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Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie 
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Kierując do Państwa kilka słów w przedświątecznym czasie, 
chcę wspomnieć o naszej aktywności i ostatnich osiągnięciach. 
Sprawiają one, że możemy z radością przygotowywać się do 
świąt Bożego Narodzenia i z nadzieją przywitać Nowy Rok. 

Wspaniały prezent pod choinkę przygotował dla nas 
Wydział Architektury. W ostatnich dniach otrzymaliśmy 
wiadomość z Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych 
(KAUT) o uzyskaniu przez Wydział Architektury akredy-
tacji na kierunku architektura. Warto przypomnieć, że po 
kilku latach starań KAUT uzyskała uprawnienia do nada-
wania razem ze swoją akredytacją europejskiego certyfi ka-
tu jakości EUR-ACE® Label i takim został uhonorowany 
Wydział Architektury PK. To nie jedyne wyróżnienie dla 
WA w ostatnim czasie. Uzyskał on także akredytację Ko-
misji Akredytacyjnej RIBA (Royal Institute of British 
Architects), prestiżowej, renomowanej organizacji o uzna-
nym statusie międzynarodowym, akredytującej wyższe 
uczelnie architektoniczne. Od 1999 r. WA PK — jako jedy-
ny w Polsce — posiada tę akredytację, a od 2012 r. — także 
ewaluację UE dla kierunku architektura. Ostatnie osiągnię-
cia Wydziału pomnożyły także jego absolwentki Rita Łabuz 
i  Joanna Wojtuń, które zostały laureatkami tegorocznej 
edycji Nagród Miasta Krakowa w kategorii prac dyplomo-
wych. Życzę wszystkim wydziałom PK, by podążyły podob-
ną drogą w budowaniu swojego prestiżu.

W grudniu odbyła się pierwsza w tym roku akademickim 
promocja — 12 doktorów habilitowanych i 23 doktorów nauk 
technicznych. Serdecznie gratuluję uzyskanych stopni nauko-
wych, gratuluję sukcesu, który jest zwieńczeniem wieloletniej 
pracy. Uzyskanie awansów naukowych — to ważny dzień dla 
promowanych pracowników, ale także dla naszej uczelni. Daje 
nadzieję na dalszy harmonijny rozwój Politechniki.

Gratulacje należą się również Akademickiemu Chórowi Po-
litechniki Krakowskiej „Cantata”, pod dyrekcją Marty Stós, po-
nieważ zajął pierwsze miejsce podczas XX Łódzkiego Festiwalu 

Chóralnego Cantio Lodziensis, w  kategorii 
chórów akademickich. Cantio Lodziensis 
— to jedna z największych w kraju, kon-
kursowych imprez chóralnych. 

W związku z planowanymi zmianami 
prawa o szkolnictwie wyższym poszerzone 
kolegium rektorskie PK (z udziałem panów 
dziekanów i zaproszonych osób) uczestniczy-
ło w wyjazdowym posiedzeniu w Racławicach. 
Dyskutowaliśmy nad sposobami doskonalenia 
aktywności naukowej i dydaktycznej, dalszą internacjonaliza-
cją studiów oraz nad silniejszym niż dotychczas wdrażaniem 
interdyscyplinarności w badaniach naukowych. Była również 
mowa o ruszającym na naszej uczelni od nowego roku pro-
gramie „Lider”, polegającym na okresowym zwiększeniu wy-
nagrodzenia dla wyróżniających się pracowników naukowych 
i naukowo-dydaktycznych.

W ostatnim czasie odbyły się wybory do Parlamentu Sa-
morządu Studenckiego. Gratuluję wyboru nowym władzom 
Parlamentu Studentów, liczę na ich dalszą aktywność i owoc-
ną współpracę dla dobra naszej Uczelni.

Okres przedświąteczny — to dobra okazja, by zwrócić uwa-
gę na kilka charytatywnych inicjatyw naszej społeczności akade-
mickiej. Na szczególne słowa uznania zasługują nasi studenci, 
którzy już po raz 30. zorganizowali akcję charytatywną „Studen-
ci Dzieciom — Mikołajki”. Zbierali pieniądze na prezenty mi-
kołajowe dla dzieci z pięciu małopolskich ośrodków opiekuńczo-
-wychowawczych. Pragnę również podziękować za ofi arność 
i dobre serce studentom i pracownikom uczelni, wszystkim, któ-
rzy dołączyli do akcji Szlachetna Paczka. Zbiórkę artykułów dla 
rodziny potrzebującej wsparcia zorganizowała Biblioteka Poli-
techniki Krakowskiej. Społeczność PK z entuzjazmem wspierała 
też akcję „SOS — uczelnie schroniskom”, dedykowaną bezdom-
nym czworonogom. Wszystkim wolontariuszom i darczyńcom 
serdecznie dziękuję za tę wyjątkową aktywność.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia składam Państwu i Państwa Rodzinom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości.

Niech życzliwość, dobre słowo goszczą w Państwa domach i w otoczeniu
nie tylko w tym wyjątkowym, uroczystym czasie, 

lecz także przez cały 2018 rok.
Życzę, by Nowy Rok przyniósł optymizm i odwagę w podejmowaniu wyzwań, 
realizację najśmielszych planów oraz sukcesy i satysfakcję 
w życiu zawodowym i osobistym.

  Jan Kazior
 Rektor Politechniki Krakowskiej
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Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonaw-
czą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, największą 
w Europie Środkowej agencją fi nansującą i współfi nansują-
cą prace badawczo-rozwojowe. Roczny budżet NCBR sięga 
pięciu miliardów złotych. Środki, którymi dysponuje NCBR 
pochodzą z dwóch źródeł — około 20 proc. stanowią środki 
z budżetu państwa, zaś pozostałe 80 proc. to środki unijne.

Misją NCBR jest wspieranie polskich jednostek naukowych 
oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia 
i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań 
naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce 
i z korzyścią dla społeczeństwa. W misji NCBR zamyka się więc 
konieczność współdziałania pomiędzy ośrodkami naukowymi 
i przedsiębiorstwami. Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju 
udało się doprowadzić do sytuacji, w której prace badawczo-
-rozwojowe przedsiębiorstw są w zbliżonych proporcjach fi -
nansowane ze środków publicznych oraz własnych zasobów 
fi rm. W szczególności duże przedsiębiorstwa wydatkują co 
najmniej 50 proc. na prowadzone przez siebie prace rozwojowe. 
Rolę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju można postrzegać 
jako „ubezpieczyciela” przedsiębiorstw od ryzyka związanego 
z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. 

Patrząc na rozdział środków NCBR według województw, 
dostrzegamy, że dominuje województwo mazowieckie, a na 
drugim miejscu jest województwo małopolskie. Widać więc 
dość wyraźną korelację miedzy siłą ośrodków naukowych 
w regionie oraz wysokością przyznawanych środków na pro-
jekty badawcze, prowadzone przez lokalne przedsiębiorstwa, 
najczęściej współpracujące z bliskimi im uczelniami i insty-
tutami.

Mechanizmy, którymi posługuje się NCBR, przechodzą 
ewolucję. Początkowo były to mechanizmy dotacyjne, polega-
jące na zapewnieniu fi nansowania projektu na podstawie skie-
rowanego do NCBR wniosku o grant. Realizacja grantu jest 
oparta wyłącznie na wartości naukowej projektu, potencjale 
wnioskodawcy i warunkach prowadzenia badań, które potrafi  
on udokumentować. Jest rzeczą oczywistą, że na wczesnych 
poziomach TRL badań — w szczególności w przypadku badań 
podstawowych, które jeszcze nie mają w perspektywie jakie-
gokolwiek zastosowania — mechanizm dotacyjny musi być 
podstawowym narzędziem fi nansowania prac badawczych. 
Trudno mi sobie wyobrazić np. doktoranta, któremu przyzna 
się grant w wysokości 100 tys. złotych i równocześnie powie: 
„drugie 100 tys., niezbędne do realizacji założonego programu 
badawczego, musi pan wyłożyć z własnych środków”.

Ale takie wymaganie możemy już postawić dużemu przed-
siębiorstwu; możemy je dotować w wysokości do 50 proc. 
kosztów kwalifi kowanych. Małe i średnie fi rmy mogą liczyć 
na wyższe poziomy wsparcia, dochodzące do 90 proc. Przed-
siębiorca, który jest przekonany, że sprzeda to, co powstanie 

w wyniku uzyskanej pomocy publicznej, czyli pomocy podat-
ników (którzy za pośrednictwem NCBR przekazują mu środki 
na prace badawczo-rozwojowe), a także pomocy środowiska 
akademickiego, uwiarygodnia się przez wkład własny. Skoro 
jest gotów do zainwestowania własnych pieniędzy, znaczy to, 
że wierzy w sens tego, co robi.

W ten sposób doszliśmy do mechanizmów dotacyjnych 
z wkładem własnym. Ale w pewnym momencie produkt jest 
już na tyle rozwinięty, że trzeba mu zacząć budować rynek. Tu 
trzeba przejść na zupełnie inny sposób rozumowania. Koniecz-
ny jest biznesplan. Nie można mówić o dotowaniu kogoś w celu 
stworzenia mu rynku, bo to jest droga donikąd. Grozi to, że do-
towany przedsiębiorca stanie się narkomanem dotacyjnym. Tak 
uzależni się od dotacji, że nie będzie już umiał nic bez dotacji 
zrobić. Tu musimy sięgnąć po instrumenty zwrotne. 

Równolegle do trzech strumieni pieniędzy, a więc: dota-
cyjnych, z wkładem własnym i mechanizmów zwrotnych, 
wchodzimy w programy, które polegają na rozwijaniu rynku 
na produkt. Chodzi o to, by można było powstający produkt 
umieścić na rynku, który podejmie ryzyko zakupu tego pro-
duktu. 

Wart o tu skupić się nad mechanizmem, który ma jeszcze 
charakter dotacyjny, ale uczy przekształcać dotacje w inwe-
stycje. To tz w. programy ALFA. Polegają one na tym, że NCBR 
wybiera operatora dotacji (czyli ALFĘ) i powierza mu środki, 
które powinny być środkami inwestycyjnymi, uzupełniają-
cymi środki własne ALFY. Te środki — to talenty, z którymi 
należy coś zrobić. Jak wiadomo, talent można zakopać, można 
go też pomnożyć razy dwa lub razy trzy. Zawsze, oczywiście, 
jest lepiej talent pomnożyć.

Czym uwiarygodnia się operator ALFA? Tym, że mówi: 
„Chcę obok twoich talentów zainwestować własne środki”. 
Na to my mówimy: „Dobrze, potrzebujesz milion złotych, 

Dotować czy inwestować w prace R&D?
Wykład prof. dr. hab. inż. Macieja Chorowskiego, dyrektora Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, wygłoszony 3 października podczas inauguracji 
roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej

Prof. Maciej Chorowski. Fot.: Jan Zych
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musisz mieć 20 proc. własnych środków, czyli około 200 tys. 
złotych”. Jeżeli masz dobry pomysł, inwestujesz w niego owe 
200 tys. i jesteś uprawniony do włożenia w ten pomysł talentu 
z NCBR w wysokości 800 tys. My oczekujemy, że ów talent po-
mnoży się trzykrotnie, czyli przyniesie 2 mln 400 tys. złotych. 
W tym mechanizmie zawiera się wskazówka, że dotacja może 
się przekształcać w inwestycję, jeżeli operator tej dotacji, ów 
ALFA, będzie gotów do zaakceptowania tego typu działania 
i będzie również koinwestował własne środki.

