeń wykorzystywanych w terapii. Stwierdzono, że
niedokładność określenia dostarczonej
dawki do wybranych tkanek na poziomie 5 proc. może powodować niepewności określenia prawdopodobieństwa
odpowiedzi tkanki nowotworowej oraz
odpowiedzi tkanek zdrowych na poziomie odpowiednio 10 proc. — 20 proc.
oraz 20 proc. — 30 proc. Tymczasem dokładność dostarczenia przepisanej dawki
promieniowania jonizującego nie może
przekraczać 3 proc.
Zespół badaczy z PK i COOK zaprojektował wielomodułowy fantom, definiujący bezwzględny laboratoryjny układ
odniesienia, względem którego można
opisywać wszystkie parametry geometryczne urządzenia terapeutycznego.
Metoda wyznaczania parametrów geometrycznych urządzenia radioterapeutycznego jest oparta na analizie obrazów
projekcyjnych specjalnie zaprojektowanego fantomu. Przyjęte rozwiązanie jest
zupełnie nowym jakościowo podejściem
do problemu testowania geometrii urządzeń terapeutycznych.

www.nasza.pk.edu.pl

Fantom, który będzie
użyty do oceny geometrii
liniowych akceleratorów medycznych, składać się będzie
z dwóch modułów (rys. 1),
z których pierwszy po ustawieniu na stole terapeutycznym definiuje laboratoryjny
układ odniesienia, a drugi —
podczepiony do głowicy akceleratora, pozwala na monitorowanie ruchu głowicy.
W trakcie obrotów głowicy
źródło promieniowania emituje wysokoenergetyczne
promieniowanie jonizujące,
a detektor rejestruje promieniowanie przechodzące
przez moduły fantomu. UzyPrzykładowe rozmieszczenie modułów fantomu: A — moskuje się w ten sposób ob- duł główny na stole terapeutycznym, B — moduł mocorazy projekcyjne modułów wany do gantry, C — moduł kalibracyjny mocowany do
fantomu — identycznie jak portalu EPID. Fot.: Ze zbiorów Zbigniewa Latały
w badaniu rentgenowskim.
Na obrazach projekcyjnych wykrywane są znaczniki
wbudowane w moduły fantomu. Informacja o wzajemnym
położeniu znaczników na
obrazach projekcyjnych razem z informacją o geometrii
modułów fantomu pozwalają
na ocenę geometrii akceleratora, na przykład o położeniu tzw. izocentrum. Jest to
punkt, w którym w trakcie terapii musi się znaleźć naświetlana zmiana nowotworowa.
Jeszcze podczas pro- Schemat ideowy rozwiązania
wadzenia prac badawczych
dzeń stosowanych w radioterapii chorób
specjaliści PK i COOK stwierdzili, że rozwiąnowotworowych”. Już po zarejestrowaniu
zanie będzie mieć wysoki potencjał rynkowynalazku w Europejskim Urzędzie Patenwy, w związku z czym rozpoczęto poszukitowym (numer referencyjny EP 17178405)
wanie partnera biznesowego. Pomysłem
zespół badawczy opublikował artykuły
zainteresowała się polska firma Optinav,
naukowe na ten temat — jeden w najbardziałająca m.in. w branży inżynierii biomedziej prestiżowym w branży periodyku
dycznej, należąca obecnie do grupy kapiamerykańskim „Medical Physics”, a drugi
tałowej Carl Zeiss. Warto wspomnieć, że
w europejskim czasopiśmie „Image Analysis
Optinav od dłuższego czasu współpracuje
& Stereology”.
z Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej PK.
Rozwiązanie nosi nazwę „Metoda pro(ps)
wadzenia testów eksploatacyjnych urzą-
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Konferencja IWA dla młodych naukowców

W trosce o czystą wodę
Młodzi naukowcy i specjaliści z branży wodnej z różnych krajów spotkali się na Politechnice Krakowskiej podczas 1st Polish IWA
Young Water Professionals Conference. Konferencja odbyła się w dniach 12–13 września.
IWA — to International Water Association — Międzynarodowe Stowarzyszenie
Wodne, największa organizacja zawodowa
tej branży na świecie. Od 2008 r. IWA organizuje konferencje dla młodych naukowców i specjalistów z Europy Środkowo-Wschodniej. Spotkanie w Krakowie przygotowano głównie z myślą o polskich naukowcach, ale uczestniczyli w nim goście z krajów naszego regionu, jak również z Iranu,
Jemenu, Indii, Chin, Japonii i Tajlandii.
Podczas konferencji odbyły się trzy
sesje tematyczne: WATER, WASTEWATER
Prof. Mahesh Ganesapillai odbiera gratulacje
od prof. Jacka Mąkini z Politechniki Gdańskiej

i ENERGY oraz sesja posterowa. Uczestnicy sesji
poruszali m.in. zagadnienia dotyczące uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, potrzeby
dostosowania
działań
do warunków regionalnych i lokalnych zgodnie
z koncepcją tzw. smart
cities, a także odzyskiwania energii i energoefektywności w procesach uzdatniania wody, Otwarcie konferencji, przemawia dr hab. inż. Małgorzata
oczyszczania ścieków, Cimochowicz-Rybicka, prof. PK
przeróbki osadów ściekowych i odpadów komunalnych. Przedstadr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK.
wiono 40 prezentacji ustnych i 40 posterów.
Głos zabrali też: dziekan Wydziału Inżynierii
Nagrodę za najlepszą prezentację otrzyŚrodowiska PK dr hab. inż. Stanisław Rybicki
mał prof. Mahesh Ganesapillai z Indii. Przedoraz prezes IWA Polska prof. Jacek Mąkinia
stawił referat na temat ekologicznych tech(którzy kierowali pracami komitetu naukonologii odzyskiwania ze ścieków substancji
wego konferencji), a także prezes IWA YWP
biogennych. Za najlepszy poster uznano
w Polsce dr inż. Jakub Drewnowski. Pracom
pracę mgr Pauli Piechny z Politechniki Warkomitetu organizacyjnego przewodniczyszawskiej dotyczącą aktywności osadu
ła dr hab. inż. Małgorzata Cimochowiczczynnego i błon biogennych. W ramach
-Rybicka, prof. PK.
warsztatów młodzi naukowcy mieli okazję
W spotkaniu wzięło udział ponad
zapoznania się z możliwościami uzyskania
100 osób. Konferencję sponsorowały firmy
grantów na badania. Uczestnicy konferencji
należące do potentatów branży w Polsce
odwiedzili też Zakład Termicznego Przei na świecie.
kształcania Odpadów w Krakowie.
(ps)
Podczas otwarcia konferencji w imieniu
Zdjęcia:
Jan
Zych
rektora PK uczestników powitał prorektor

Uczestnicy konferencji. Na zdjęciu obok: zwiedzanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie
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Angielski — to standard,
atutem jest znać drugi język obcy
Rozmowa z Magdaleną Corą — wykładowcą i kierownikiem Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej
Od przyszłego roku na PK będzie studiować chińska młodzież, nauczyciele architektury z PK będą wykładać
w szkole inżynierii przy Chengjian University w Tianjinie. Czy to znak czasu, że
Polak uczy Chińczyka po angielsku?
Język angielski przestał być tak naprawdę
językiem obcym jakiś czas temu, jest on
narzędziem globalnej komunikacji i zyskał
status lingua franca. Szacuje się, że językiem angielskim na świecie posługuje się
około 800 mln osób. Właśnie dzięki temu
możliwa jest współpraca i wymiana doświadczeń między środowiskami o tak różnej kulturze i języku, taka jak porozumienie
PK z uniwersytetem w Tianjinie.
Jakie zmiany wprowadzane są w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
w związku z pojawiającą się na PK coraz
liczebniejszą grupą obcokrajowców?
To prawda, że w grupach lektoratowych
mamy studentów z różnych zakątków świata.
W większości przypadków ich umiejętności
językowe nie odbiegają od umiejętności polskich studentów. Często okazuje się, że zajęcia
językowe pozwalają na przełamanie lodów
i są okazją do poznania się. Język specjalistyczny jest dla jednych i dla drugich czymś
nowym. Gdy jednak istnieje zagrożenie, że
student nie poradzi sobie z językiem technicznym, prosimy dziekanów o dodatkowe godziny na kursy z języka ogólnego. Nie wprowadzamy żadnych zmian, ale zajęcia językowe
stają się bogatsze kulturowo i ciekawsze.
Zajmuje się Pani nauczaniem języka angielskiego na uczelni technicznej. Czy
przez lata swojej pracy zauważa Pani
zmianę w podejściu studentów do uczenia się języka obcego?
Wydaje mi się, że studenci są coraz bardziej
świadomi, iż znajomość języka obcego to
podstawa. Odchodząc od nauczania języka
ogólnego, języka, który część z nich poznaje od wieku przedszkolnego, zapraszamy
ich w świat, który jest w obrębie ich zainteresowań. Dzięki temu są bardziej zmotywowani i chętniej się uczą. Naturalnie, zawsze
znajdą się tacy, którzy chcą mieć tylko wpis
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A czego od Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych oczekują studenci?
Wiem, że studenci chcieliby, aby język
obcy był w planie studiów przez cały
okres kształcenia — obecnie jest to średnio 120 lub 150 godzin. W naszych ankietach również często pojawiają się głosy
o dwóch językach. Dobra znajomość języka angielskiego jest standardem, kontynuacja drugiego języka obcego, którego uczą
się w szkole średniej, byłaby ogromnym
atutem, zwłaszcza języka technicznego
lub ogólnotechnicznego. Niektóre uczelnie techniczne oferują studentom naukę
dwóch języków obcych i wiem, że PK kiedyś też tak robiła.

Magdalena Cora. Fot.: Jan Zych

i zaliczenie w indeksie — ale mam nadzieję, że i oni po jakimś czasie uświadamiają
sobie, że posługiwanie się językiem obcym jest niezbędne w dzisiejszych czasach,
zwłaszcza że także w Polsce pracodawcy
coraz częściej doceniają znajomość już nie
jednego, ale kilku języków obcych.
Z ogłoszonych we wrześniu przez CKE
wyników tegorocznej matury wynika, że
egzamin pisemny z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego,
zdało w Polsce 95 proc. uczniów. Jak ocenia Pani poziom wiedzy i umiejętności
kandydatów na studia na PK?
Jako egzaminator CKE wiem, że matura na
poziomie podstawowym jest egzaminem
naprawdę łatwym, aby go zdać wystarczy
zaledwie 30 proc. Poziom znajomości języka
kandydatów na studia na PK jest naprawdę
różny. Mamy studentów, którzy są właściwie
biegli, a z drugiej strony takich, którzy mają
duże problemy w porozumiewaniu się. Dlatego uczymy języka angielskiego na dwóch
poziomach B2 i C1. Aby można było wprowadzać język specjalistyczny, student musi
opanować określone umiejętności, potem
poziom szybko się wyrównuje, gdyż język
techniczny jest tak samo obcy dla słabszego
i bardziej zaawansowanego studenta. Nie
zauważam jakiejś znacznej poprawy poziomu znajomości języków u kandydatów na
studia na przestrzeni ostatnich lat.

Zwracają Państwo uwagę na pragmatyczny wymiar kształcenia...
Język obcy musi być użyteczny. Wprowadzając język specjalistyczny, wyposażamy
studentów w narzędzie nie tylko tak istotnej komunikacji w ich przyszłym miejscu
pracy, ale również narzędzie poznania.
Język angielski jest językiem najlepszych
czasopism technicznych. W studium funkcjonuje również zespół tłumaczeniowy,
który zajmuje się w znakomitej większości
tekstami technicznymi lub korektami tekstów fachowych głównie dla doktorantów
i pracowników PK.
Czy pracownicy PK mogą korzystać z kursów językowych w SPNJO? Czy współpraca polega tylko na wspomaganiu
w przygotowaniu publikacji i referatów?
Mogą i korzystają. Mamy specjalną ofertę dla pracowników: konwersacyjny kurs
dla pracowników administracyjnych,
Survival English — podstawowy kurs komunikacyjny dla pracowników obsługi,
kurs dla pracowników dydaktycznych
i naukowych z zakresu pisania tekstów
naukowych w języku obcym oraz kursy
z zakresu języka specjalistycznego przeznaczone dla poszczególnych wydziałów. Jesteśmy w stanie „zaprojektować”
i przeprowadzić kurs według potrzeb.
Zapraszamy wszystkich — studentów, pracowników i osoby z zewnątrz.
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Studium oferuje kursy językowe z języka
angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego
i francuskiego, mamy także w planach
uruchomienie kursów języka hiszpańskiego oraz prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminów TELC.

stów”, ich dydaktyzacja i różne techniki
wykorzystania podczas zajęć języka specjalistycznego. W trakcie wszystkich spotkań sale były wypełnione do ostatniego
miejsca, na niektórych frekwencja była
tak duża, że trzeba je było powtórzyć.

Niedawno zespół wykładowców SPNJO
zorganizował warsztaty metodyczne
przeznaczone dla nauczycieli języków
obcych — pracowników uczelni wyższych. Warto było zadać sobie tyle trudu?
Liczba uczestników i zainteresowanie
świadczy o tym, że takie spotkania są potrzebne. Uczymy języka technicznego, ale
co równie ważne, wydajemy nieocenione
pomoce dydaktyczne w postaci skryptów,
które cieszą się powodzeniem w całej Polsce. Lektorzy innych uczelni często korzystają z naszych skryptów i wyczekują kolejnych publikacji. Duże wydawnictwa nie
są zainteresowane tworzeniem podręczników dla konkretnych kierunków, dlatego
nasze publikacje są atrakcyjne. Dostaliśmy
całkiem sporo maili z gratulacjami i podziękowaniami od uczestników, myślę, że
warsztaty były sukcesem.

Reklamy różnych szkół językowych zapewniają o dobrych i szybkich efektach
uczenia się języka obcego np. we śnie...
Studenci korzystają z pomocy Skype’a,
Facebooka, YouTube. Czy testy i wkuwanie słówek to równie dobre rozwiązanie? Które ze stosowanych obecnie
metod nauczania przynoszą najwięcej
korzyści uczącym się?
Języka najlepiej nauczyć się metodą „zanurzenia”, czyli wyjechać do kraju, w którym
jest on żywy i niezbędny. Świetnym przykładem są roczne, intensywne kursy języka
polskiego — jednego z trudniejszych języków do opanowania, zwłaszcza dla Mongołów czy Irańczyków — organizowane przez
Międzynarodowe Centrum Kultury PK. Ci
ludzie przyjeżdżają do Polski z nikłą znajomością języka, uczą się polskiego, a także
innych przedmiotów po polsku 6–8 godzin
dziennie, ale to nie wszystko, ten język jest im
niezbędny także w sklepie czy w akademiku.
Pamiętam, że byłam zaskoczona, a zarazem
pełna podziwu dla tych studentów, którzy
po kilku miesiącach nauki zaczynali rozmawiać między sobą piękną polszczyzną.

Jakie tematy budziły największe zainteresowanie uczestników warsztatów?
Największym zainteresowaniem cieszyły
się tematy związane z materiałami autentycznymi, przykłady filmów i „podca-

Nie każdy jednak może sobie na taki
wyjazd pozwolić.
Dlatego musimy spróbować „zanurzyć”
się w Polsce, nie tylko podczas zajęć
z lektorem, kiedy skupiamy się na komunikatywnych ćwiczeniach, ale również poprzez rzeczywistość wirtualną. Skype, Facebook, YouTube to doskonałe narzędzia,
jeśli chodzi o rozwijanie umiejętności językowych. Jako nauczyciele korzystamy
z portali społecznościowych, umieszczając tam ćwiczenia, zadania, ciekawe nagrania wideo. Tworzymy również kursy na
platformie Moodle.
Jesteśmy wciąż pod wrażeniem Kongresu Nauki w Krakowie. W jakim
stopniu zmieni się model kształcenia
w dziedzinie języków obcych na PK po
2018 roku?
Projekt nowej ustawy zakłada dużą autonomię uczelni, dlatego kształcenie języków obcych na PK będzie leżało w gestii
uczelni. Mam jednak nadzieję, że przynajmniej niektóre wydziały zdecydują
się na wprowadzenie drugiego języka
obcego, tak aby absolwent naszej Politechniki władał dwoma językami obcymi
w swojej dziedzinie. Takie wykształcenie
gwarantuje przecież mocną pozycję na
rynku pracy.

Rozmawiała: Katarzyna Tyńska

„Physics Not Only for Physicists”: nowość wydawnicza SPNJO PK
Zuzanna Małecka o swoim skrypcie do nauki języka angielskiego
Fizyka jest podstawą wszystkich kierunków
technicznych. Styka się z nią każdy student
Politechniki Krakowskiej w czasie studiów.
Dlatego skrypt „Physics Not Only for Physicists” jest przeznaczony dla uczących się
angielskiego fizyków, ale również dla informatyków czy studentów nanotechnologii.
Starałam się, aby znalazły się w nim zarówno ćwiczenia poprawiające komunikatywność, quizy, krzyżówki, jak również... dowcipy, przecież Physics is fun. Ze skryptu mogą
skorzystać zarówno studenci, lektorzy, jak
i pracownicy naukowi.
Ten podręcznik do nauki języka nie został
napisany przez fizyka i technicznie uzdolnionego lektora, tylko przez laika, który poprzez
rozmowę stara się zdobywać odpowiedzi
i wyjaśnienia od studentów. Skrypt nie odkrywa nowych praw i nie stawia żadnych tez,
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ale skupia się na słownictwie, terminologii
i na komunikacji. Ma pomóc studentom czy
pracownikom naukowym przygotować się
do samodzielnego wykładu i prezentacji
w języku angielskim.
Ćwiczenia zostały zweryfikowane
przez studentów i wypróbowane na studentach. Rysunki wykonał Konrad Kapłański — student fizyki technicznej. „Interview
with a postgraduate student who has been
to CERN” przygotowali i nagrali (link zostanie umieszczony na stronie SPNJO PK) studenci informatyki — Bartosz Czerwiec oraz
Michał Czyżowski.

Zuzanna Małecka, „Physics Not Only for Physicists”, Wydawnictwo PK, Kraków 2017.
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Warsztaty Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK

Lekcja żywego języka
KINGA ŚNIADEK

Co działo się ostatnimi czasy w Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej? Mówiąc wprost:
wrześniowe tygodnie wypełniały żmudne
przygotowania, w połowie miesiąca było
trochę tremy, ale już 19 września nastąpił
finał — warsztaty metodyczne zorganizowane na Politechnice pod hasłem „Język
specjalistyczny — nowe wyzwania”.
Szkolenia odbywają się cyklicznie co
dwa lata, a Politechnika Krakowska gościła
ich uczestników — nauczycieli języków obcych, po raz trzeci. Warto dodać, że Studium
było pionierem wśród polskich uczelni
technicznych i po raz pierwszy przeprowadziło warsztaty w 2013 r. Tegoroczne honorowym patronatem objął rektor PK prof. Jan
Kazior, a nad ich sprawnym przebiegiem
czuwała Dorota Duchnowska, wykładowca
języka rosyjskiego w SPNJO PK.
Warsztaty miały pomóc w pogłębieniu
wiedzy na temat nauczania języka obcego,
zwłaszcza tej jego odmiany, którą posługują
się nauki ścisłe. Jest to rzecz szczególnie ważna na uczelni o profilu technicznym, bowiem
przyszły inżynier, wykonując swój zawód,
powinien posiadać umiejętności, które pozwolą mu porozumiewać się po angielsku,
niemiecku, rosyjsku czy francusku. Specjalizacja w konkretnych obszarach językowych jest
istotna, gdyż stanowi odpowiedź na potrzeby
przemysłu i biznesu. Obecnie rynek pracy ma
charakter międzynarodowy, w Polsce działa
wiele zagranicznych korporacji. Jeśli młody
człowiek chce być konkurencyjny i liczy na
ciekawą ofertę zatrudnienia, to musi władać
językiem obcym. Zadaniem Studium jest
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stworzyć mu warunki, w których mógłby nabyć takich kompetencji.
Proces edukacyjny nie dotyczy tylko
ludzi młodych, ale obejmuje także nauczycieli, którzy na co dzień przekazują wiedzę
młodzieży. Praca ze studentami wymaga
przecież skutecznych metod, doskonalenia
zawodowego oraz poszukiwania coraz to
nowych rozwiązań dydaktycznych, dostosowanych do warunków zmieniającego się
świata. I z takiej perspektywy należy patrzeć
na zorganizowane przez Studium warsztaty.
Postawiono sobie bowiem zadanie zgromadzenia kadry lektorów z uczelni wyższych
z całej Polski i zaprezentowania metodycznego bogactwa nauczania języków obcych.
Stworzono także okazję do wymiany doświadczeń, a konkretnie — podglądania,
jak nauczają inni. Jak się okazało, taki inspirujący intelektualnie i metodycznie trening
wszystkim sprawił olbrzymią przyjemność.
W warsztatach wzięło udział ponad 140 osób
z ośrodków akademickich z Wrocławia, Warszawy, Białegostoku, Częstochowy, Słupska,
Gdyni, Gdańska, Lublina, Rzeszowa, Krosna,
Łodzi, Kielc, Katowic, Krakowa, Sosnowca
i Bielska-Białej.