I tak dochodzimy do realnych instrumentów zwrotnych. 
Obecnie NCBR jest w trakcie uruchamiania dwóch tz w. fun-
duszy funduszy (FoF). Jeden z funduszy powstaje w part-
nerstwie z Polskim Funduszem Rozwoju, tz w. NCBR-CVC 
(Corporate Venture Capital). Na czym to polega? Jeżeli duża 
korporacja ma pewne potrzeby, które może rozwiązać tylko 
przez prace badawczo-rozwojowe, a potem musi wdrożyć ich 
rezultaty, to może uznać, że dobrą strategią będzie wytwo-
rzenie wokół siebie pewnego wianuszka małych fi rm. Firmy 
takie są znacznie zwrotniejsze i mają znacznie łatwiejszą niż 
duże korporacje decyzyjność. Korporacja powierza więc swoje 
rezultaty badań tym niewielkim fi rmom. A ponieważ tworzy 
nowe byty gospodarcze, uzyskuje współfi nansowanie. Jeśli to 
jest elektrownia, która opracowała nowy system odsiarczania 
spalin, to mała fi rma może ten system zacząć zabudowywać 
na instalacjach elektrowni, a jednocześnie tworzyć sobie refe-
rencje, by wejść z czasem na szerszy rynek. 

W NCBR wchodzimy teraz w mechanizmy, które są nie-
co zbliżone do stosowanych w Stanach Zjednoczonych (jak 
w przypadku DARPA), ale są dostosowane do europejskiego 
ustawodawstwa i polskich przepisów dotyczących chociaż-
by prawa zamówień publicznych. Zamawiającymi mogą być 
np. samorządy, które chcą wymienić tabor w transporcie miej-
skim na bezemisyjny. Podpisują z NCBR umowę, że jeśli NCBR 
doprowadzi do powstania takich pojazdów, oni kupią je od 
tych podmiotów, którym NCBR powierzy talenty (czyli przy-
zna środki) na opracowanie prototypów owych pojazdów. 

W ten sposób NCBR zawiera umowę gwarantującą po-
wstanie rynku, nazywam go rynkiem BETA, wyłania poten-
cjalnych wykonawców i po całym postępowaniu pojawia się 
zwycięzca. Dostaje on w nagrodę rynek zbytu. Samorząd, któ-
ry przecież nie ma w swoich statutach, że będzie rozwijać pra-
ce badawczo-rozwojowe, a jedynie ma zagwarantować pewne 
świadczenia dla ludności, podejmuje ryzyko polegające na 
tym, że oczekiwany produkt jednak nie powstanie. Decyduje 
się również na zakup produktu bez referencji.

Startuje właśnie program „Bezemisyjny transport pu-
bliczny”. Jego celem jest skonstruowanie i podjęcie produkcji 
serii autobusów nowej generacji oraz stworzenie niezbędnej 
infrastruktury ładowania. W ramach tego programu NCBR 
podpisał porozumienia z 24 samorządami z całej Polski, 
tworząc tym samym rynek na około 600 autobusów elek-
trycznych. To oznacza największe zamówienie, jakie kiedy-
kolwiek mogło być w Polsce złożone na tego typu pojazdy. 
Stanowi więc podstawę, żeby konstrukcję optymalizować 
za pomocą pieniędzy z NCBR i umówić się z potencjalnymi 
dostawcami, że wytworzą jednostkę nie tylko nowocześniej-
szą od obecnie sprzedawanych, ale również tańszą. Długość 
serii pozwala bowiem na wprowadzenie rozwiązań obniża-
jących istotnie koszty. 

Jestem w Krakowie, więc pozwolę sobie na pewien lokal-
ny akcent. Oto żupy krakowskie, istniejące od drugiej połowy 
XIII wieku, silnie powiązane zresztą z Akademią Krakow-
ską, obejmowały kopalnie soli i towarzyszące im warzelnie 
w Bochni i w Wieliczce. Były największym przedsiębiorstwem 
Polski przedrozbiorowej, jednym z największych w ówczesnej 
Europie. W XIV i XV wieku przynosiły 30 proc. przychodów 
królestwa, stanowiły jeden z fi larów fi nansowania Akademii 
Krakowskiej. 

Były doskonale zorganizowane i zarządzane. Na czele stał 
żupnik — dziś byśmy powiedzieli: prezes spółki skarbu króla. 
Musiał on mieć system zatrudniania ludzi i system rozliczeń 
z właścicielem. W żupach zastosowano wszystkie najnow-
sze osiągnięcia techniki górniczej: maszyny wyciągowe i do 
transportu poziomego, do odbudowy złoża, obróbki soli oraz 
do jej warzenia. Radzić sobie trzeba było z tymi samymi pro-
blemami co dzisiaj: dostarczać na dół świeże powietrze, wy-
wozić na górę urobek, zapewnić coś w rodzaju systemu ochro-
ny zdrowia. Know-how wypracowano m.in. dzięki kontaktom 
z Akademią Krakowską. Wiele rozwiązań było wprowadza-
nych w salinach królewskich w krajach zachodniej Europy. 
Przedsiębiorstwo działało praktycznie do rozbiorów. 

Która fi rma jest dziś największa w Polsce? Prawdopodob-
nie spółka trochę podobna do żup krakowskich, bo też o pro-
fi lu wydobywczym — KGHM Polska Miedź. Wytwarza ona 
około 1 proc. polskiego PKB. Żeby dorównać żupom, musie-
libyśmy mieć 30 takich przedsiębiorstw jak KGHM. Ale wy-
starczyłby tylko jeden Siemens. Więc powstanie tak silnego 
podmiotu gospodarczego, jakim w I Rzeczypospolitej były 
żupy krakowskie, jest możliwe. Chcąc mieć jednak przedsię-
biorstwo o porównywalnym potencjale, trzeba stawiać na 
nowe technologie, podobnie jak robi to Siemens, który nota-
bene produkuje również świetne systemy sterowania maszy-
nami górniczymi, wykorzystywane zresztą przez KGHM.

Na zakończenie bardzo stara myśl: „Gdy nie wiesz, do 
którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry” (Seneka 
Młodszy). Jak sobie prawidłowo powytyczamy cele, na pewno 
gdzieś dopłyniemy. A w Krakowie, wierzę, że to się na pewno 
musi udać. Mogę to powiedzieć, bo jestem z Wrocławia.

Fot.: Jan Zych
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REKTOR I SENAT 

KRONIKA
Listopad

4 XI    Inauguracja studiów podyplomowych w Centrum Szkole-
nia i Organizacji Systemów Jakości PK.

V Zaduszki Politechniki Krakowskiej, zorganizowane przez Koło 
Seniorów Stowarzyszenia Wychowanków PK i Samorząd Stu-
dencki PK.

6 XI    Akademicki Dzień Pamięci zorganizowany przez Uniwer-
sytet Jagielloński w 78. rocznicę Sonderaction Krakau — areszto-
wania pracowników naukowych UJ i innych krakowskich uczelni 
przez nazistów.

6 XI — 8 XII     Wystawa prac magisterskich na kierunku 
architektura krajobrazu Wydziału Architektury PK  „Tworzenie 
i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich…” w Galerii PK 
„Kotłownia”.

7 XI    Wernisaż wystawy prac dyplomowych studentów inży-
nierii wzornictwa przemysłowego „Dyplomy 2017” na Wydziale 
Mechanicznym PK.

7–9 XI    XII Dni Jana Pawła II w Krakowie.

8 XI    „Wampiriada 2017” — 17. edycja studenckiej akcji honoro-
wego oddawania krwi, zorganizowana przez Niezależne Zrzesze-
nie Studentów PK i Samorząd Studencki PK.

8–22 XI    Pokonkursowa wystawa fotograficzna „Dni Jana Paw-
ła II 2017 — Prawa człowieka i prawa narodów” w Galerii PK „Gil”.

13 XI    Gala Konkursu „Innowator Małopolski 2017”, zorganizo-
wanego przez Centrum Transferu Technologii PK w ramach konfe-
rencji otwierającej obchody Światowego Tygodnia Przedsiębior-
czości w Małopolsce.

„Wieczorek dendrologiczny” zorganizowany przez Studenckie 
Koło Naukowe „Arboris”, pierwszy z planowanego cyklu spotkań 

otwartych. Wykład „Nowe w mieście. Gatunki znane i nieznane dla 
miast” wygłosił dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek.

15 XI — 6 XII    „Studenci Dzieciom — Mikołajki 2017” — 
30. akcja charytatywna, kwesta na prezenty dla dzieci z ośrodków 
opiekuńczo-wychowawczych, zorganizowana przez Radę Osiedla 
Domów Studenckich PK.

16–17 XI    Konferencja Naukowa Małopolskiego Laboratorium 
Budownictwa Energooszczędnego PK „Zabytki i Energia” zorgani-
zowana w ramach cyklu Krakowskich Konferencji Naukowych.

17–19 XI    6th Workshop on Modern Applied Mathematics PK 
2017 — warsztaty zorganizowane przez Instytut Matematyki na 
Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.

18–19 XI    I Turniej Pokoleń w Koszykówce zorganizowany 
przez Klub Uczelniany AZS PK oraz pierwszoligowy zespół AZS 
Politechnika Korona Kraków.

20 XI    Wielki Happening otwierający na PK Akcję „SOS 2017 — 
Uczelnie Schroniskom”.

20–22 XI    III Międzynarodowa Konferencja oraz Warsztaty 
„Budownictwo innowacyjne” InBuild zorganizowane przez Instytut 
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych PK oraz Studenckie Koło 
Budownictwa Innowacyjnego InBud.

24–25 XI    XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „De-
finiowanie Przestrzeni Architektonicznej: Transmutacje Betonu”, 
zorganizowana przez Instytut Projektowania Architektonicznego 
Wydziału Architektury PK.

29 XI    Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych.

Opracowała: Renata Dudek

Posiedzenie Senatu PK

22 listopada 2017 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:

• powołania nauczycieli akademickich do 
Komisji Dyscyplinarnych ds. Studentów 
i Doktorantów;

• wyrażenia opinii dotyczącej realizacji 
zadań zleconych przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego;

• zniesienia kierunku studiów chemia bu-
dowlana na Wydziale Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej;

• zniesienia międzywydziałowego kie-
runku studiów II stopnia nanotechnolo-
gie i nanomateriały;

• w sprawie prowadzenia studiów I stop-
nia na kierunku nanotechnologie 
i nanomateriały;

• dostosowania profi lu i programu kształ-
cenia studiów I stopnia na kierunku na-
notechnologie i nanomateriały prowa-
dzonym na Wydziale Fizyki, Matematyki 
i Informatyki do wymagań ustawy „Pra-
wo o szkolnictwie wyższym”;

• przyjęcia efektów kształcenia dla kie-
runków studiów prowadzonych przez 
Wydział Architektury, Wydział Fizyki, Ma-
tematyki i Informatyki, Wydział Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej, Wydział In-
żynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Śro-
dowiska, Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej oraz Wydział Mechaniczny;

• przyjęcia efektów kształcenia dla mię-
dzywydziałowego kierunku studiów 
energetyka prowadzonego przez Wy-
dział Inżynierii Elektrycznej i Kompute-
rowej oraz Wydział Mechaniczny;

• przyjęcia efektów kształcenia dla mię-
dzywydziałowego kierunku studiów 
gospodarka przestrzenna na II stopniu 
kształcenia prowadzonego przez Wydział 
Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej 
oraz Wydział Inżynierii Środowiska;

• zmian w wieloletnim planie inwestycji 
Politechniki Krakowskiej w zakresie ro-
bót budowlanych i projektowych oraz 
w planie na rok 2017;

• planowanego przeznaczenia środków 
na fi nansowanie remontów w 2018 r.;
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 Zarządzenia rektora
Zarządzenie nr 68 z 23 października 2017 r. 
w sprawie zmian w zasadach i trybie zgła-
szania studentów i doktorantów Politech-
niki Krakowskiej do ubezpieczenia zdro-
wotnego.