*
Wszystko zaczęło się tym razem w pawilonie
konferencyjno-wystawowym „Kotłownia”
od wystąpienia dr. Jacka Łaguna i mgr. Czesława Kińskiego, reprezentujących Katedrę
Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Nie tylko tytuł

wykładu był intrygujący: „Dziesięć rzeczy,
które zawsze chcieliście zrobić w klasie, ale
nie mieliście odwagi spróbować”. Prelegentom udało się w sposób interesujący przedstawić różne, efektywnie angażujące metody dydaktyczne. Całkowicie zaabsorbowali
uwagę słuchaczy, gdyż swoje profesjonalne
doświadczenie potrafili przekazać z przymrużeniem oka, nie szczędząc anegdot.
Następnie, przez cały dzień, realizowane były zajęcia w grupach. Szkolenia prowadzili lektorzy nauczający na poszczególnych
wydziałach PK — na Wydziale Architektury,
Wydziale Mechanicznym, Wydziale Fizyki,
Matematyki i Informatyki, Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziale
Inżynierii Środowiska, Wydziale Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej, Wydziale Inżynierii Lądowej. Prelegenci przygotowali
pokazowe zajęcia z języków obcych: angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego i francuskiego. W dużej części były one oparte na
autorskich pomysłach naszej kadry nauczycielskiej.
I tak na przykład prowokacyjne „Mission
possible?”, pozwoliło zaprezentować praktyczne doświadczenie i wiedzę na temat
tego, jak zaangażować studenta po sześciu
godzinach zajęć i trudnym kolokwium z fizyki, by przeprowadzić ćwiczenia interaktywne
związane z tekstem technicznym. Zastanawiano się też, czy uczenie, jak kopać, wiercić
i budować może... ekscytować („Can learning/teaching how to excavate, to build and
to drill be a thrill?”). Zadanie: „Jak zbudować
minitransporter?” posłużyło jako przykład
zastosowania niezwykle cennej w nauczaniu,
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Wszystkie głosy bierzemy sobie do serca i obiecujemy poprawę. Za
komplementy dziękujemy, dają nam poczucie spełnionej misji, ale
mobilizują także do dalszej pracy.

*

Fot.: Jan Zych

nie tylko obcych języków, techniki pracy zespołowej. A o tym, jak
uczyć się słownictwa specjalistycznego, można się było dowiedzieć,
śledząc historię fiszek — od papierowych przez komputerowe po te
na smartfonie.
Tematyka szkoleń grupowych była nie mniej interesująca.
Sprawdziłam, pytając gości o wrażenia. „Wykład na rozpoczęcie był super! Warto takie warsztaty organizować i wymieniać
poglądy. Jesteśmy bardzo zadowolone” — orzekły lektorki
z Akademii Morskiej w Gdyni. „Prezentacje z wykorzystaniem
YouTube są świetne, a jeszcze podpowiedziano, skąd ściągać,
jak słuchać...” — oceniały słuchaczki, które na warsztaty przybyły z Krosna. Z kolei Gdańsk replikował: „Ważna jest wymiana
myśli, wymiana doświadczeń. Na co dzień jesteśmy sami ze studentami i nie możemy nikogo podpatrzyć w takich warsztatowych warunkach. Tutaj jest natomiast okazja przekonać się, jak
pracują inni; i że coś można jeszcze zrobić w inny sposób”.
Bądźmy szczerzy, zdarzały się także uwagi krytyczne — niektórzy narzekali na przykład, że tempo zajęć jest zbyt szybkie i trudno porozmawiać w kuluarach z innymi uczestnikami warsztatów.

W wypowiedziach uczestników często powtarzała się fraza „przełamywanie schematów”. To ważne, bo nauczanie języka obcego,
szczególnie technicznego, wymaga wyjścia poza utarte schematy
i szablony. Podstawowym celem jest bowiem zainteresować studenta tym, co należy mu przekazać. Wiem to z własnego doświadczenia.
I cieszę się, bo mam wrażenie, że moi studenci polubili uczyć się angielskiej nomenklatury chemicznej — nazw pierwiastków, procesów
chemicznych czy struktur materii — w rytmie... rapu.
Z drugiej strony, jako nauczyciel wiem też, że realizowany przez
nauczycieli Studium program nie opiera się na całkowicie indywidualnej wizji nauczania i własnych pomysłach, ale jego fundamentem
są odgórnie wypracowane schematy. Obowiązuje syllabus, będący
kierunkowskazem dla obydwu stron — nauczycielowi podpowiada,
jaki zakres materiału należy przekazać; studentowi — czego się od
niego wymaga. Dzięki temu nauczyciele znają potrzeby młodzieży
i dostosowują swoje zajęcia do zakresu programowanej wiedzy na
danym kierunku. Powiem nieskromnie, ale z przekonaniem: wiemy
w Studium, jak naszych studentów uczyć!
„Naszym zadaniem jest wyposażenie studenta zarówno w narzędzie komunikacji, jak i w narzędzie poznania, jakim jest język obcy”
— witała uczestników warsztatów kierująca Studium Magdalena
Cora. Stwierdzenie to jest mottem naszej nauczycielskiej pracy, bowiem znajomość języka, to możliwość komunikacji, ale w szerszym
znaczeniu; to klucz otwierający wrota do poznania świata, innych
kultur i narodów. A o to właśnie chodzi.

Mgr Kinga Śniadek jest wykładowcą języka angielskiego w Studium
Praktycznej Nauki Języków Obcych PK.
Tytuł pochodzi od redakcji.

Uczmy (się) języka specjalistycznego
DOROTA DUCHNOWSKA

Usłyszeć go można praktycznie wszędzie. Będzie w nim rozmawiać zegarmistrz, hydraulik, informatyk w firmie, a nawet posłuży
się nim znajomy, pytając o... liczbę koni. I jeśli tylko nie masz konia,
to od razu domyślisz się, że chodzi o konie mechaniczne (czyli moc
silnika w twoim samochodzie). I to właśnie jest język specjalistyczny. Wyrażenie weszło do naszego języka z angielskiego: Language
for Specific Purposes — co znaczy ’język do specjalnych celów’, ’język specjalistyczny’.
Wypowiedzi możemy określić jako „specjalistyczne”, „zawodowe”,
gdy są nasycone profesjonalną leksyką i informacją. To uogólnienie, bo
inni naukowcy język specjalistyczny dzielą na dwie kategorie — rzeczywiste języki specjalistyczne, czyli języki konkretnych specjalistów
i ogólne języki specjalistyczne (intelektualne konstrukty, idealne modele), określane też jako „branżowe” lub „dziedzinowe” języki specjalistyczne.
W polskim językoznawstwie występują zwolennicy wariantowego modelu rozumienia języków specjalistycznych. Znamienne
dla tego podejścia jest to, że języki specjalistyczne traktuje się jako
warianty języka ogólnego, z czego wynika, że o przedmiotowych
domenach języków specjalistycznych można równie ściśle wypowiadać się w językach specjalistycznych, jak i w języku ogólnym. Języki
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specjalistyczne z jednej strony uznawane są więc za elementy „składowe” języka ogólnego, a z drugiej strony — za byty autonomiczne
względem języka ogólnego. Są i tacy, którzy widzą język ogólny i język specjalistyczny jako dwa różne języki połączone system gramatycznym i fonologicznym, a ludzi posługujących się obydwoma językami, nazywają bilingwalnymi. Wyznawcy tej teorii tłumaczą, że język
specjalistyczny jest innym, odrębnym tworem i dowodzą, że np. pojęć
chemicznych nie uda się wytłumaczyć za pomocą języka ogólnego.
Trudne to, wątpliwości jednak nie budzi fakt, że język specjalistyczny jest potrzebny. Jest przydatny przede wszystkim specjalistom
i warto go znać, warto się go uczyć w wariancie nie tylko rodzimym.
Na podstawie: S. Grucza, „Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego”, Warszawa 2007; tegoż, „Kategoryzacja języków (specjalistycznych) w świetle antropocentrycznej teorii języków ludzkich” [w:] „Komunikacja specjalistyczna”, tom II; K. Handke, E. Rzetelska-Feleszko, „Przewodnik po
językoznawstwie polskim”, Wrocław 1977.

Mgr Dorota Duchnowska jest filologiem rusycystą, wykładowcą w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK.
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Konkurs TRL+ daje możliwość uzyskania środków na badania przy minimum formalności