Zarządzenie nr 69 z 27 października 2017 r. 
w sprawie zmian w składzie Doktoranckiej 

Komisji Stypendialnej Wydziału Mecha-
nicznego.

Zarządzenie nr 70 z 27 października 
2017 r. w sprawie zmian w składzie Rady 
Programowej międzywydziałowego kie-
runku studiów energetyka.

Zarządzenie nr 71 z 6 listopada 2017 r. 
w  prawie zmian w „Regulaminie pracy Po-
litechniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 72 z 14 listopada 2017 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie wy-
sokości opłaty rekrutacyjnej za postępo-
wanie związane z przyjęciem na studia 
prowadzone na Politechnice Krakowskiej 
w roku akademickim 2017/2018.

Komunikat rektora

Komunikat nr 11 z 30 października 2017 r. 
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na 
posiedzeniu w dniu 25 października 2017 r.

Polecenia służbowe rektora
Polecenie służbowe nr 1 z 31 października 
2017 r. w sprawie przeprowadzenia prak-
tycznego sprawdzenia organizacji oraz 
warunków ewakuacji ludzi z budynków Po-
litechniki Krakowskiej.

Polecenie służbowe nr 2 z 9 listopada 
2017  r. w sprawie prac bilansowych za 
2017 r.

• wyrażenia zgody na obciążenie słu-
żebnością przesyłu działek nr 21/244, 
21/257 położonych w Krakowie-
-Czyżynach, będących własnością Poli-
techniki Krakowskiej;

• przyjęcia „Regulaminu organizacyjne-
go Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych PK”.

Po raz dwunasty uczelnie Krakowa 
i Małopolski zorganizowały Dni Jana Paw-
ła II. Wydarzenie, służące popularyzacji 
dziedzictwa papieża Polaka, odbyło się 
w dniach 7–9 listopada pod hasłem „Prawa 
człowieka i prawa narodów”. Głównym ak-
centem była zorganizowana na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim konferencja naukowa, 
podczas której mówiono o zależnościach 
zachodzących pomiędzy prawami jed-
nostki a prawami społeczeństwa. Istotny 
wkład do programu przedsięwzięcia wnio-
sła Politechnika Krakowska. 

Podobnie jak w latach poprzednich, 
nasza uczelnia zorganizowała ogólnopol-
ski konkurs fotografi czny. Jego temat okre-
śliło hasło towarzyszące Dniom Jana Paw-
ła  II „Prawa człowieka i prawa narodów”. 
Wernisaż wystawy pokonkursowej odbył 
się 8 listopada w Galerii „Gil” (szerzej na ten 
temat piszemy na s. 30). Wręczenie nagród 
nastąpiło 9 listopada, po mszy św. w Sank-
tuarium Świętego Jana Pawła II — podczas 
ceremonii zamykającej tegoroczne Dni 
Jana Pawła II. 

Wcześniej, 7 listopada, na scenie Te-
atru Zależnego PK pokazano spektakl Te-
atru M.I.S.T. „Romantycy z Solvayu 1940”. 
Przedstawienie nawiązuje do epizodu 
z życia Karola Wojtyły, który w latach nie-
mieckiej okupacji pracował jako robotnik 
w zakładach Deutsche Chemische Ostwer-
ke Solvay. Postać przyszłego papieża zo-
stała w spektaklu wpleciona w fi kcyjną 
opowieść o stworzeniu na terenie fabryki 

XII Dni Jana Pawła II

Pod hasłem „Prawa człowieka i prawa narodów”

grupy teatralnej, która wystawiła „Fausta” 
Goethego. Jest to nawiązanie do zaanga-
żowania Karola Wojtyły podczas okupacji 
w działalność podziemnego teatru prowa-
dzonego przez Mieczysława Kotlarczyka. 
Osią przedstawienia uczyniono kwestie 
wolności narodu oraz wolności artystycz-
nej i jej granic.

Scenariusz przedstawie-
nia napisali Jacek Jankowski 
oraz Stanisław Michno, który 
również widowisko wyreżyse-
rował. W roli Karola — Fausta 
wystąpił Wojciech Michno. 
W spektaklu wykorzystano 
m.in. fragmenty „Fausta” Jo-
hanna Wolfganga Goethego 
w przekładzie Adama Pomor-
skiego oraz dramatu Karola 
Wojtyły „Promieniowanie 
ojcostwa”. Występ Teatru 
M.I.S.T. wzbudził duże zainte-
resowanie widzów.

Dni Jana Pawła II obfitowały 
głównie w sesje i koncerty. Aka-
demia Muzyczna przygotowa-
ła spotkanie, podczas którego 
mówiono o muzyce w obliczu 
poezji i nauczania Jana Pawła 
II. 9 listopada, wraz z nagroda-
mi w konkursie fotograficznym, 
wręczono również nagrody 
przyznane w konkursie literac-
kim, który zorganizował Uni-
wersytet Jagielloński. W mszy 

św. zamykającej program Dni Jana Pawła 
II uczestniczyli rektorzy, pracownicy i stu-
denci krakowskich uczelni. Nie zabrakło 
przedstawicieli Politechniki Krakowskiej 
z rektorem prof. Janem Kaziorem.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Scena z przedstawienia „Romantycy z Solvayu 1940”
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PRACOWNICY 
Doktor habilitowany

Wydział Fizyki, Matematyki 
i Informatyki
dr Adam Marszałek (F-3) — „Skierowane 
liczby rozmyte w modelowaniu i symulacji 
fi nansowych szeregów czasowych”; pro-
motor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 
(IPPT PAN), promotor pomocniczy: dr inż. 
Michał Bereta (PK); recenzenci: prof. dr hab. 
inż. Witold Pedrycz (University of Alberta, 

Doktorzy

Tomasz Domański
Urodził się w 1954 r. w Krakowie. Jest wycho-
wankiem krakowskiego IV Liceum Ogólno-
kształcącego im. Tadeusza Kościuszki. Stu-
dia na Wydziale Budownictwa Lądowego 
Politechniki Krakowskiej (kierunek: podsta-
wowe problemy techniki, specjalność: me-
chanika stosowana) ukończył w 1978 r. Pracę 
magisterską pt. „Zastosowanie metod staty-
styki matematycznej do estymacji wytrzy-
małości stali konstrukcyjnej” wykonał pod 
kierunkiem dr. inż. Alfreda Sowy. W 1988 r. 
obronił na Wydziale Budownictwa Lądowe-
go PK pracę doktorską pt. „Probabilistyczne 
metody oceny odporności ogniowej ele-
mentów konstrukcji stalowych”. Promoto-
rem jego doktoratu był również doc. dr hab. 
inż. Alfred Sowa. Stopień doktora habilito-
wanego nauk technicznych w dyscyplinie 

budownictwo nadała mu Rada Wydziału 
Inżynierii Lądowej PK 18 października 2017 r. 
Podstawą postępowania habilitacyjnego 
była monografi a „Wybrane zagadnienia 
niezawodności konstrukcji drewnianych” 
(Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 2016).

Z Politechniką Krakowską jest związa-
ny zawodowo od 1978 r. Był zatrudniony na 
stanowisku asystenta, następnie adiunkta 
w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budow-
lanych — w Zakładzie Konstrukcji Metalo-
wych, potem w Katedrze Konstrukcji Metalo-
wych i Niezawodności. W latach 1990–2001 
prowadził własną działalność gospodarczą, 
pracował w budowlanych fi rmach wyko-
nawczych i projektowych — „Energoprzem” 
Sp. z o.o. oraz „Robin” SC. W 2001 r. powrócił 
na uczelnię i podjął pracę w Instytucie Mate-
riałów i Konstrukcji Budowlanych w charak-
terze starszego wykładowcy, w 2009 r. został 
adiunktem.

Jest specjalistą w dziedzinie budownic-
twa. Jego badania i prace naukowe dotyczą 
konstrukcji stalowych, zespolonych i drew-
nianych — również łączników tych kon-
strukcji (szczególnie zajmuje go probabili-
styczna analiza łączników w konstrukcjach 
stalowych i zespolonych) — ich bezpieczeń-
stwa pożarowego oraz niezawodności. Tym 
zagadnieniom poświęcił większość swoich 
publikacji. Są wśród nich artykuły w czaso-
pismach naukowych (16), referaty ogłoszone 
w materiałach międzynarodowych konfe-
rencji naukowych (14) i krajowych (9) oraz 
monografi a. 

Z działalnością naukowo-badawczą 
ściśle wiąże się jego praca dydaktyczna. 
Prowadzi wykłady i ćwiczenia projektowe 
dla słuchaczy studiów dziennych I i II stop-
nia z przedmiotów takich, jak: podstawy 
projektowania i niezawodności oraz kon-

strukcje metalowe (stalowe konstrukcje 
cienkościenne, specjalne, prętowe, po-
wierzchniowe). Nauczał również w języku 
angielskim (Fund actions of Design and 
Reliability, Design of  Timber Structures 
w ramach finansowanego przez UE projek-
tu „The development of the didactic poten-
tial of Cracow University of Technology in 
the range of modern construction” w latach 
2012–2014 oraz Design of Steel Structures 
w ramach Programu „Erasmus” w 2013 r.). 
Był promotorem 82  prac dyplomowych 
stopnia magisterskiego oraz 48  prac dy-
plomowych stopnia inżynierskiego. W la-
tach 1997–1999 sprawował opiekę nad Stu-
denckim Kołem Naukowym „Konstrukcje 
Metalowe”. Wykładał również na studiach 
podyp lomowych, prowadzonych przez Wy-
dział Inżynierii Lądowej PK. 

Ponadto prowadził cykl wykładów dla 
inżynierów poświęcony zastosowaniu euro-
kodów w projektowaniu konstrukcji drew-
nianych i metalowych w ramach szkoleń 
organizowanych w latach 2010–2014 przez 
małopolski oddział Polskiego Związku Inży-
nierów i Techników Budownictwa. Współ-
pracował z „International Journal of Civil 
Engineering” jako recenzent. Był również 
biegłym sądowym.

Należy do Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa, Structural Timber 
Association, The European Convention for 
Constructional Steelwork.

Za osiągnięcia naukowe był nagra-
dzany przez ministra nauki, szkolnictwa 
wyższego i techniki (nagroda zespołowa 
stopnia II za opracowanie systemu oce-
ny wytrzymałości stali konstrukcyjnych; 
1983  r.) oraz przez rektora Politechniki 
Krakowskiej (nagroda indywidualna stop-
nia II, 1988 r.).

Wolny czas poświęca na turystykę. 

Canada, IBS PAN), dr hab. Michał Rubaszek, 
prof. SGH (SGH), dr hab. Dominik Ślęzak, 
prof. UW (UW). Obrona odbyła się w IPPT 
PAN w Warszawie; 30 XI 2017 r. Praca wyróż-
niona.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Radosław Bąk (spoza PK) — „Ocena
wpływu strefy dylematu na bezpieczeń-
stwo ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją 
świetlną za pomocą miar pośrednich”; pro-
motor: dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. PK; re-

cenzenci: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (PK), 
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. nadzw. PG 
(PG); 15 XI 2017 r. Praca wyróżniona.

dr inż. Natalia Pietrzak (studia doktoranc-
kie) — „The Infl uence of Inertia Forces on 
Soil Settlement under Harmonic Loading” 
(Wpływ sił bezwładności na osiadanie grun-
tu poddanego obciążeniu harmoniczne-
mu); promotor: prof. dr hab. inż. Bogumił 
Wrana; recenzenci: dr hab. inż. Marek Lefi k, 
prof.  nadzw. PŁ (PŁ), dr hab. inż. Lech Bała-
chowski (PG); 15 XI 2017 r.
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cie Matematyki — w przygotowaniu dorocz-
nych konferencji naukowo-dydaktycznych, 
sesji jubileuszowej z okazji 50-lecia Politech-
niki Krakowskiej oraz spotkań świąteczno-
-noworocznych pracowników Instytutu. Był 
niezwykle koleżeński i bezinteresownie słu-
żył pomocą innym. 

Osobną, ważną dziedziną jego działalności 
na uczelni była praca społeczna w Pracowni-
czej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, gdzie 
od 1991 r. przez 19 lat był członkiem zarządu, 
skarbnikiem i krótko zastępcą przewodni-
czącego. Kiedy w 1980 r. powstał Związek Za-
wodowy „Solidarność”, włączył się w nurt tej 
działalności. Nie do przecenienia jest jego ak-
tywność w trudnym czasie stanu wojennego. 

Poza pracą zawodową miał niezwykłe, 
wielkie pasje życiowe. Kochał bardzo przyro-
dę i kiedy tylko to było możliwe, z żoną i córką 
lub sam, wybierał się na wycieczki turystycz-
ne, górskie lub krajoznawcze. Kochał Tatry 
i Beskidy. Z każdej wyprawy przesyłał SMS-y, 
najczęściej z charakterystycznym powita-
niem lub pożegnaniem „ahoj”. Te wycieczki 
dokumentował wspaniałymi zdjęciami fl ory 
i fauny oraz krajobrazu. Oko miał niezwykle 
bystre i w najdrobniejszym szczególe potra-
fi ł uchwycić piękno. W 2013 r. miasto i gmina 
Piwniczna-Zdrój wydały album autorstwa 
Barbary Paluchowej, zamieszczono w nim 
19 zdjęć Adama Wołoszyna.

Adam Wołoszyn został odznaczony Zło-
tym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Ho-
norową Odznaką PK. Spoczął 16 maja 2017 r. 
w Krakowie na cmentarzu w Piaskach Wiel-
kich przy ul. Niebieskiej 1. 

Przytoczmy jeszcze jego SMS z ostatniej 
wyprawy turystycznej 21 września 2016 r.: 
„Hej, hej, z Kotylniczego Wierchu! Niestety, 
mgły, nic nie widać. Pozdro. A.”.

Żegnaj, Przyjacielu! Ahoj! 

Adam Winiarz

dr inż. Konrad Rodacki (studia doktoranckie) 
— „Nośność belek zespolonych drewniano-
-szklanych poddanych obciążeniom wielo-
krotnie zmiennym”; promotor: prof. dr hab. 
inż. Kazimierz Furtak; promotor pomoc-
niczy: dr inż. Bogusław Zając; recenzenci: 
prof.  dr  hab. inż. Mieczysław Kuczma (PP), 
dr  hab. inż. Jacek Hulimka, prof. nadzw. PŚl 
(PŚl), 15 XI 2017 r. Praca wyróżniona. 

dr inż. Anna Tkaczyk (spoza PK) — 
„Noś-ność graniczna stalowych ustrojów 
ramowych w pożarze rozwiniętym — osza-

cowanie metodą kinematyczną”; promotor: 
dr  hab. inż.  Mariusz Maślak, prof. PK; recen-
zenci: dr hab. inż. Lucjan Ślęczka, prof. nadzw. 
PRz (PRz), dr hab. inż. Grzegorz Ginda (AGH), 
15 XI 2017 r.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Marek Nowak — „Zastosowanie me-
tody emisji akustycznej do oceny uszkodzeń 
stalowych konstrukcji mostowych”; promo-
tor: dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK; 
promotor pomocniczy: dr inż. Ireneusz Baran ; 

recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Świą-
toniowski (AGH), prof. dr hab. inż. Wiesław 
Trąmpczyński (PŚ); 6 XII 2017 r.

dr inż. Karol Majewski (M-09) — „Bada-
nia i modelowanie zjawisk przepływowo-
-cieplnych w rurach spiralnie wewnętrznie 
ożebrowanych”; promotor: dr hab. inż. Sła-
womir Grądziel, prof. PK; promotor pomoc-
niczy: dr  inż. Tomasz Sobota (PK); recenzen-
ci: prof.  dr hab. inż. Marek Pronobis (IMIUE); 
dr hab. inż. Andrzej Frąckowiak, prof. PP (PP); 
6 XII 2017 r. Praca wyróżniona.

10 maja 2017 r. po ciężkiej chorobie zmarł 
mgr Adam Wołoszyn, emerytowany wykła-
dowca Instytutu Matematyki na Wydziale 
Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki 
Krakowskiej.

*
Urodził się 2 listopada 1947 r. w Gliniku koło 
Ropczyc. Tu ukończył szkołę podstawową (któ-
ra została zbudowana po wojnie z inicjatywy 
jego ojca Tadeusza Wołoszyna). Obydwoje ro-
dzice byli nauczycielami, a ojciec także kierował 
szkołą. Zostawił po sobie tak żywą pamięć, że 
trzyosobowa delegacja nauczycieli szkoły wzię-
ła udział w pogrzebie śp. Adama Wołoszyna.

W pobliskich Ropczycach Adam Wołoszyn 
ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tade-
usza Kościuszki (w 2013 r. obchodziło ono ju-
bileusz 90-lecia istnienia). W latach 1965–1969 
odbył studia matematyczne w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Krakowie. Dyplom magistra 
matematyki uzyskał 24 czerwca 1969 r. Na-
stępnie 1 października tegoż roku rozpoczął 
na Politechnice Krakowskiej pracę jako staży-
sta w ówczesnej Katedrze Matematyki. Awan-
sował na asystenta i starszego asystenta w In-
stytucie Matematyki, a 1 czerwca 1978 r. został 
wykładowcą i na tym stanowisku pracował do 
przejścia na emeryturę.

W ramach pracy naukowej zajmował się 
zastosowaniami statystyki matematycznej 
i statystycznej kontroli jakości w zagadnie-
niach technicznych i w tym zakresie współ-
pracował z prof. Władysławem Ziobroniem. 
Szczególną uwagę poświęcił liczebności pró-
by. Rozwijając swoje zainteresowania, wziął 
udział w XXIV Kursie Zastosowań Matematyki 
w Warszawie oraz w II Letniej Szkole Metod 
Numerycznych w Gdańsku.

Od 1971 r. był członkiem Polskiego To-
warzystwa Matematycznego. Uczestniczył 
w organizowanych w ramach PTM Ogól-
nopolskich Szkołach Historii Matematyki, 

WSPOMNIENIE 
Adam Wołoszyn

a w latach 1987–1988 w pracach Komisji Hi-
storii Matematyki PTM. Włączył się w orga-
nizację XIII Zjazdu Matematyków Polskich 
w Krakowie w 1989 r.

Większość czasu poświęcał pracy dydak-
tycznej na Politechnice Krakowskiej. Prowa-
dził zajęcia głównie na studiach dziennych 
na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicz-
nej i na Wydziale Inżynierii Lądowej, na tym 
ostatnim również na studiach zaocznych. 
W pracy wykazywał się niezwykłą sumienno-
ścią. Cieszyły go spotkania po latach ze stu-
dentami, których nauczał. Studenci darzyli 
go sympatią i wspominali prowadzone przez 
niego zajęcia. Był często opiekunem grup stu-
denckich. Kiedy wyższe uczelnie prowadziły 
egzaminy wstępne, przez 20 lat uczestniczył 
w opracowywaniu tematów zadań z mate-
matyki na te egzaminy. W tej i innych pracach 
był bardzo dokładny i odpowiedzialny.

Adam Wołoszyn zawsze chętne udzielał 
się na polu działań organizacyjnych w Instytu-
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To był rok bogaty w wydarzenia. W ciągu 
kilkunastu ostatnich miesięcy Politechnika 
Krakowska uczciła swego wybitnego Patro-
na zarówno konferencją naukową z udzia-
łem badaczy z kraju i zagranicy, jak również 
serią różnego rodzaju imprez adresowa-
nych do szerokiego kręgu odbiorców.

Uroczyste zakończenie Roku Tadeusza 
Kościuszki na PK odbyło się 25 paździer-
nika w Muzeum Politechniki Krakowskiej. 
Uczestnicy ceremonii mogli zapoznać się 
z kopiami dwu dokumentów o kluczowym 
znaczeniu dla kariery wojskowej Tadeusza 
Kościuszki. Wydarzeniem było wykonanie 
trzech nieznanych szerzej utworów skom-
ponowanych przez Naczelnika. 

Przybyłych gości, w tym członków 
Senatu Akademickiego uczelni, powitał 
były rektor PK prof. Marcin Chrzanowski. 
Przewodniczący Komitetu Obchodów 
Roku Tadeusza Kościuszki na PK, prorek-
tor dr  hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, 
prof.  PK podkreślił, że uroczystości zwią-
zane z 200. rocznicą śmierci Kościuszki 
miały — dzięki decyzji Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej — charakter ogól-
nopolski, a w wyniku uchwały Konferencji 
Generalnej UNESCO — także wymiar mię-
dzynarodowy. Prorektor Białkiewicz przy-
pomniał, że na PK obchody Roku Tadeusza 
Kościuszki rozpoczęły się 4 lutego 2016 r. 
od prezentacji archiwalnego fi lmu polskie-
go z 1937 r. „Kościuszko pod Racławicami”. 
Później  miało miejsce wiele wydarzeń 
— konkursy, wystawy, wykłady, odsłonię-
cie popiersia Naczelnika w Muzeum PK, 
rajd starych samochodów do Rac ławic. 
Wydarzeniem kulminacyjnym była kon-
ferencja naukowa „Tadeusz Kościuszko. 
Historia, współczes ność, przyszłość. Rela-
cje i zależności” zorganizowana w dniach 
24–25 marca 2017 r. pod przewodnictwem 
prof. Marii Żychowskiej. W spotkaniu wzię-
ło udział około 130  uczestników, w tym 
goście z Francji, Szwajcarii, Stanów Zjed-
noczonych i Australii. 