Pomysł dobrze umocowany
PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI

Izolacyjne kotwie, wynalazek zespołu
dr. inż. Aleksandra Byrdego, wzbudził uznanie ekspertów zgromadzonych w Komitecie
Inwestycyjnym konkursu TRL+ — konkursu
organizowanego na Politechnice Krakowskiej w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+. Naukowiec otrzymał grant w wysokości 100 tys. złotych na przygotowanie
komercjalizacji swojego autorskiego pomysłu. Czy kotwie rodem z PK zmienią przemysł
budowlany?
— W ramach swoich zainteresowań naukowych staram się łączyć zagadnienia konstrukcyjne z zagadnieniami fizyki budowli. Jedną z moich publikacji poświęciłem wpływom
punktowych mostków termicznych na izolacyjność ścian zewnętrznych. Okazało się, że wpływ
takich mostków na straty cieplne jest znaczny
— mówi dr inż. Aleksander Byrdy z Wydziału
Inżynierii Lądowej PK. Mostkami potocznie
nazywa się elementy obudowy budynku,
z wyraźnie zmniejszonym jednolitym oporem
cieplnym. Mogą być one efektem wykorzystania do montażu ciężkich okładzin elewacyjnych tradycyjnych kotwi z płaskowników ze
stali nierdzewnej. Takie kotwie, powodujące
znaczące straty cieplne, podnoszą koszty eksploatacji budynku, obniżając komfort osób
w nim przebywających. W trakcie swoich badań Aleksander Byrdy dostrzegł jeszcze jedną
niedogodność związaną z tradycyjnymi kotwiami. Stal nierdzewna, wykorzystywana do
ich produkcji, jest bardzo kosztowna.
Rynkowa analiza — w tym m.in. przegląd
baz patentowych, publikacji technicznych
i norm branżowych — przeprowadzona
przez zespół doktora Byrdego w składzie
— prof. Krzysztof Pielichowski oraz dr inż.
Tomasz Majka z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK — wykazała, że mimo
wad, stalowe kotwie do mocowania kamienia naturalnego i betonu architektonicznego
w swojej grupie cenowej nie mają alternatywy. W branżowej literaturze nie brak opinii, że całkowite wyeliminowanie mostków
termicznych jest niemożliwe. Zmienić to
mogą kotwie opracowane przez naukowca
z Politechniki Krakowskiej.
Tym, co przesądza o wyjątkowości pomysłu Aleksandra Byrdego, jest materiał,
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z którego produkowane są kotwie. To tworzywo konstrukcyjne charakteryzujące się
wysoką wytrzymałością. Należy ono do grupy polimerowych kompozytów konstrukcyjnych, jest odporne na oddziaływanie wilgoci
i temperatur w zakresie od minus 20 stopni
Celsjusza do plus 80 stopni Celsjusza, a dzięki
dodatkowi napełniaczy oraz związków obniżających palność dysponuje też specyficznymi i funkcjonalnymi właściwościami jak obniżona palność i barierowość.
Nowe kotwie są więc nie tylko wytrzymalsze, ale i bezpieczniejsze. Prowadzony
przez doktora Byrdego interdyscyplinarny
zespół naukowców pracuje także nad klejem
do osadzania elementów kotwiących w podłożu betonowym lub ceglanym.
Kotwie made in PK to również oszczędność
w zapotrzebowaniu na energię budynków.
Stosowane dotąd zakotwienia były wykonywane ze stali nierdzewnej o współczynniku
przewodności cieplnej λ=17 W/(mK), natomiast współczynnik λ tworzywa do produkcji
opracowanych kotew wynosi 0,30 W/(mK).
— Mamy na to twarde dowody — deklaruje
dr Byrdy. — W trakcie prac przeprowadziliśmy
analizę punktowych mostków cieplnych w ścianach z okładziną kamienną katowickiego biurowca IBM. Współczynnik λ dla kotwi stalowych
wyniósł 0,047, a dla kotwi izolacyjnych — ledwie
0,0033 W/(mK). Tak duża różnica przewodności
cieplnej przekłada się na znaczną redukcję
wpływu mostków termicznych na izolacyjność termiczną ścian zewnętrznych.
Produkcja kotwy izolacyjnej będzie tańsza
o około 20 proc. od produkcji kotwy tradycyjnej. Różnicę w ostatecznym budżecie inwestycji deweloperskiej będzie widać jak na dłoni.
Dzięki redukcji grubości izolacji ścian o 4 centymetry powiększy się powierzchnia użytkowa. Przykładowo, dla 10-kondygnacyjnego

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

biurowca o powierzchni kondygnacji 525 m2, zysk powierzchni wyniesie
26 m2. Przy założeniu
średniego
kosztu
budowy 1 m2 powierzchni biurowej
na poziomie 3600 zł,
inwestor
zyskuje
Aleksander Byrdy
936 00 zł.
— Kotwie mają
w sobie rynkowy
potencjał — mówi wiceprezes INTECH PK,
Krzysztof Oleksy, członek Komitetu Inwestycyjnego konkursu TRL+, gremium, które przyznało naukowcowi 100 tys. zł na podniesienie
gotowości wdrożeniowej jego technologii
i przygotowanie jej komercjalizacji. — Nasze
analizy rynkowe potwierdzają, że produkty
oparte na wynalazku mogą mieć dużą przewagę konkurencyjną i szerokie grono odbiorców
— dodaje wiceprezes Oleksy.
Zalety TRL+ dostrzega także sam naukowiec. — Konkurs TRL+ daje możliwość uzyskania środków na badania, przy zminimalizowanych kwestiach formalno-prawnych. Bez niego
musiałbym poszukiwać finansowania badań
poza uczelnią, co byłoby bardziej pracochłonne
i wymagałoby większego zaangażowania. Nie
wiedziałbym także o możliwościach współpracy z jednostkami PK, zajmującymi się komercjalizacją wyników badań naukowych — przyznaje Aleksander Byrdy.
— Twórcę kotwi izolacyjnych wspieramy
w optymalnym wykorzystaniu powierzonych
środków i szukaniu partnerów do wspólnych prac nad przekształcaniem technologii
w produkt — mówi Izabela Paluch, prezes
INTECH PK.
Co dalej? Badania finansowane z TRL+
potrwają do końca 2018 r. Wtedy będzie można w pełni sprawdzić zakres stosowalności
produktu, a później — wprowadzać kotwie
izolacyjne na rynek budowlany.

Przemysław Zieliński jest specjalistą ds. marketingu i promocji / brokerem innowacji INTECH PK.
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Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych
BEATA FRYŹLEWICZ-KOZAK

Od 21 kwietnia do 2 czerwca pod patronatem
rektora Politechniki Krakowskiej prof. Jana
Kaziora odbywały się obrady Uczelnianej
Sesji Studenckich Kół Naukowych. Sesję, we
współpracy z prorektorem ds. studenckich
dr. hab. inż. Markiem Stanuszkiem, przygotowała dr Beata Fryźlewicz-Kozak, pełnomocnik rektora ds. studenckich kół naukowych.
Zaprezentowano 162 referaty.
Sesję Studenckich Kół Naukowych na
Wydziale Architektury otworzył prorektor
dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK
oraz pełnomocnik dziekana WA ds. studenckich kół naukowych prof. szt. art. mal. Ewa
Gołogórska-Kucia. Nagrodzono 6 referatów
z 16 wygłoszonych. I miejsce przyznano za
referat „Przestrzeń publiczna we wsi jako
miejsce spotkań na przykładzie Podkarpacia”
autorstwa Joanny Tomeckiej z SKN Karpaty
(opiekun: mgr inż. arch. Agata Korzeniowska).
Sesję na Wydziale Fizyki, Matematyki
i Informatyki otworzył prorektor Marek
Stanuszek. Wygłoszono 10 referatów konkursowych i jeden pozakonkursowy. Jury
postanowiło przyznać I miejsce Kai Haraburdzie z SKN Matematyków za referat
„Niezmienniki wielomianowe w teorii węzłów” (opiekun: dr Maciej Zakarczemny).
Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej sesji przewodniczył dr inż.
Wojciech Mysiński. Wygłoszono 8 referatów. I miejsce zajęła praca Marcina Pancerza i Bartosza Zielnika z SKN IT „System Inteligentnego Domu w oparciu o platformę
RaspberryPi” (opiekun: mgr inż. Grzegorz
Nowakowski).
Na Wydziale Inżynierii i Technologii
Chemicznej sesję otworzyli prorektor Andrzej Białkiewicz, dziekan WIiTCh prof. Dariusz Bogdał oraz pełnomocnik dziekana
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ds. studenckich kół
naukowych, prof. Barbara Tal-Figiel. Przedstawiono 40 prac.
Obrady realizowano
w 4 sekcjach tematycznych (jedna w języku angielskim). Referat inauguracyjny
„Advances in hydrogen recovery from
refinery waste gas”
wygłosił Andre Bauer,
dyrektor ds. technologii w Air Liquide
Global E&C Solutions
Poland SA. Zwycięz- Laureatom gratulował prorektor Marek Stanuszek
cami SSKN na WIiTCh
zostali: inż Patrycja Ogrodnik za referat „Renia konstrukcyjne i problematyka drewactivity of ferulic derivatives of gomphrenin”
nianych cerkwi i kościołów” (opiekun:
(opiekunowie: dr hab. inż. Sławomir Wybradr inż. Dorota Kram).
niec i mgr inż. Agnieszka Kumorkiewicz);
Na Wydziale Inżynierii Środowiska wyinż. Monika Topa za referat „Applicability
głoszono 13 referatów. Autorzy nagrodzoof the samarium complexes for the lunych I miejscem prac to: Cezary Kulis z SKN
minescent molecular sensors” (opiekun:
Equilibrium za referat „Próba poprawy
dr inż. Joanna Ortyl); inż. Ilona Bętkowska
jakości powietrza wewnętrznego z wykoza referat „Określenie współczynników
rzystaniem regulacji rozmytej” (opiekun:
oporu w układach dyspersyjnych ciecz —
dr inż. Jarosław Müller) oraz Magdalena
ciało stałe” (opiekun: dr hab. inż. Barbara
Herman z SKN Inżynierii Sanitarnej w ZrówTal-Figiel, prof. PK); inż. Krzysztof Polaczek
noważonym Rozwoju za referat „Badania
za referat „Odpady komunalne jako źródło
laboratoryjne głowicy szczelinowej do ujsurowców do syntezy materiałów polimemowania wody” (opiekun: dr hab. inż. Mirowych” (opiekun: dr inż. Maria Kurańska).
chał Zielina).
Na Wydziale Inżynierii Lądowej otwarNa Wydziale Mechanicznym sesję
cia sesji dokonali prorektor prof. Tadeusz
otworzyli prorektor dr hab. inż. Jerzy Zając,
Tatara, dziekan WIL dr hab. inż. Andrzej
prof. PK oraz prodziekan WM dr hab. inż.
Szarata, prof. PK oraz prodziekan WIL
Marek Kozień, prof. PK. Sesja SKN na Wydr hab. inż. Agnieszka Leśniak. Wygłoszodziale Mechanicznym składała się z dwóch
no 37 referatów (12 w formie prezentacji,
części. W pierwszej uczestnicy przedsta25 — plakatów). I miejsce zajęli: Mateusz
wiali syntetyczne, 5-minutowe prezentacje
Kruk z SKN Zastopodjętego tematu, w drugiej, plakatowej,
sowań Informatyki
przedstawiono 38 prezentacji. I miejsce ex
za referat (w formie
aequo zajęły: inż. Katarzyna Brożek z SKN
plakatu) „ModerSpawalników, Odlewników i Metalurgii
nizacja stacji kolei
Proszków za pracę „Ocena zmian właścilinowej Kasprowy
wości fizykomechanicznych, związanych
Wierch” (opiekun:
z technologią drukowania 3D wyrobów
dr Irena Jaworska);
medycznych z polilaktydu” (opiekun:
Tomasz Kochański
dr hab. inż. Stanisław Kuciel) oraz inż. Anna
z SKN KonstrukWiśniewska z SKN Inżynierii Biomedycznej
cji
Drewnianych
„CANCRICAT” za pracę „Ocena procesu deKORNIKI za referat
gradacji oraz struktury podłoży wytworzo(w formie prezennych metodą formowania ze stopu polimetacji)
„Zagadnieru” (opiekun: dr inż. Sylwia Łagan).
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Uroczyste zakończenie Sesji Studenckich Kół Naukowych, połączone z wręczeniem dyplomów i nagród, odbyło się
23 czerwca w sali konferencyjnej pawilonu
„Kotłownia”. Uczestniczyli w nim: prorektor
ds. studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek, prezes Zarządu Fundacji Wspierania
Młodych Talentów prof. Janusz Magiera,
pełnomocnik rektora ds. studenckich kół

naukowych dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak,
dziekani i prodziekani, opiekunowie kół
naukowych oraz studenci. W tym roku Fundacja dodatkowo wręczyła 5 nagród dla
najlepszych laureatów USSKN. Podkreślono,
że referaty prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny. W trakcie uroczystości
podziękowano rektorom, dziekanom i nauczycielom akademickim za ich bezintere-

sowny trud włożony we wzorowe przygotowanie tegorocznej sesji SKN PK.

Zdjęcia: Jan Zych
Dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak jest pracownikiem Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

„Młoda Urbanistyka” troszczy się o dziedzictwo kulturowe Sądecczyzny

Studenci chcą ratować zagrożone obiekty
Koło Naukowe „Młoda Urbanistyka”, działające na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej przy Instytucie Projektowania Miast i Regionów, wspólnie z Fundacją
„Zawsze Warto”, realizuje projekt edukacyjny pod nazwą „Kolonie Józefa”. Jest on
elementem programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa — „Wolontariat dla dziedzictwa”.
W latach 1783–1788, po pierwszym
rozbiorze Polski, rozwinęła się — inspirowana przez administrację cesarza Józefa
II Habsburga — akcja kolonizacji okolic
Starego i Nowego Sącza przez osadników
niemieckojęzycznych. W efekcie powstało
27 kolonii. Koloniści józefińscy zamieszkali w charakterystycznych, przygotowanych specjalnie dla nich osadach. Akcja
wprawdzie nie spełniła oczekiwań Wiednia, ale wzbogaciła koloryt kulturowy Sądecczyzny.
Projekt „Kolonie Józefa” — to działania
prowadzone we wsiach na terenie gmin
powiatu nowosądeckiego: Stary Sącz, Łącko, Podegrodzie, Rytro. Świadomość znaczenia wartości kulturowych zapisanych

w architekturze tego terenu jest jednym
z głównych przesłań, jakie studenci pragną
przekazać mieszkańcom podczas warsztatów. Dziedzictwo architektury kolonistów
józefińskich na Sądecczyźnie jest zagrożone z powodu niskiej świadomości mieszkańców oraz nawarstwień i konfliktów
wynikających z trudnej i wielokulturowej
przeszłości. Głównym więc celem wolontariatu jest popularyzacja zabytków materialnego i niematerialnego dziedzictwa
kulturowego oraz zaangażowanie lokalnej
ludności w działania prokulturowe.
Zabudowa drewniana oraz murowana
kolonistów józefińskich, tak bardzo różniąca się od zabudowy rodzimych mieszkańców terenów Sądecczyzny, w najbliższym
dziesięcioleciu może zniknąć z krajobrazu Beskidu Sądeckiego. Jest to związane
z niszczeniem budynków, które w dużej
mierze są niezamieszkałe lub nieremontowane, oraz z rozwojem nowych technologii w budownictwie i zmianą charakteru
pracy właścicieli obiektów.
Ten proces można zatrzymać, edukując
społeczeństwo na poziomie wszystkich

grup wiekowych, we współpracy z instytucjami działającymi na tym terenie i samorządami lokalnymi. Studenci podczas
obozów naukowych, organizowanych
w powiecie nowosądeckim, dokonują
inwentaryzacji najbardziej zagrożonych
likwidacją i niszczeniem zabudowań, będących pozostałościami po koloniach józefińskich, jak również prowadzą warsztatowe zajęcia edukacyjne dla dzieci.
Pierwszy obóz odbył się w dniach od
7 do 9 lipca 2017 r. w Gołkowicach Górnych, kolejny wyjazd zaplanowano na
październik 2017 r. Celem projektu jest
poszerzenie wiedzy, rozwijanie świadomości i aktywności w ochronie dziedzictwa
kulturowego
studentów-wolontariuszy
i mieszkańców gmin sądeckich w zakresie
wielokulturowego dziedzictwa. Działania
koła prowadzą do podniesienia znaczenia
spuścizny przodków w oczach mieszkańców, jednocześnie dając odbiorcom możliwość wykorzystania go w promocji turystycznej regionu.

(R.)

Pocztówki dla gmin, zaprojektowane przez Justynę Cichosz i Monikę Majcher
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Nasz kawałek nieba,
czyli o „skrzydlatych krajobrazach Krakowa”
Krakowskie lotnisko Rakowice-Czyżyny przewidywane było do wielkiej
rozbudowy już w 1923 roku
KRZYSZTOF WIELGUS

L

otnictwo — to fascynujący ludzie i ich fascynujące
maszyny. To wydarzenia —
dramatyczne, przełomowe
i dynamiczne. Krajobraz
wydaje się czymś całkowicie odwrotnym w swym pozornym bezruchu
i złudnej niezmienności. Rzadko kiedy
kojarzony bywa z lotnictwem. Gdy już
powiążemy krajobraz i lotnictwo —
wizja jest oczywista. Wielkie lotnisko
komunikacyjne, kilometry kwadratowe zabetonowanej ziemi, olbrzymie
terminale, parkingi, ocean wypalanej
lotniczej nafty i nieustanny ryk odrzutowych silników, jednym słowem: koszmar ekologa.

Lotniska, czyli… łąki
Lotnictwo, krajobraz i ochrona środowiska wcale się nie wykluczają. Co więcej, przykład dawnego krakowskiego
lotniska Rakowice-Czyżyny wskazuje,
iż dziedzictwo awiacji w krajobrazie,
nawet wiele lat po ustaniu funkcji lotniczych, może stać się osnową dla ratowania zieleni miejskiej.
Wielkie betonowe pasy startowe,
drogi kołowania i płyty postojowe wcale nie są symbolem lotnictwa. Narodziły
się stosunkowo późno, w Europie ― dopiero w 1942 roku, gdy Wyspy Brytyjskie
zamieniano na wielki, niezatapialny lotniskowiec dla 8. Armii Powietrznej Stanów Zjednoczonych. W przedwojennej
Europie obawiano się startować i lądować
na betonie. Nawet największe lotniska
komunikacyjne jak Londyn-Croydon,
Rzym-Littorio, a nawet monstrualny pomnik hitlerowskiej megalomanii „Światowy Port Lotniczy” Berlin-Tempelhoﬀ,
były w istocie wielkimi łąkami. Paradoksalnie, betonowe drogi i place początkowo stosowano do postoju i powolnego
ruchu kołujących samolotów, startowano
i lądowano z trawy, gdyż obawiano się
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pożaru w przypadku kraksy na betonowej nawierzchni.
Europejskie samoloty komunikacyjne z tamtych czasów latały wolno,
a pod ich kadłubami zwisały wielkie
jak u traktora koła z niskociśnieniowymi oponami. Amerykańskie — smukłe,
lśniące Douglasy i Lokheedy — miały
delikatniejsze, chowane podwozia, które dobrze czuły się na żużlowych, a potem betonowych pasach startowych, za
to znacznie gorzej ― na trawie. Piękne,
monumentalne europejskie lotniska
sprzed II wojny światowej wyglądały
jak półmiski pełne szmaragdowej trawy, po których pełzały brzydkie, często
przypominające śmietniki z falistej blachy samoloty. Do cna racjonalne amerykańskie porty, z funkcjonalistycznymi
budynkami, wcięte skrzyżowanymi
drogami startowymi pomiędzy gęstą
zabudowę miejską, przyjmowały srebrzyste, opływowe maszyny, wyznaczające nowe standardy w lotnictwie.
Europejskie lotniska o kształcie kół,
wielokątów i elips zapewniały bezpieczne podejścia i wznoszenia niezależnie od kierunków wiatru. Znajdowały się często na świetnych gruntach,
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zajmowanych i arbitralnie wywłaszczanych przez armie, wtedy gdy samolotów jeszcze nie było, natomiast pułki
kawalerii potrzebowały pól ćwiczebnych. Lotniska amerykańskie musiały
być do cna oszczędne terenowo. Szalejąca spekulacja gruntami powodowała bowiem takie windowanie cen
wykupu, iż lotniska w USA zakładano
na najgorszych gruntach (np. na adaptowanych śmietniskach miejskich), wykupując jedynie tereny pod „wielkie X”
skrzyżowanych pasów startowych.
Między nimi pozostawała zabudowa.
Europejski pilot komunikacyjny miał
luksus lądowania na wielkiej łące, niezależnie od kierunku wiatru, lecącym
wolno, bezpiecznym „pulmanowskim
wagonem” ze skrzydłami i olbrzymimi
koliskami pod brzuchem. Amerykański — musiał nieźle się napocić, trafiając szybkim liniowcem powietrznym
na wąski, betonowy pas, nie zapominając o uprzednim wypuszczeniu delikatnego podwozia, schowanego dotąd,
by nie spowalniać lotu. Margines błędu
był znacznie mniejszy.
O europejskich „lotniskach idealnych” dawno zapomnieliśmy. Na
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lotniskach „amerykańskiego typu”, rozbudowanych do ogromnych rozmiarów,
lądujemy do dziś.