O odsłonięcie wystawionych w Mu-
zeum PK reprodukcji dokumentów — no-
minacji Kościuszki na inżyniera pułkownika 

armii Stanów Zjednoczonych oraz miano-
wania go w Polsce generałem majorem 
wojsk koronnych — prof. Chrzanowski 
zwrócił się do konsula Republiki Francu-
skiej w Krakowie Frédéricka de Touchet 
oraz do rektora PK prof. Jana Kaziora.

Uroczystość stała się także okazją do 
wręczenia przyznanego Politechnice Kra-
kowskiej przez Zarząd Fundacji im. Tade-
usza Kościuszki w Krakowie medalu „Im 
Memoriam — Tadeusz Kościuszko”. Od-
znaczenie z rąk prezesa Fundacji Tomasza 
Otrębskiego odebrał rektor Jan Kazior.

Frédérick de Touchet, wskazując na 
wystawione w Muzeum PK reprodukcje 
rysunków, które Kościuszko sporządził 
podczas pobytu w Paryżu, oraz nawiązu-
jąc do kompozycji Kościuszki, stwierdził, 
że bohater Polski, Francji i Stanów Zjed-
noczonych był prawdziwym człowie-
kiem renesansu. Głos zabrał też prezes 
Racławickiego Towarzystwa Kulturalne-
go Eugeniusz Skoczeń, który powiedział, 
że Racławice bardzo ciepło wspominają 
wrześniową wizytę Senatu Politechniki 
Krakowskiej i liczą na dalszy rozwój wza-
jemnych kontaktów. 

Całą uroczystość uświetniło wykona-
nie przez Krakowską Orkiestrę Staromiej-
ską pod kierunkiem Wiesława Olejnicza-
ka trzech utworów Tadeusza Kościuszki. 
Uczestnicy uroczystości wysłuchali kolej-
no: poloneza B-dur, walca i poloneza C-dur.  

Zamykając ofi cjalnie obchody Roku 
Tadeusza Kościuszki na Politechnice Kra-
kowskiej, rektor prof. Jan Kazior skierował 
serdeczne podziękowania do wszystkich 
osób zaangażowanych w realizację tego du-
żego przedsięwzięcia. Zapewnił, że uczelnia 
jest zainteresowana dalszym rozwijaniem 
współpracy z gminą Racławice. 

Dwa dokumenty

Historycznie pierwszym z dwu pokaza-
nych w Muzeum PK dokumentów jest akt 
mianowania Tadeusza Kościuszki przez 
Kongres Stanów Zjednoczonych na funk-
cję „inżyniera w randze pułkownika w armii 
Stanów Zjednoczonych”. Dokument nosi 
datę 18 października 1776 r. Zobowiązu-
je Kościuszkę do wykonywania rozkazów 
i poleceń Kongresu lub jego Komisji utwo-
rzonych w tym celu bądź od głównodo-
wodzącego armią Stanów Zjednoczonych 
lub od innego wyższego rangą ofi cera; 
zobowiązuje też wszystkich podkomend-
nych Kościuszki do wykonywania jego roz-
kazów. Wystawiony w Filadelfi i dokument 
podpisał, z upoważnienia Kongresu, John 
Hancock.

W akcie tym zwraca uwagę mianowa-
nie Kościuszki inżynierem. Jest to prawdo-
podobnie pierwszy w dziejach przypadek 
użycia tego określenia w odniesieniu do 
obywatela polskiego.

Prezentacja dokumentów nominacyjnych, wykonanie kompozycji Naczelnika 
i medal dla PK na zakończenie obchodów

Rok Tadeusza Kościuszki dobiegł końca
LESŁAW PETERS

Uroczyste otwarcie wystawy, od lewej: konsul Republiki Francuskiej w Krakowie Frédérick 
de Touchet, prezes Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego Eugeniusz Skoczeń, prorektor 
PK Andrzej Białkiewicz, były rektor PK prof. Marcin Chrzanowski, rektor PK Jan Kazior, prezes 
Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Tomasz Otrębski
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Drugi dokument, wystawiony przez 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
datowany jest 12 października 1789 r. Ko-
ściuszko, nazywany tu byłym brygadierem 
wojsk amerykańskich, otrzymuje patent na 
szarżę generała majora wojska koronnego. 
Dokument sygnowany jest podpisem kró-
la i Ignacego Janiszewskiego, sekretarza 
wielkiej pieczęci koronnej. 

Oryginały obu dokumentów znajdują 
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Kra-
kowie (w części należącej do Muzeum Ksią-
żąt Czartoryskich), instytucji, która przygo-
towała i użyczyła Muzeum PK pokazane na 
wystawie kopie. Reprodukcje znajdujące się 
w gablotach wykonano w skali 1:1.

Trzy utwory

Trzy skomponowane przez Tadeusza Ko-
ściuszkę miniatury muzyczne pojawiają 
się w salach koncertowych niezmiernie 

rzadko. Są praktycznie nie-
znane. Dlatego uczestnicy 
październikowej uroczy-
stości stali się świadkami 
naprawdę wyjątkowego 
wydarzenia. 

Do prezentacji utwo-
rów na PK doprowadził 
prof. Marcin Chrzanow-
ski, który zapis nutowy 
uzyskał od prof. Andrzeja 
Kozka z Macquarie Uni-
versity w Australii, członka 
Kosciuszko Heritage Inc. 
Twórca tej muzyki napisał 
wszystkie trzy utwory na 
instrument klawiszowy, 

więc prof. Chrzanowski przed przeka-
zaniem nut Krakowskiej Orkiestrze Sta-
romiejskiej mógł sprawdzić na pianinie 
brzmienie kompozycji. Stwierdził, że będą 
stanowić godną oprawę muzyczną plano-
wanej uroczystości. 

Oryginalne nuty Kościuszki wymagały 
aranżacji na orkiestrę dętą. Dokonano tego, 
przeplatając partie solowe z partiami orkie-
strowymi. Prowadzący Krakowską Orkiestrę 
Staromiejską Wiesław Olejniczak przyzna-
je, że było to ciekawe doświadczenie. Nie 
wyklucza, że prowadzona przez niego KOS 
będzie wykonywać polonez C-dur podczas 
koncertów zagranicznych. 

Od Martyniki po Australię

Przypadająca 15 października 200. roczni-
ca śmierci Tadeusza Kościuszki odbiła się 
w Polsce szerokim echem. Przypomnia-
ła raz jeszcze, jak wielką popularnością 

i powszechnym szacunkiem niezmiennie 
cieszy się postać Patrona Politechniki Kra-
kowskiej. 

W samym Krakowie Kościuszce po-
święcono w mijającym roku wiele wyda-
rzeń. 24 marca, w 223. rocznicę przysięgi 
złożonej przez Naczelnika na krakowskim 
Rynku, odbyła się inscenizacja tego wyda-
rzenia według obrazu Wojciecha Kossaka. 
2 października w Muzeum Historycznym 
Miasta Krakowa otwarto wystawę pod 
wiele mówiącym tytułem „Rozważny 
i romantyczny”. Twórcy tej ekspozycji 
odstąpili od tradycji pomnikowego pre-
zentowania sylwetki przywódcy powsta-
nia z 1794 r., by pokazać go w kontekście 
codziennych problemów, bolesnych do-
świadczeń życiowych i zwykłych ludzkich 
rozterek, w konfrontacji z samotnością. 
Pozwoliło to w nowy sposób spojrzeć na 
tę postać. „Przyglądając się politycznym 
i życiowym wyborom Kościuszki, na-
bieramy przekonania, że zdecydowanie 
wyprzedzał swoje czasy” — stwierdził 

Rektor PK Jan Kazior prezentuje akt nadania uczelni medalu 
„Im Memoriam — Tadeusz Kościuszko”

 Pamięć Tadeusza Kościuszki, w związ-
ku z 200. rocznicą jego śmierci, uczczo-
no w różnych krajach świata. W Paryżu 
w dniach 19–20 października odbyła się 
konferencja zatytułowana „Kościuszko — 
héros de deux continents” (Kościuszko — 
bohater dwu kontynentów). Politechnikę 
Krakowską reprezentowali prof. Maria Ży-
chowska i prorektor dr hab. inż. arch. An-
drzej Białkiewicz, prof. PK. 

Pierwsza sesja odbyła się w Bibliote-
ce Polskiej w Paryżu. Obrady otworzył 
dyrektor biblioteki, prezes Towarzystwa 
Historyczno-Literackiego C. Pierre Zale-
ski, a z referatem wprowadzającym „Tha-
dée Kościuszko: sa dimension universelle” 

Konferencja kościuszkowska w Paryżu
(Wymiar uniwersalny Tadeusza Kościusz-
ki) wystąpił prof. Franciszek Ziejka, były 
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W tej części konferencji Andrzej Białkie-
wicz wygłosił referat „Tadeusz Kościuszko 
de la période parisienne des années 1769–
1774” (Okres paryski Tadeusza Kościuszki 
1769–1774). 

Po południu 19 października obrady 
toczyły się w siedzibie Stacji Naukowej 
Polskiej Akademii Nauk przy rue Lauriston. 
Referaty wygłosili: Jolanta Daszyńska, 
Jan Konopka i Rafał Wiktor Kowalczyk — 
uczestnicy konferencji „Tadeusz Kościusz-
ko. Historia, współczesność, przyszłość. 
Relacje i zależności” zorganizowanej na PK 

w marcu tego roku. 20 października obrady 
przeniesiono do Ambasady Polskiej w Pa-
ryżu, gdzie z kolejnym referatem wystąpił 
jeszcze jeden uczestnik konferencji na PK 
— Mieczysław Rokosz. 

Z osobami biorącymi udział w pary-
skiej konferencji spotkał się ambasador RP 
Tomasz Młynarski. Od Andrzeja Białkiewi-
cza otrzymał on książkę zawierającą doro-
bek wspomnianej konferencji na PK. Jeden 
z egzemplarzy prorektor Białkiewicz prze-
kazał także Bibliotece Polskiej, gdzie jesz-
cze przed otrzymaniem książka wzbudziła 
zainteresowanie i oczekiwano na nią.

(ps)

Konsul Frédérick de Touchet wpisuje się do 
księgi pamiątkowej Muzeum PK
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prezydent Krakowa Jacek Majchrowski 
podczas spotkania inaugurującego wy-
stawę, którą jeszcze do 17 grudnia można 
oglądać w Pałacu Krzysztofory. 

13 października w sali obrad Rady Miasta 
rozpoczęła się dwudniowa, międzynarodo-
wa konferencja „Integracja wokół Kościusz-
ki”. Otworzył ją swoim wystąpieniem Kurt 
Fluri, burmistrz Solury, w której Kościuszko 
spędził ostatnie lata życia. I właśnie o tych 
latach mówił szwajcarski gość. Również 
13  października na Plantach, między uli-
cami Szewską i św. Anny, zasadzony został 
mający upamiętnić obecne obchody platan 
klonolistny — drzewo łączące dwa gatunki 
platanów, występujące po obu stronach 
Atlantyku. 14 października kilka tysięcy osób 
zgromadzonych na Rynku Głównym koło 
wieży ratuszowej pozowało do wspólnego 
zdjęcia z… Tadeuszem Kościuszką, w które-
go wcielił się aktor Tomasz Schimscheiner. 
Następnie odbyło się wspólne śpiewanie 
pieśni poświęconych Kościuszce pod ha-
słem „Wszyscy jesteśmy Kościuszkami”.