W poszukiwaniu porządku
Krakowskie
lotnisko
Rakowice-Czyżyny przewidywane było do wielkiej rozbudowy już w 1923 roku, i miała
być to rozbudowa w „idealnym”, europejskim kierunku, opartym na opublikowanym niedawno, francuskim
wzorze. Jego ideą był geometryczny,
centralny rzut i naprzemiennie rozłożone grupy hangarowe, poprzedzielane
strefami wolnego przelotu. Lwowskie
lotnisko Skniłów miało być idealnym
kołem, Okęcie — elipsą, krakowskie ―
najprawdopodobniej sześciokątem.
Zrealizowano jego połowę. Beton był
na nim obecny w postaci siedmiu wielkich hangarów, dróg samochodowych
i płyt postojowych. Poza tym była to olbrzymia łąka, pokryta najlepszymi mieszankami traw, odpornymi na zrywanie
przez koła lądujących maszyn. „Amerykański styl” zaczęli na nim wprowadzać
dopiero… Niemcy. Najpierw przystosowując je do obsługi ogromnych szybowców i transportowców, a następnie…
zdobycznych samolotów amerykańskich, używanych przez Luftwaﬀe do
operacji dywersyjnych na dalekich tyłach Rosjan i aliantów zachodnich.
Gdy spojrzymy na lotnicze lub satelitarne zdjęcie Krakowa, mimo inwazji
współczesnej zabudowy, widzimy kilka fragmentów miasta; takich, w których dostrzec można jakiś racjonalny
porządek pomiędzy wszechogarniającą
„przestrzenną sałatką” rozrastającego
się — choć czy rozwijającego? ― miasta.
Każdy z tych fragmentów ma olbrzymie
znaczenie porządkujące funkcje metropolitalne.
Znakomicie sprawdza się projekt
z 1257 roku ― średniowieczne centrum
lokacyjnego Krakowa oraz Kazimierz.
Całkiem nieźle ― miasto liniowe z okresu
oświecenia — józefińskie Podgórze, które
stało się polskim, dobrze prosperującym
i zarządzanym miastem, połączonym
z Krakowem dopiero w 1915 roku. Porządek widać w obrębie drugiej obwodnicy
miasta ― niegdyś rdzeniu Twierdzy Kraków ― w XIX-wiecznym „mieście wieku pary i elektryczności”, mieście, które
wchłonęło wcześniejsze, średniowieczne
przedmieścia, oraz w trójosiowości ulic
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Kopernika, Lubicz i Lubomirskiego ―
dawnej podmiejskiej jurydyki.
Regularność i wysokiej klasy kompozycję widać i w układzie Nowej Huty,
jeśli zdjąć z niej odium socrealistycznej
masy upadłościowej po „epoce słusznie minionej”, a docenić dziedzictwo
nowożytnej europejskiej myśli urbanistycznej, od Ebenezera Howarda i Tony’ego Garniera poczynając. Patrząc na
regularny „półwielokąt” Nowej Huty,
dostrzegamy nieopodal wyraźny, podobny wielokąt, tyle że odwrócony
o 180 stopni. To ciągle żywy ślad wielkiego, polskiego „lotniska idealnego”
z początków naszej Niepodległości.
Czy urbaniści, projektujący Nową
Hutę, znaleźli tu inspirację? Czy myśleli
perspektywicznie o zabudowie funkcjonującego wówczas lotniska i połączeniu
Nowej Huty z Krakowem w monumentalny, megageometryczny sposób? Jeśli
tak, to przypomnieć należy głos jednego z twórców Nowej Huty, Tadeusza
Ptaszyckiego oraz twórcy krakowskiej
szkoły architektury krajobrazu, Zygmunta Nováka, którzy w roku 1963 pomysł całkowitej zabudowy lotniska ―
zielonych, zachodnich błoń Krakowa
—nazwali wprost „niedopuszczalnym
rozbiorem miasta”.
Rozbiór ten, niestety, niemal w całości
nastąpił. Pomiędzy Krakowem a Nową
Hutą pozostała mniej niż jedna dziesiąta
wielkiego wielokąta, „zielony przecinek”
wstawiony pomiędzy urbanistyczną
miazgę Krakowa i obrzeża Nowej Huty
ręką miłośników lotnictwa oraz architektów krajobrazu. Początkom największego odzyskiwania zieleni w centrum
miasta ciągle towarzyszy cień starych

skrzydeł na zielonej murawie. Wynikiem
„zielonej, lotniczej bitwy o Kraków” jest
między innymi i dzisiejszy Małopolski
Piknik Lotniczy.

Lotniczy Park Kulturowy —
koncepcja, która powraca
Miejsca „wielkiego porządku” w tkance miasta są chronione. Stare Miasto,
oprócz wpisu na listę Pomników Historii RP oraz Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest parkiem kulturowym. Nowa Huta ma już swój,
gorąco obecnie dyskutowany, plan
ochrony jako park kulturowy, którym
oby szybko stała się de iure. Wolą miasta Krakowa jest to, by parkiem kulturowym stał się Kazimierz. Dynamiczni
radni z Podgórza doprowadzą prędzej
czy później do powstania Parku Kulturowego Podgórze-Krzemionki. Należy
zapytać: a kiedy Lotniczy Park Kulturowy na terenie dawnego lotniska?
Gdy parki kulturowe, jako prawna forma ochrony, istniały dopiero
w zamiarach i ideach naukowców
(do „Ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami” trafiły dopiero
w 2003 roku), pojawiła się idea i koncepcja Lotniczego Parku Kulturowego
— jako sposób ochrony, urządzania
i zarządzania na ostatnich zielonych
enklawach dawnego lotniska. Pomysł
powstał w Muzeum Lotnictwa Polskiego i Zakładzie Architektury Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej. Jego
twórcą był wspomniany już prof. Novák i jego uczniowie — prof. Janusz
Bogdanowski i prof. Maria Łuczyńska-Bruzda. Pod jej kierunkiem powstała
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koncepcja parku jako żywego, zielonego Muzeum Lotnictwa.
W 2002 roku projekt ten uzyskał
nagrodę generalnego konserwatora zabytków, rok później trafił do „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Krakowa” i „Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa małopolskiego”, nieco później ― do wojewódzkiego i gminnego programu opieki nad
zabytkami. Przyczynił się do wpisania
zachodnich terenów lotniska do rejestru
zabytków i do powstania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic Czyżyny i Dąbie. Niestety,
plan po kilku latach został uchylony, zaś
ze studium uwarunkowań z 2014 roku
Lotniczy Park Kulturowy... zniknął.
Uzyskanie statusu parku kulturowego jest jednym z celów dotychczasowej
działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego, na szczęście koncepcja ta powraca w miejskim dokumencie „Kierunki
rozwoju i zarządzania terenami zieleni
w Krakowie na lata 2017–2030”, etap III.

„Być albo nie być”
dla eksponatów
Starania o uznanie reliktów dawnego
lotniska jako ważnego elementu systemu
zieleni miejskiej poparte są działaniami
w terenie: porządkowaniem, pielęgnacją,
nasadzeniami drzew i krzewów. Tworzone są wały widokowe z parawanami
zieleni w tle — rodzaj sztucznego horyzontu maskującego lub zmniejszającego
agresywność form otaczających zieloną
przestrzeń budynków i optycznie powiększającego sztucznie zawężony, zielony obszar lotniska. Ostatnio zakwitły na
nim barwne, kwietne łąki, powstałe jako
element Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Z pietyzmem
podchodzi się do dawnych, historycznych nasadzeń — kasztanowców, lip,
klonów, robinii i topoli berlińskich, pamiętających czasy 2. Pułku Lotniczego.
Otoczenie głównego hangaru ekspozycyjnego jest takim właśnie „krajobrazem
lotniska II Rzeczpospolitej — w pigułce”.
Przygotowane są także nowe osie
krzewów, wyznaczające przyszłe aleje,
wiodące do planowanych do odbudowy hangarów w centralnej części lotniska. Tam bowiem, między reliktami
czterech olbrzymich hangarów z lat
1926–1929 i wśród starych topolowych
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alei, drzemie największa nadzieja krakowskiego muzeum. Przewidziano odbudowę dwóch lub trzech hangarów
w formie zbliżonej do pierwotnej.
To jest ostatnia szansa na dużą powierzchnię ekspozycyjną, warsztatową i magazynową Muzeum Lotnictwa
Polskiego, w istocie być albo nie być dla
kilkudziesięciu eksponatów stojących
dotąd na zewnątrz, podlegających działaniu agresywnej atmosfery. Przewidziane w koncepcji rozwoju parku i muzeum już w 1992 roku, dzięki środkom
województwa małopolskiego uzyskały
w 2016 roku formę koncepcji architektonicznej i czekają na decyzję o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Miejsce na ich realizację samorząd województwa małopolskiego wykupił z rąk
Agencji Mienia Wojskowego. U źródeł
akcji leżała obywatelska akcja, wspierająca ratowanie strategicznego dla historii
polskiego lotnictwa kolejnego „skrzydlatego krajobrazu”; miejsca, skąd startowali m.in. Jerzy Bajan i Janusz Meissner.
Miejsca te odgruzowano, uporządkowano, dokonano wstępnej pielęgnacji
zieleni. Czekają na swoje „jutro”, a tymczasem służą jako wielkie laboratorium
architektury krajobrazu, stanowiąc
przedmiot prac studentów i dyplomantów na kierunku architektura krajobrazu, na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

W obliczu 100-lecia
odzyskania Niepodległości
Już trzecie pokolenie architektów krajobrazu, w tym studenci z Francji, Włoch,
Niemiec, Hiszpanii i Ukrainy, włączają się
w przygotowywanie wielkiego, lotniczego, zielonego salonu Krakowa. Kreatywność młodych architektów zaowocowała
m.in. projektem ogrodu sensorycznego —
„Gaju Stulecia Lotnictwa”, gdzie powinny
pojawić się gatunki roślin, bez których…
lotnictwo nie zaistniałoby w ogóle, oraz
ogród legend lotniczych, nazwany tajemniczo „Krakowską Strefą 51”.
Projektom tym nieodmiennie patronuje Muzeum Lotnictwa Polskiego. A czy zaistnieją, zależy jedynie od
tego, czy „zielony przecinek” pomiędzy Krakowem a Nową Hutą zacznie
być traktowany w mieście i regionie
poważnie — jako ważny element urządzonej, historycznej zieleni miejskiej.
Jest on szczególnie ważny w obliczu

Nasza Politechnika nr 11 (171) listopad 2017

zbliżającego się stulecia odzyskania
Niepodległości i równocześnie stulecia
lotnictwa polskiego. Obszar Muzeum
Lotnictwa, jak zielona arteria, łączy
bowiem miejsca niezwykłe — zieleń
dawnego austriackiego fortu „Pszorna”
i zieleń dawnych koszar kawaleryjskich,
a później pierwszego lotniska Krakowa,
powstałego już w 1912 roku.
Wspomnieliśmy o fenomenie lotnisk
międzywojennych i o ich śladzie w krajobrazie Krakowa. Dodać więc należy, iż
mamy w naszym mieście ślad jeszcze
starszy i jeszcze bardziej niezwykły. Zachował się bowiem znaczny fragment
bazy lotniczej z okresu Wielkiej Wojny.
Kasyno i kwatery oficerskie, kancelaria lotniska i zachowany w świetnym
stanie, absolutnie oryginalny hangar
z 1916 roku, jedna z najstarszych i najlepiej zachowanych budowli tego typu na
świecie! Został wyremontowany wspólnym wysiłkiem Wojska Polskiego oraz
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wojsko poszło dalej i wykonało wzorowo prace konserwatorskie
w obrębie dawnych koszar kawaleryjskich i lotniczych. Odrestaurowano
m.in. budynek dowództwa dawnego
2. Pułku Lotniczego, zaprojektowany
przez znakomitych krakowskich architektów Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego w 1926 roku.
Zespół 6. Batalionu Dowodzenia
im. gen. Józefa Kuropieski nie jest dostępny publicznie. Pełni nadal funkcje
wojskowe, jednak w roku przyszłym
o tym wyjątkowym w skali Europy
„skrzydlatym krajobrazie” lotniska
z czasów c.k. wojsk lotniczych będzie
głośno. Ono bowiem, nocą z 30 na
31 października 1918 roku zostało
bezkrwawo przejęte przez rodzące
się dopiero oddziały Wojska Polskiego i podporządkowane przez swego
komendanta, kpt. pil. Romana Florera
Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Pod
ogromnymi starymi robiniami trwa
krajobraz PIERWSZEGO LOTNISKA
NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZPOSPOLITEJ.
Nad dawnym lotniskiem Rakowice-Czyżyny mamy jeszcze nasz otwarty
kawałek nieba nad Krakowem.

Zdjęcia: Krzysztof Wielgus
Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus jest pracownikiem Instytutu Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury PK.
Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Studenci PK — młoda kadra PZITB w akcji

Pomogli „Akademii Młodzieży”
Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej PK,
zrzeszeni w Kole Młodej Kadry Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, poświęcili ponad miesiąc wakacji, od
10 lipca do połowy sierpnia, na pomaganie
innym. Była to trzecia z kolei akcja projektu
Workcamp, zainicjowanego przez PZITB i realizowanego w poszczególnych oddziałach
związku w całym kraju.
— To co robimy, trudno nazwać praktyką budowlaną, jesteśmy po prostu grupą wolontariuszy, z niemałą dozą doświadczenia budowlanego
i zależy nam na wspieraniu lokalnej społeczności
konkretną pracą — tłumaczyła zaangażowanie
całego zespołu Magdalena Słota, studentka
IV roku Wydziału Inżynierii Lądowej PK, z ramienia Koła Młodych PZITB pełniąca funkcją jednego z koordynatorów projektu.
W tym roku studenci objęli pomocą Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Wsparcia
Dziennego „Akademia Młodzieży”, mieszczącą się przy ul. Radzikowskiego w Krakowie.
Prowadzona pod patronatem TPD świetlica
środowiskowa służy dzieciom i młodym ludziom od 30 lat.
Do wykonania zaplanowanych prac zespół przygotowywał się od kilku miesięcy
W prace remontowo-budowlane zaangażowani byli: studenci IV roku budownictwa —
Monika Turcza, Magdalena Słota, Mateusz
Erd; studenci III roku budownictwa — Mateusz Kowalski, Piotr Ciuła; studenci II roku
budownictwa — Wiktoria Bułka, Maria Judasz, Patrycja Nowak, Magdalena Wąsik,
Władysław Sanko, Adrian Opaliński, Kacper
Wnuk, Wojciech Jankowski, Piotr Chrzęszczyk, Błażej Podczasi. Ponadto: Patryk Jarysz
(Koło Młodych PZITB we Wrocławiu), Urszula
Szpakiewicz (spoza PK), Mateusz Kreska (absolwent budownictwa na PK).

Fot.: Ze zbiorów Magdaleny Słoty

pod czujnym okiem opiekunów z PZITB. Dzięki sponsorom — szczególnie firmie Flűgger,
specjalizującej się w produktach branży malarskiej i do wykończenia wnętrz — studentom udało się zgromadzić potrzebne do pracy narzędzia i niezbędne materiały, by nadać
remontowanemu miejscu nowy wygląd.
Wszystkie prace wykonali samodzielnie i za
darmo. Wiele trudu włożyli w przygotowanie
wszystkich ścian i sufitów do malowania (wyrównywali ich powierzchnię za pomocą płyt
gipsowo-kartonowych, uzupełniali ubytki,
gładzili), jak i w samo malowanie. Odnowili
także futryny drzwi i zastąpili obudowy kaloryferów nowymi, a z rzeczy, które trudno
dostrzec gołym okiem — wymienili izolację
rur ciepłowniczych. Postawili sobie również
ambitny cel: uzupełnić wyposażenie siłowni.
— W tym roku, niestety, nie udało się, bo fundusze okazały się zbyt skromne. Jednak zadanie
pozostało... może znajdzie się jeszcze ktoś życzliwy — przyznał kierujący całym projektem
Mateusz Kreska.

Odnowiona część ośrodka została oficjalnie przekazana do użytkowania 16 września.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wychowawcy
i podopieczni świetlicy oraz studenci Politechniki Krakowskiej.
Uznanie budzi postawa młodych ludzi,
którzy czując się odpowiedzialni społecznie, włączają się w takie inicjatywy. Podobne
remonty przeprowadzili w trakcie dwóch
poprzednich akcji, w wakacje w 2015 r.
i w 2016 r. w siedzibie Pogotowia Opiekuńczo-Wychowawczego w Tarnowie.
Projekt koordynował Mateusz Kreska,
ubiegłoroczny absolwent PK, obecnie zatrudniony w firmie AL-TECH wraz z Magdaleną Słotą i Moniką Turczą, studentkami budownictwa
PK. Opiekunem młodzieży był mgr inż. Mirosław Boryczko z Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych PK. Akcję objął patronatem również rektor PK prof. Jan Kazior.

(K.T.)

Nowy rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK
Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki
Krakowskiej zainaugurował 12 października kolejny rok działalności — pierwszy bez
swej założycielki, Władysławy Marii Francuz.
W jej intencji odprawiona została tego dnia
msza święta w kolegiacie św. Floriana. Na PK
podczas uroczystości inauguracyjnej minutą
ciszy uczczono pamięć zmarłej, a chór UTW
wykonał jej ulubioną pieśń harcerską „Świetlany krzyż”.
Ceremonię inauguracji roku akademickiego otworzyła pieśń „Gaudeamus”.
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Przybyłych powitał dyrektor sprawującego
pieczę nad UTW Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, dr Marian Piekarski. W imieniu
władz uczelni głos zabrał prorektor dr hab.
inż. Jerzy Zając, prof. PK. W trakcie uroczystości ogłoszono nazwisko nowego koordynatora UTW; funkcję tę objęła mgr Małgorzata
Rakoczy. Tradycyjny wykład inauguracyjny
wygłosił przewodniczący Centralnej Komisji
ds. Stopni i Tytułów prof. Kazimierz Furtak.
Tytuł wykładu brzmiał: „Uczelnie wczoraj,
dziś i jutro”.

Na nadchodzący rok zaplanowano bogaty program zajęć. Podczas najbliższych
sympozjów dr hab. Urszula Bielczyk z Uniwersytetu Pedagogicznego mówić będzie
o niezwykłych organizmach, jakimi są porosty; Henryk Łukasik ze Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych opowie o Twierdzy
Kraków, a prof. Mieczysław Pasowicz z Centrum Medycznego IMICARE omówi sposoby
zapobiegania miażdżycy tętnic.
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11. Małopolska Noc Naukowców

Na PK marszałek pokierował… tramwajem
Siedem miast naszego regionu objęła
11. Małopolska Noc Naukowców. 29 września wzięło w niej udział wiele instytucji
naukowych, wśród których nie mogło
oczywiście zabraknąć Politechniki Krakowskiej. PK reprezentowały — Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Wydział Mechaniczny. Na WM zorganizowano
także 26 września konferencję prasową,
poprzedzającą wydarzenie, w organizację
którego zaangażowało się ponad 40 instytucji naszego województwa.
W odbywającej się w Instytucie Pojazdów Szynowych konferencji prasowej, na

którą przybyło wielu przedstawicieli mediów, uczestniczył marszałek małopolski
Jacek Krupa. Stwierdził on, że Małopolska
Noc Naukowców jest ewenementem na
skalę ogólnopolską, stając się inspiracją
dla innych regionów w kraju. W wydarzenie to zaangażowało się w tym roku około 1200 naukowców, którzy przygotowali
w sumie ponad 1500 warsztatów, pokazów i spotkań.
Rektor PK, prof. Jan Kazior podkreślił,
że pracownicy PK bardzo zaangażowali
się w przygotowanie prezentacji ciekawych eksperymentów. Dodał, że Wydział

Noc Naukowców na Wydziale Mechanicznym PK. Fot.: Jan Zych

Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz
Wydział Mechaniczny pokażą swoje osiągnięcia, które zdobywały nagrody w różnych konkursach i stały się znane w Polsce.
Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Jerzy Sładek podkreślił, że goszczący uczestników konferencji prasowej Instytut Pojazdów Szynowych jest jedyną w Polsce taką
jednostką.
Uczestnicy konferencji prasowej mieli
następnie okazję zapoznać się z najciekawszymi miejscami na Wydziale Mechanicznym; oprowadzał po nich prof. Witold
Grzegożek. Zobaczyli m.in. pierwszy polski
symulator jazdy w ruchu miejskim tramwajem. Z możliwości takiej wirtualnej przejażdżki i wczucia się w rolę motorniczego
skorzystał m.in. marszałek Jacek Krupa.
Zorganizowane 29 września na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz
Wydziale Mechanicznym pokazy ciekawych eksperymentów i prezentacje osiągnięć naukowców PK przyciągnęły wiele,
szczególnie młodych ludzi. Zapoznano
ich m.in. z nowoczesnymi materiałami
opatrunkowymi, sekretami współczesnej
nanotechnologii, wprowadzaniem materiałów sypkich w stan „płynny”, komputerowym projektowaniem katalizatorów do
wytwarzania biomasy.

(ps)

Podziękowania za lata wytężonej pracy
Za lata wytężonej pracy na Politechnice
Krakowskiej dziękował osobom przechodzącym na emeryturę prof. Jan Kazior, rektor PK, podczas tradycyjnego dorocznego
spotkania, które odbyło się 16 października
w Sali Senackiej. W imieniu całej społeczności uczelni, jej kierownictwa i w swoim
własnym życzył wielu dobrych pomysłów
na najbliższe miesiące i lata, cytując przy
tym słowa piosenki śpiewanej przez wychowanka PK Marka Grechutę: „Ważne są dni,
których jeszcze nie znamy”. Wyraził też nadzieję, że osoby kończące pracę zawodową
nie zerwą kontaktów ze swoją Alma Mater
i będą ją odwiedzać przy różnych okazjach.
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W tym roku na emeryturę odeszło liczne grono pracowników,
wśród nich osoby związane z Politechniką nawet pół wieku oraz
naukowcy o dużym dorobku badawczym i dydaktycznym. Wspólnie z rektorem za wkład wniesiony
w rozwój uczelni dziękował im prorektor dr hab. inż. Marek Stanuszek
oraz dziekani i przedstawiciele kierownictwa pionu administracyjnego. Uczestnicy spotkania otrzymali
symboliczne upominki.
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Za lata pracy rektor Jan Kazior dziękuje długoletniej
kierowniczce domów studenckich PK Bernardecie
Łuczko. Fot.: Jan Zych
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Politechnika Krakowska w mediach
Radio Kraków
16 września 2017 r.
Nieczyszczona klimatyzacja
może być źródłem zapalenia płuc
i ostrych powikłań układu
oddechowego
Sporo mówi się o czystości krakowskich
fontann, niejedno dziecko tego lata chłodziło się przy wodotrysku na placu Szczepańskim. Dlatego ekspertyzą wody zajął
się zespół badawczy Wydziału Inżynierii
Środowiska PK, którego reprezentantka
dr Joanna Bąk twierdzi, że nie tylko woda
z miejskich wodotrysków stanowi zagrożenie dla zdrowia. Również nieczyszczone
klimatyzatory — to siedlisko bakterii typu
Legionella.