W dniu rocznicy zgonu Naczelnika, 
15  października, w katedrze wawelskiej 
odprawiona została w intencji Kościuszki 
uroczysta msza święta, której przewodni-
czył metropolita krakowski abp Marek Ję-
draszewski. W krypcie św. Leonarda, przy 
sarkofagu z doczesnymi szczątkami boha-
tera, kwiaty złożył prezydent RP Andrzej 
Duda wspólnie z małżonką. Rozległo się 
bicie dzwonu Zygmunta. 

16 października odbyła się sesja po-
pularnonaukowa zorganizowana przez 
Starostwo Powiatowe w Krakowie i Liceum 
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
w Krzeszowicach pod patronatem hono-

rowym Politechniki Krakowskiej. W sesji 
uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. PK reprezen-
tował prorektor Andrzej Białkiewicz. 

Na obchody złożyło się też wiele ini-
cjatyw lokalnych. 26 października uro-
czystość zamknięcia Roku Kościuszkow-
skiego odbyła się w Pleszowie, gdzie 
kultywowana jest pamięć o pobycie 
Naczelnika. Organizatorem wydarzenia 
był prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Pleszowskiej Leszek Hacuś, który jest pra-

Od wielu lat Politechnika Krakowska 
współpracuje z krajowym liderem w dzie-
dzinie produkcji nawozów azotowych i po-
tentatem w branży chemicznej — Grupą 
Azoty. Kontakty te przynoszą wymierne 
korzyści obu stronom. Owocnie rozwija się 
program stypendialny Grupy Azoty skie-
rowany do najlepszych studentów PK, zaj-
mujących się tematami zbieżnymi z profi -
lem fi rmy. Specjaliści fi rmy prowadzą na PK 
zajęcia, a studenci i doktoranci uczestniczą 
w praktykach i stażach organizowanych 
przez Grupę Azoty. W dowód uznania dla 
wkładu Politechniki w tę współpracę Gru-
pa Azoty przyznała naszej uczelni Odzna-
kę Honorową „Zasłużony dla Grupy Azoty”. 
Do wręczenia doszło 6 października w Tar-
nowie, podczas jubileuszowej gali Święta 
Pracowników spółki.

Grupa Azoty uhonorowała 
Politechnikę Krakowską

cownikiem Wydziału Mechanicznego PK. 
Również w tej ceremonii uczestniczył pro-
rektor Andrzej Białkiewicz. 

Nie brakło przedsięwzięć nietypowych, 
jak wejście w lipcu przedstawicieli Komite-
tu Kopca Kościuszki — prezesa Mieczysła-
wa Rokosza i dyrektora biura Leszka Cier-
piałowskiego — na szczyt Mt Kosciuszko 
w Australii. Żaglowiec „Fryderyk Chopin” 
w podróż ku Małym Atylom zabrał ufundo-
waną przez prezesa Tadeusza Otrębskiego 
tablicę, która ma upamiętnić pobyt Tade-
usza Kościuszki na Martynice w 1776 r. 

Tym i wielu innym wydarzeniom, dzie-
jącym się w związku z rocznicą, towarzy-
szyły publikacje w mediach. W sierpniu 
niemal cały numer Kościuszce poświęcił 
magazyn historyczny „Mówią Wieki”. Spe-
cjalne wydanie w całości dotyczące Ko-
ściuszki opublikował tygodnik „Polityka”. 
Na łamach „Dziennika Polskiego” w mie-
sięcznych odstępach ukazywał się „Kurier 
Komitetu Kopca Kościuszki”. 

Obchody 200. rocznicy śmierci przy-
wódcy powstania z 1794 r. przybliżyły 
nam postać Naczelnika i spopularyzowały 
wiele mało znanych faktów z jego życia. 
Szczycąca się od 41 lat imieniem Tadeusza 
Kościuszki Politechnika Krakowska wniosła 
w te uroczystości znaczący wkład. 

Zdjęcia: Jan Zych
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W kolejnym posiedzeniu Konwentu Senio-
rów Politechniki Krakowskiej wziął udział wy-
bitny uczony — fi zyk pracujący nad zagad-
nieniami, które mogą zmienić oblicze naszej 
cywilizacji — prof. Józef Spałek. Badacz zaj-
muje się teoretycznymi aspektami nadprze-
wodnictwa wysokotemperaturowego, czyli 
zjawiska, które budzi nadzieje na uzyskanie 
materiałów pozwalających przesyłać prąd 
bez strat w temperaturach pokojowych. Po-
siedzenia odbyło się 26 października. 

Przedstawiając gościa, przewodniczą-
cy Konwentu Seniorów prof. Stanisław 
Juchnowicz przypomniał, że prof. Józef 
Spałek jest naukowcem światowej sławy, 
laureatem prestiżowych nagród. W 2016 r. 
otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej, zwaną polskim Noblem. W prze-
szłości wykładał na różnych uczelniach 
w kraju i za granicą. Obecnie związany jest 
z Uniwersytetem Jagiellońskim. Prywatnie 
lubi muzykować i pisze wiersze. 

Na początku swego wystąpienia 
prof.  Spałek całkowity brak oporu elek-
trycznego nazwał zjawiskiem absolutnie 
fantastycznym. Zjawisko to od około 30 lat 
uzyskuje się w temperaturach powyżej 
temperatury ciekłego azotu. Prawdziwą 
rewolucję przyniesie jednak dopiero otrzy-
manie efektu w temperaturach, z którymi 
mamy do czynienia na co dzień. Uczony 
przywołał przykład rosyjskich systemów 
energetycznych, w których z powo-
du przesyłania prądu elektrycznego na 
ogromnych, liczących nawet po kilka ty-
sięcy kilometrów dystansach, powstają 
straty sięgające 40 procent, a zdaniem nie-
których nawet 50 procent. Innymi słowy, 
około połowa produkcji idzie na marne. 
Gdy wyprodukuje się nadprzewodzące li-
nie przesyłowe, będzie można całkowicie 
uniknąć tych strat. 

Zjawisko przewodzenia prądu bez strat 
zapowiada olbrzymi przełom w dziedzinie 
elektroniki kwantowej, z perspektywą bu-
dowy komputera kwantowego. Pozwoli 
wprowadzić na masową skalę pociągi po-
ruszające się na poduszce magnetycznej. 
Stosunkowo łatwe będzie też wykonywa-
nie magnetycznych map mózgu, co dziś 
nastręcza wiele problemów. Aby jednak 
to wszystko było możliwe, konieczne jest 
uzyskanie zjawiska nadprzewodnictwa 
w temperaturach pokojowych. 

Zarysowawszy perspektywę ol-
brzymich zdobyczy technologicznych 
w różnych dziedzinach życia, prof. Spałek 
przeszedł do wyjaśniania korzeni nad-
przewodnictwa oraz prezentacji własnego 
wkładu w poznanie istoty tego zjawiska. 
Uczony już w 1977 r. opracował tzw. model 
t/J, w którym opisał matematycznie zjawi-
sko odpowiedzialne za efekt nadprzewod-
nictwa. Kluczową rolę odgrywa tu łączenie 
się elektronów w pary. W referacie wygło-
szonym na PK prof. Józef Spałek barwnie 
opisał zjawiska zachodzące w materii, ma-
jącej właściwości nadprzewodzące. 

Ze szkoły wiemy, że ładunki jednoimien-
ne odpychają się. I tak jest też z dwoma 
elektronami, które znajdują się w odległości 
jednego angstrema, czyli odległości porów-
nywalnej z rozmiarami atomu. Kiedy jednak 
elektrony oddalą się od siebie, chociażby 
na odległość 3 angstremów, w grę zaczyna 

wchodzić inny rodzaj oddziaływania i wte-
dy powstaje para skorelowanych ze sobą 
elektronów (tzw. para Coopera), para, która 
może poruszać się swobodnie w materiałach 
nadprzewodzących. Badacz zaproponował 
ostatnio nowe podejście do zagadnienia. 
Zapewnia, że w swych badaniach nie powie-
dział jeszcze ostatniego słowa. Na podkreśle-
nie zasługuje fakt, że opublikowana wiele lat 
temu główna praca naukowa prof. Spałka, 
początkowo poza granicami Polski niedo-
strzeżona, dziś jest coraz bardziej doceniana. 

Dyskusja, która rozwinęła się po wystą-
pieniu, wykroczyła poza ramy tematyczne 
nakreślone w wykładzie. W pytaniach po-
jawiły się kwestie dotyczące m.in. budowy 
elektrowni jądrowych i pozyskiwania ener-
gii ze źródeł odnawialnych, a także wątki 
o bardziej ogólnym charakterze. W tym 
samym duchu utrzymane były odpowiedzi 
prof. Spałka. Odpowiedzi czasem zaskakują-
ce, jak np. wtedy, gdy oświadczył, że fi zyka, 
a nie matematyka, jest królową nauk. Fizyka 
to bowiem opis przyrody plus matematyka.

Podsumowując spotkanie, prof. Sta-
nisław Juchnowicz podkreślił olbrzymie 
zaangażowanie i pasję, z jaką prof. Józef 
Spałek zajmuje się nauką. — Pasji mi nie 
brakuje — przyznał uczony. Na zakończe-
nie prof. Juchnowicz stwierdził, że wykład, 
który wygłosił gość Konwentu Seniorów, 
był prawdziwym wydarzeniem w życiu 
Politechniki Krakowskiej.

(ps)

Prof. Józef Spałek był gościem Konwentu Seniorów PK

Badania, które budzą wielkie nadzieje

Prof. Józef Spałek. Fot.: Jan Zych

Józef Spałek (z lewej) w rozmowie z członkami Konwentu Seniorów, profesorami: 
Maciejem Pawlickim, Andrzejem Stokłosą, Marcinem Chrzanowskim, 
Januszem Biernackim. Fot.: Jan Zych
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Po raz 36. specjaliści z całej Polski, prowadzą-
cy badania w zakresie nauki o tarciu, spotkali 
się na Ogólnopolskiej Konferencji Tribolo-
gicznej, tradycyjnie zwanej Jesienną Szkołą 
Tribologiczną. Podczas konferencji, która 
odbyła się w dniach 4–7 września w Wielicz-
ce, wygłoszono 110 referatów, z czego 6 wy-
stąpień miało charakter plenarny.

Podczas konferencji poruszono takie 
zagadnienia, jak: analiza procesów oraz 
metodyka badań tribologicznych; środki 
smarowe i procesy smarowania; materiały 
elementów trących; kształtowanie właści-
wości warstwy wierzchniej; problematyka 
łożyskowania biomechanicznego; metody 
projektowania węzłów tribologicznych; mo-
delowanie procesów zużyciowych w złożo-
nych warunkach wymuszeń; problematyka 
tribologiczna w rozwoju techniki; problemy 
tarcia i zużycia w praktyce przemysłowej. 

Pełne teksty referatów zgłoszonych na 
konferencję zostały opublikowane w cza-
sopiśmie „Tribologia”. W ramach konferen-
cji odbyły się też warsztaty szkoleniowe. 