„Dziennik Polski”
23 września 2017 r.
Niestety w Polsce piękno jest
spychane na ostatnią pozycję
— Należy pilnie zadbać o przystanki kolejowe, by zachęcały do wsiadania do pociągu.
Reklamy nie powinny zasłaniać zabytków ani
pięknych krajobrazów A zamiast płotów —
lepsza będzie czujność sąsiedzka — uważa
architekt krajobrazu prof. Aleksander Böhm
z Politechniki Krakowskiej.
Małgorzata Mrowiec: — Agresywna zabudowa, zieleń znikająca pod betonem, widoki
i architektura zasłonięte billboardami. Żyjemy
w czasach wyjątkowej degradacji krajobrazu?
Prof. Aleksander Böhm: — To zbyt
ogólne stwierdzenie. W niektórych miejscach na świecie krajobraz rozkwita na nieprawdopodobną skalę, np. w Chinach, gdzie
prowadzi się nastawione na to inwestycje.
Natomiast niestety w Polsce piękno jest
spychane na ostatnią pozycję. W przeszłości
krajobraz codzienności w naszym kraju bywał na ogół zaniedbany lub podziurawiony
wojną, pożarami. W tej chwili podnosi się
standard życia, rośnie zamożność społeczeństwa, więc sytuacja powinna sprzyjać
temu, aby zadbać o piękno. Tymczasem
okazuje się że w hierarchii wartości przy wyborze miejsca zamieszkania najwyżej są: dojazd, parking, bezpieczeństwo, niska cena,
a atrakcyjność czy piękno otoczenia znajduje się dopiero na dwudziestym którymś
miejscu. (...)
— Z końcem września kończy Pan pracę
na Politechnice Krakowskiej. Jaką wskazówkę
chciałby Pan pozostawić następcom?
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— Architektura krajobrazu, która narodziła się w Stanach Zjednoczonych, była
dzieckiem elity intelektualnej, ludzi bardziej
wrażliwych na piękno, z lepszym gustem,
z bardziej wyrobioną wyobraźnią. I oni to
wkraplali społeczeństwu, podnosząc kulturę. Dlatego kształćmy elitę, kształćmy takich
właśnie architektów krajobrazu.

4 października
Budynki muszą mieć jakość

do tego jest znakomita, bo nowe zapisy ustawy zachęcają do odważnych działań w obszarze zarządzania i organizacji pracy naukowej.
Będziemy w naszej działalności inspirować
się najlepszymi wzorcami, sprawdzonymi na
czołowych uczelniach europejskich” — podkreślił prof. Kazior.

„Gazeta Wyborcza”

Zrównoważona gospodarka energią oraz jej
wpływ na ochronę środowiska były głównymi tematami konferencji „Jakość powietrza
a efektywność energetyczna”, która zakończyła się 29 września br. na Politechnice Krakowskiej. Konferencja stanowiła ważny element
współpracy uczelni z gospodarką. Podczas
tego forum ofertę certyfikacji budynków energooszczędnych, adresowaną do samorządów
lokalnych i przemysłu, prezentowali — dr inż.
Małgorzata Fedorczak-Cisak oraz dr hab. inż.
arch. Marcin Furtak. Drugi dzień konferencji
poświęcony był m.in. innowacyjnym technikom spalania paliw stałych małej mocy, a także ogólnopolskim badaniom struktury zużycia
energii w gospodarstwach domowych oraz
wpływowi zewnętrznych zanieczyszczeń na
jakość powietrza wewnątrz budynków. Zaprezentowano także badania dotyczące pomiarów rozkładu przestrzennego pyłów zawieszonych w Małopolsce. Debata dotyczyła
kwestii zmniejszenia niskiej emisji w Polsce
dzięki modernizacji budynków jednorodzinnych oraz likwidacji niskiej emisji i modernizacji ciepłownictwa w kontekście wymagań
dyrektyw unijnej MCP.

Polska Agencja Prasowa
3 października 2017 r.
Gowin: W życiu naszego narodu
rzeczy wielkie zaczynały się od
reformy nauki
W życiu naszego narodu rzeczy wielkie zaczynały się od reformy edukacji i nauki —
przekonywał na Politechnice Krakowskiej
szef resortu nauki Jarosław Gowin. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego
wziął udział w inauguracji roku akademickiego na krakowskiej uczelni. (...) Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Jan Kazior zauważył, że w kontekście projektu nowej ustawy
o szkolnictwie wyższym, rozpoczynający się
rok akademicki będzie się znacząco różnił od
pozostałych. (...) „Aby być partnerem najlepszych uczelni, musimy wiele zmienić, a okazja

9 października 2017 r.
Student PK wśród laureatów
konkursu Renault na projekt auta
Nikodem Drąg zainkasował 2000 zł oraz nowe
Renault Koleos do testowania przez weekend. To projekt następnej generacji tego
modelu zapewnił mu trzecie miejsce w konkursie „Renault. Passion for Design & Innovation”. Nikodem, studiujący obecnie inżynierię
wzornictwa przemysłowego na Politechnice
Krakowskiej, nazywa projektowanie samochodów z jednej strony swoim hobby, ale
jednocześnie prawdopodobnym planem na
przyszłość. (...) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas targów wyposażenia wnętrz
Warsaw Home, które miały miejsce w ubiegły
weekend w stolicy.

„Eurostudent”
Październik 2017 r.
Różnorodność specjalizacji
i stanowisk
Raporty czołowych firm analitycznych (m.in.
firmy Gartner) od kilku już lat wskazują na
listę obszarów, które w najbliższych latach
określać będą kierunki rozwoju branży ITC,
generując w efekcie rosnące zapotrzebowanie na określonych specjalistów. — Rozwój
technologii mobilnych, obserwowane przenoszenie rozwiązań na platformy chmurowe, narastające problemy z ogromem zalewających
nas danych (big data, analityka danych) czy
wreszcie loT (Internet of Things) dość wyraźnie
definiują te kierunki, w których siłą rzeczy niedobór wykwalifikowanych kadr będzie z czasem narastał. Warto przy tym zauważyć, że niejako z boku, ale wciąż z olbrzymim potencjałem
rozwoju funkcjonuje przemysł gier komputerowych, tworzący znaczącą liczbę miejsc pracy dla młodych i kreatywnych programistów
— mówi dr inż. Jerzy Jaworowski z Instytutu
Teleinformatyki PK, prodziekan Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki
Krakowskiej.
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KALEJDOSKOP

Norweskie kościoły na zdjęciach Jana Kurka
Jest badaczem żywo zainteresowanym
architekturą drewnianą, a jednocześnie fotografikiem z zamiłowania. Ze skojarzenia
tych dwu pasji zrodził się zbiór zdjęć drewnianych kościołów w Norwegii, pokazany
ostatnio na wystawie „Stavkirke” w sali
wystawowej plebanii kościoła św. Mikołaja
w Krakowie.
Przedstawione fotografie to plon
pierwszej podróży dr. hab. inż. arch.
Jana Kurka, prof. PK do Norwegii. Zdjęcia zostały wykonane przed laty jeszcze
w technologii analogowej (aparatem Canon A-1). Z zeskanowanych negatywów
został wydobyty obraz obiektów, które
liczą sobie setki lat (najstarszy norweski

kościół ma około tysiąca lat) i odznaczają się zarówno charakterystycznym
układem przestrzennym, jak i wyjątkową
konstrukcją. Są bowiem złożone z elementów dających się zdemontować (jak
meble z Ikei) i przenieść w inne miejsce.
Tak ze swymi świątyniami postępowali
wikingowie. Zdjęcia budowli pokazanych na wystawie stanowią świadectwo
fascynacji autora architekturą i krajobrazem Norwegii.

(ps)

Z akademików w świat
BARTŁOMIEJ KRYSTYŃSKI

Kiedy w 1958 r. powstawało Radio „Nowinki”, nikt nie wyobrażał sobie, że program
rozgłośni będzie kiedyś słyszany na całym
świecie. Dziś grono odbiorców to nie tylko
mieszkańcy Osiedla Akademickiego Politechniki Krakowskiej w Czyżynach, ale również użytkownicy Internetu, w którym „Nowinki” zadebiutowały w 2011 r.
Sposobów słuchania radia Politechniki za pośrednictwem sieci jest kilka. Pod
adresem www.nowinki.pk.edu.pl, w lewej
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części witryny, znajduje się przycisk „Włącz
radio”, którego kliknięcie uruchamia emisję programu. Można też użyć adresu:
http://nowinki.pk.edu.pl:8000/nowinki
i przejść bezpośrednio do odtwarzacza.
To rozwiązanie sprawdzi się m.in. w urządzeniach mobilnych. Dodatkowo od kilku
miesięcy Radio „Nowinki” jest obecne na
stronie internetowej: www.onlineradio.pl
(kategoria: Kraków). Serwis umożliwia
odtwarzanie polskich i zagranicznych
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stacji radiowych, zarówno tych dużych,
jak i mniejszych.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem „Nowinek” w zakładce „Ramówka” na stronie rozgłośni pod podanym wyżej adresem.

Bartłomiej Krystyński jest pracownikiem programowym Radia „Nowinki”.
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Noc naukowców
w obiektywie Jana Zycha
Dylemat ze św. Mikołajem
Stanął w drzwiach Mikołaj Święty
I rozdaje już prezenty.
Staś kolejkę dostał właśnie,
A Liliana w książce baśnie.
Ewa z Anią rózgi miały,
Bo zbyt wiele rozrabiały.
Za to święty miał dla mamy
Komplet białej porcelany,
A w pudełku, pośród waty:
Portfel z rózgą jest dla taty.
Tu pytanie dręczy mnie:
Tata grzeczny był czy nie?
Krzysztof Konstanty Stypuła