Spotkanie zorganizował Instytut 
Technologii Maszyn i Automatyzacji Pro-

dukcji Politechniki Kra-
kowskiej przy współpracy 
Laboratorium Metrologii 
Współrzędnościowej PK, 
Katedry Inżynierii Me-
chanicznej i Agrofi zyki 
Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie oraz Instytutu 
Technologii Eksploatacji 
— Państwowego Instytu-
tu Badawczego w Rado-
miu. Przewodniczącym 
konferencji był prof. Józef 
Gawlik. Pracami komitetu 
organizacyjnego kiero-
wała dr  inż. Magdalena 
Niemczewska-Wójcik. 

W spotkaniu uczestniczyło 115 przed-
stawicieli jednostek naukowo-badawczych 
i naukowo-dydaktycznych z całej Polski. Re-
prezentowane były m.in.: Instytut Maszyn 
Przepływowych PAN, Instytut Mechaniki 
Precyzyjnej w Warszawie, Wojskowa Aka-
demia Techniczna, Akademia Górniczo-
-Hutnicza oraz wiele innych placówek 
badawczych i szkół wyższych, w tym 

XXXVI Jesienna Szkoła Tribologiczna

Wiedza o tarciu w badaniach 
i praktyce przemysłowej

11 politechnik. Obecni byli także przedsta-
wiciele przemysłu. 

Realizacji programu naukowego 
XXXVI Jesiennej Szkoły Tribologicznej sprzy-
jały stylowe wnętrza hotelu Lenart w Wie-
liczce, gdzie toczyły się obrady. Uczestnicy 
konferencji mogli dodatkowo skorzystać 
z ciekawych propozycji turystycznych.

(R.)

Zaawansowany technologicznie sprzęt zo-
stał udostępniony studentom Politechniki 
Krakowskiej dzięki otwarciu na uczelni la-

Sprzęt dla studentów na najwyższym światowym poziomie

Laboratorium Nokii w murach PK
boratorium dydaktycznego fi rmy Nokia. 
Działające w Krakowie Centrum Badawczo-
-Rozwojowe Nokii stworzyło na PK warunki 

do zapoznawania się z no-
woczesnymi  technologia-
mi przesyłania danych 
w standardzie LTE (Long 
Term Evolution). Uroczy-
stość otwarcia pracowni 
odbyła się 30 października. 

Za cenny dar dzięko-
wał podczas uroczystości 
rektor PK prof. Jan Kazior, 
który podkreślił, że zaję-
cia prowadzone w labo-
ratorium przyczynią się 
znacząco do podniesie-
nia kompetencji absol-

wentów Politechniki, a także do wzrostu 
ich konkurencyjności na rynku pracy. Rów-
nież goszczący na PK dyrektor Centrum 
R&D Nokia w Krakowie Krzysztof Persona 
wyraził zadowolenie z faktu, że przekaza-
ny sprzęt przyczyni się do jeszcze lepsze-
go przygotowania studentów do pracy 
w branży IT. Krzysztof Persona podkreślił, 
że wyposażenie laboratorium pod wzglę-
dem technologicznym jest w dziedzinie 
łączności mobilnej na najwyższym świato-
wym poziomie. 

Studenci otrzymali do dyspozycji dwie 
stacje bazowe BTS (Basic Tracking Station) 
typu FZM. Tego typu stacje wykorzysty-
wane są w profesjonalnych instalacjach za-
pewniających dostęp do zasobów interne-
tu w technologii 4G LTE. Gwarantują dużej 

Symboliczny czek dla Instytutu Teleinformatyki PK, od prawej: 
rektor PK Jan Kazior, dyrektor Centrum R&D Nokii Krzysztof 
Persona i prodziekan WFMiI Jerzy Jaworowski. Fot.: Jan Zych

Otwarcie konferencji, w prezydium (od lewej): prof. Jerzy Sła-
dek, dziekan Wydziału Mechanicznego PK; prof. Józef Gaw-
lik, były rektor PK, przewodniczący komitetu naukowego kon-
ferencji; prof. Janusz Kowal (AGH), przewodniczący Komitetu 
Budowy Maszyn PAN; prof. Marian Szczerek (ITE PIB), prezes 
Polskiego Towarzystwa Tribologicznego. Fot.: Jan Zych
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W dniach 8–11 października odbyła 
się w Ustroniu Konferencja Naukowo-
-Techniczna „POLIURETANY 2017 — mate-
riały przyjazne dla człowieka i środowiska”. 
Była to już czwarta konferencja z tego cyklu. 
W spotkaniu udział wzięło 70 przedstawicie-
li przemysłu oraz 38 osób reprezentujących 
jednostki naukowe, zajmujące się badania-
mi w zakresie tworzyw poliuretanowych. 

Konferencja zorganizowana zost ała 
wspólnie przez zespół pracowników Ka-
tedry Chemii i Technologii Polimerów Po-
litechniki Krakowskiej oraz fi rmy FAMPUR 
Adam Przekurat. Zespołowi przewodniczy-
li dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK 
oraz dr inż. Leonard Szczepkowski. Otwar-
cia konferencji dokonał rektor Politechniki 
Krakowskiej prof. Jan Kazior. Wygłoszono 
28 referatów i przedstawiono 26 posterów. 

W prezentowanych pracach domino-
wała tematyka wytwarzania poliuretanów 
z udziałem surowców odnawialnych oraz 
problemów związanych ze zmniejszaniem 
palności materiałów piankowych. Nagro-
dę w kategorii najlepszy poster ufundował 
i wręczył dziekan Wydziału Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej PK prof. Dariusz Bog-
dał. Nagrodę tę otrzymała mgr inż. Paulina 
Parcheta z Politechniki Gdańskiej za poster 
pt. „Thermal degradation kinetics of the 
bio-based poly(propylene sucinate)s“. Na-
grodę organizatorów za najlepszy referat 
otrzymała dr inż. Grażyna Mitchener z fi rmy 
PolyChemTech Ltd. za prezentację pt. „Lek-
cja z tragicznego pożaru w Grenfell Tower 
w Londynie dla przemysłu PIR-owego”. 

Konferencja stanowiła doskonałą 
okazję do wymiany opinii i doświadczeń 
oraz do dyskusji na temat możliwości 
komercjalizacji prezentowanych wy-
ników badań. Pokonferencyjne opinie 
wielu uczestników potwierdzają, że spo-
tkanie było udanym przedsięwzięciem 
pod względem naukowym i organiza-
cyjnym. Pozwoliło na nawiązanie wielu 
kontaktów, które w przyszłości powinny 
zaowocować wspólnymi projektami ba-
dawczymi. 

Dominowała tematyka wytwarzania poliuretanów z udziałem surowców 
odnawialnych

Konferencja „POLIURETANY 2017”

Uczestnicy konferencji, od lewej: Paulina Parcheta z Politechniki Gdańskiej — laureatka 
nagrody za najlepszy poster; Dariusz Bogdał — dziekan WIiTCh PK, Sylwia Przekurat — 
dyrektor ds. handlowych i marketingu fi rmy FAMPUR, Aleksander Prociak — organizator 
konferencji ze strony PK, Leonard Szczepkowski — dyrektor ds. rozwoju fi rmy FAMPUR. 
Fot.: Karolina Zawadzińska

Patronat honorowy nad konferencją 
objął rektor PK prof. Jan Kazior, natomiast 
patronat medialny — mgr inż. Barbara 
Witowska-Mocek, redaktor naczelny cza-
sopisma „Polimery”. Sponsorami tegorocz-
nej konferencji byli: PCC Rokita, Fampur 
Adam Przekurat, Wydział Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej oraz Centrum Trans-
feru Technologii Politechniki Krakowskiej. 
Kolejne spotkanie z tego cyklu planowane 
jest w 2019 r.

(R.)

liczbie użytkowników połączenia mobilne 
wysokiej jakości. Prodziekan Wydziału Fi-
zyki, Matematyki i Informatyki PK dr inż. 
Jerzy Jaworowski wyjaśnia, że instalacja 
dwóch pełnych zestawów tzw. toru radio-
wego stwarza studentom praktyczną moż-
liwość analizy wpływu na jakość sygnału 
różnego rodzaju parametrów związanych 
z rozchodzeniem się mikrofal w ośrodku, 
jakim jest powietrze, np. wpływu zakłó-
ceń elektromagnetycznych. Laboratorium 
Nokii na PK zostało także wyposażone 
w oprogramowanie, które umożliwia sy-

mulację działania pełnego środowiska sie-
ci 4G (Evolved Packet Core). 

Krakowskie centrum Nokii i Politechni-
ka Krakowska zawarły w 2014 r. porozumie-
nie, w wyniku którego fi rma współpracuje 
z naszą uczelnią w organizowaniu targów 
pracy, praktyk i staży dla studentów, a tak-
że w realizowaniu prac dyplomowych oraz 
prowadzeniu adresowanych do studentów 
szkoleń i kursów z udziałem ekspertów No-
kii. Obecnie planuje się realizację doktora-
tów wdrożeniowych przez pracowników 
Nokii we współpracy z PK oraz urucho-

mienie wspólnych studiów dualnych na 
kierunku informatyka. Studenci, którzy je 
wybiorą, będą mogli część kształcenia od-
bywać w centrum badawczo-rozwojowym 
fi rmy w Krakowie. 

Laboratorium Nokii na Politechnice 
Krakowskiej powstało w budynku W-15 
(„Houston”), na terenie kampusu przy 
ul.  Warszawskiej. Jest drugą taką jednost-
ką uruchomioną przez fi rmę na polskich 
uczelniach (pierwsze działa od 2015 r. 
w AGH). Sprzęt udostępniony studentom 
PK ma wartość 120 tys. złotych. 
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Od 24 lat na Politechnice Krakowskiej odbywa-
ją się konferencje z zakresu sztuki ogrodowej 
i dendrologii historycznej. Niezmiennie ich 
organizacji podejmują się — Zakład Sztuki 
Ogrodowej i Terenów Zielonych, działający 
w Instytucie Architektury Krajobrazu Politech-
niki Krakowskiej oraz Sekcja Sztuki i Architek-
tury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Archi-
tektury PAN w Krakowie. Nad inicjatywą przez 
lata pielęgnowaną przez prof. Annę Mitkow-
ską oraz prof. Marka Siewniaka pieczę przejęli 
pracownicy Zakładu Sztuki Ogrodowej i Tere-
nów Zielonych PK. 

Tegoroczna konferencja miała charakter 
dwudniowego, międzynarodowego spotka-
nia naukowego. Jako że jej temat — sacrum 
w komponowanej przestrzeni — był wielo-
znaczny i wielowątkowy, a po nadto związany 
z ideami tej miary co tożsamość i dziedzictwo 
— konferencja zainspirowała dyskusję i spro-
wokowała wiele interesujących wystąpień.

Zgromadzeni na konferencji specjaliści 
podjęli próbę odczytania sacrum w krajobra-
zie — poszukiwali jego znaków w przestrzeni 
zabudowanej (miast i wsi) i w rejonach otwar-
tych. Przedmiotem ich analiz nie zawsze był 
krajobraz współczesny, a przykłady nie po-
chodziły tylko z terenu Polski. Mówiono o sac-
rum w porządku aksjologicznym, ale także 
wymieniano poglądy i praktyczne doświad-
czenia związane z projektowaniem obiektów 
i sfer sakralnych, np. zespołów klasztornych, 
cmentarzy, kalwarii, miejsc kultu i upamiętnie-
nia czy pomników. W trakcie konferencji po-
ruszano zagadnienia ideowe i kompozycyjne, 
podkreślano kontekst symboliczno-treściowy 
stref o znaczeniu religijno-kulturowym, ich 
rangę w odniesieniu do przemian, które za-
chodzą obecnie w przestrzeniach miast. Wy-
jątkowej atmosferze konferencji sprzyjało 
też niezwykłe miejsce, w którym toczyły się 
tegoroczne obrady — zabytkowy klasztor oj-
ców Franciszkanów (aule bł. Jakuba Strzemię 
i św. Maksymiliana), jeden z najstarszych kra-
kowskich klasztorów.

Warto podkreślić, iż spotkanie o podob-
nej, choć znacznie węższej tematyce, zorga-
nizowano w 1995 r. Była to piąta konferencja 
z cyklu. Przestawiane wtedy referaty doty-
czyły przede wszystkim zagadnienia sacrum 
w odniesieniu do sztuki ogrodowej. 

Tegoroczne obrady wpisały się także 
w program obchodzonego 20 października br. 
Dnia Krajobrazu, ustanowionego przez Gene-
ralną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Populary-
zacja zagadnień stanowiących przedmiot kon-
ferencji korespondowała z jego hasłem „Nauka 
o krajobrazie”.

Dopełnieniem konferencji była wizyta 
studialna w ogrodach królewskich na Wawelu. 
Dzięki uprzejmości dyrekcji wawelskiego zam-
ku spotkanie prowadziła mgr Katarzyna Żółciak, 
główny specjalista ogrodów królewskich. Była 
to wyjątkowa okazja, aby zapoznać się z aktual-
nymi problemami i sposobami pielęgnacji zie-
leni, która znajduje się na wzgórzu wawelskim. 

Kładąc nacisk na popularyzację nauki, jej 
dostępność dla różnych grup społecznych 
i wiekowych czy zainteresowanych tematem 
hobbystycznie albo zawodowo, organizatorzy 
zagwarantowali, jak co roku, bezpłatny udział 
w konferencji. Problematyka i miejsce obrad 
przyciągnęły więc sporą grupę słuchaczy i sym-
patyków sztuki ogrodowej.

W dwudniowej konferencji (19–20 paź-
dziernika br.) wzięli udział projektanci ar-
chitektury krajobrazu, specjaliści z zakresu 
historii sztuki ogrodowej, dendrologii stoso-

wanej oraz przedstawiciele urzędów. Repre-
zentowali uczelnie i instytucje z Gdańska, 
Warszawy, Wrocławia, Lublina, Szczecina, 
Rzeszowa, Nysy, Opola, Poznania, oczywi-
ście z Krakowa, ale i z zagranicy — Austrii, 
Holandii, Węgier, Ukrainy czy Słowacji.

Rosnące zainteresowanie zagranicznych 
naukowców prezentowaniem wyników swoich 
badań na krakowskiej konferencji ogrodowej 
skłoniło organizatorów do podjęcia decyzji, aby 
kolejna edycja miała także charakter międzyna-
rodowy. Będzie to jubileuszowa XXV konferen-
cja. Jej temat ma dotyczyć roślinności histo-
rycznej miast w kontekście zmieniających się 
kanonów piękna. 

Zdjęcia: Miłosz Zieliński

Dr inż. arch. Katarzyna Hodor jest adiunktem 
Instytutu Architektury Krajobrazu PK. 

Międzynarodowa konferencja zgromadziła w Krakowie znawców sztuki 
ogrodowej i dendrologii historycznej 

Zapis sacrum w przestrzeni
KATARZYNA HODOR

Sesję plenarną prowadzi prof. Anna Mit-
kowska. Obrady odbywały się w zabytko-
wej auli, w klasztorze Franciszkanów w Kra-
kowie

Zwiedzanie wawelskich ogrodów
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Podczas 21. Międzynarodowych Targów 
Książki w Krakowie, odbywających się 
w dniach 26–29 października, Wydawnictwo 
Politechniki Krakowskiej zostało wyróżnione 
nominacją do nagrody „Gaudeamus” przy-
znawanej przez Stowarzyszenie Wydawców 
Szkół Wyższych. Uznanie sądu konkursowe-
go zyskała monografi a „Wieże mieszkalne” 
autorstwa Mariusza Twardowskiego.

Publikacja stanowi studium przypadków 
ukazujących pluralizm form i strategii pro-
jektowych, tendencji, rozwiązań konstruk-
cyjnych i materiałowych, a także kontekstu, 
w jakim dany obiekt powstał. Do szczegóło-
wej analizy krytyczno-porównawczej współ-
czesnych wież mieszkalnych autor wybrał 
najbardziej reprezentatywne przykłady 
projektów i realizacji powstałych w ostat-
nich 15  latach w największych i najbardziej 
znanych współczesnych metropoliach oaz 

w miastach o średniej i niskiej 
intensywności zabudowy, jak 
w również w historycznych com-
pact cities.

Każdy przedstawiony w pra-
cy przykład ujęto systemowo, na-
wiąz ując do sąsiedztwa, historii 
miasta, kontekstu miejsca. Z pra-
cy wyłania się obraz wieży miesz-
kalnej jako nie tylko materializacji 
ogólnej idei współczesnego mia-
sta, lecz także zindywidualizowa-
nej formy, w której skupiają się 
aspekty danego czasu i miejsca. 
Autor publikacji, dr inż. arch. Mariusz Twar-
dowski, jest pracownikiem Katedry Kompo-
zycji Urbanistycznej na Wydziale Architektu-
ry Politechniki Krakowskiej.

Przypomnijmy, że w roku ubiegłym 
Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyż-

Publikacja Wydawnictwa PK uzyskała nominację 
do nagrody „Gaudeamus”

Fot.: Jan Zych

szych przyznało Wydawnictwu PK nagrodę 
„Gaudeamus” za książkę prof. Aleksandra 
Böhma „O czynniku kompozycji w plano-
waniu przestrzeni”. 

(R.)

Muzeum Politechniki Krakowskiej przystąpi-
ło do publikowania nowej serii wydawniczej 
— „Zeszytów Historycznych Muzeum PK”. 
Jako pierwsza pozycja serii ukazała się pra-
ca „Dziedzictwo akademickiego Lwowa na 
Politechnice Krakowskiej”, będąca efektem 
zbiorowego wysiłku komitetu redakcyjnego 
i zaproszonych do współpracy autorów.

Książka ma charakter słownika biogra-
fi cznego. Zawiera życiorysy 95 osób zwią-
zanych z lwowskim środowiskiem nauko-
wym przed wybuchem II wojny światowej, 
głównie z Politechniką Lwowską. W 1945 r. 
i w latach następnych osoby te tworzyły 
zręby Politechniki Krakowskiej. Grono owo 
stanowiło prawie połowę pracowników, 
którzy w pierwszych powojennych latach 
złożyli się na kadrę Wydziałów Politech-
nicznych, czyli forpoczty PK. Wielu ode-
grało znaczącą rolę także w późniejszym 
rozwoju uczelni. Jeden z absolwentów 
Politechniki Lwowskiej, Bronisław Kopy-
ciński, przez trzy kadencje, do 1965 r., spra-
wował funkcję rektora PK, a do 2000 roku 
pełnił obowiązki redaktora naczelnego 
„Czasopis ma Technicznego”. 

 Inauguracja nowej serii wydawniczej

Lwowiacy u źródeł Politechniki Krakowskiej

Osobnym szkicem biograficznym, 
nieco większym od pozostałych życio-
rysów, został uhonorowany na początku 
tomu Izydor Stella-Sawicki — główny 
twórca Politechniki Krakowskiej. Na te-
mat opisywanych osób publikacja przy-
nosi wiele ciekawych informacji, nieraz 
mozolnie wyszukanych w mało znanych 

lub trudno dostępnych źródłach. O nie-
których postaciach udało się jednak od-
naleźć bardzo mało danych. Dlatego 
też we „Wprowadzeniu” przewodniczą-
cy komitetu redakcyjnego prof. Marcin 
Chrzanowski pisze, że teksty biogramów 
należy traktować jako: „zachętę dla Czy-
telników do dalszych poszukiwań mate-
riałów źródłowych i ewentualnie poświę-
cenia wymienionym osobom osobnych 
opracowań”.

W skład komitetu redakcyjnego we-
szli: Barbara Bartkowicz, Henryk Bryś, 
Marcin Chrzanowski (przewodniczą-
cy), Antoni Ostoja-Gajewski, Krystyna 
Wieczorek-Ciurowa, Roman Wielgosz, 
Adam Winiarz. Redakcję i opracowanie 
biogramów wykonała Lilianna Lewan-
dowska. Recenzentem tomu był Stefan 
Piechnik. Trzeba jednak podkreślić, że do 
powstania edycji przyczyniło się znacz-
nie więcej osób, o czym zaświadczają 
podziękowania zawarte we wspomnia-
nym „Wprowadzeniu”.

(ps)
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Idealny kandydat do pracy

24 października po raz trzynasty na Politech-
nice Krakowskiej odbyły się Inżynierskie Tar-
gi Pracy. Wzięło w nich udział ponad 40 wy-
stawców — pracodawców i instytucji rynku 
pracy. Podczas targów prężnie działała Strefa 
Doradztwa. Studenci mogli w niej konsul-
tować dokumenty aplikacyjne z doradcami 
zawodowymi Biura Karier PK, Ochotniczych 
Hufców Pracy i osobami, które z ramienia wy-
branych fi rm zajmują się rekrutacją nowych 
kadr. Można także się było sprawdzić w prób-
nych rozmowach kwalifi kacyjnych, przepro-
wadzanych przez niektórych pracodawców 
w ramach Career Date.

Udział w targach organizowanych przez 
Biuro Karier PK jest dla pracodawców jed-
nym z elementów budowania wizerunku 
fi rmy wśród studentów. Tą drogą dociera-
ją ze swoją ofertą oraz dokonują wstępnie 
selekcji kandydatów do pracy. Nie poprze-
stają na tym, są również zainteresowani 
bezpośrednimi spotkaniami ze studentami 
na  uczelni, organizowaniem prezentacji, 
warsztatów i wykładów, a także współpracą 
z nauczycielami akademickimi w prowadze-
niu zajęć.

Jak co roku, pracodawcy, którzy wzięli 
udział w wydarzeniu, podzielili się swymi 
opiniami o absolwentach uczelni technicz-
nych jako o potencjalnych pracownikach. 
Respondenci naszej ankiety podkreślali 
wagę kompetencji zawodowych, specjali-
stycznej wiedzy i znajomości branży oraz 
posiadanych uprawnień i certyfi katów. Za 
nie mniej istotne uznali także umiejętności 
interpersonalne, wśród których — podob-
nie jak w minionych latach — najbardziej 
docenili komunikatywność oraz współ-
pracę w zespole. Idealny kandydat według 
pracodawców, którzy przystąpili do naszej 
ankiety, to osoba o wysoko rozwiniętych 
kompetencjach samoorganizacji (m.in. do-
bra organizacja czasu pracy, samodzielność, 
odporność na stres, sumienność czy umie-
jętność podejmowania decyzji). Posiada-
nie dyplomu magisterskiego oraz renoma 
uczelni nie ma aż tak dużego znaczenia, jak 
praktyczna wiedza i znajomość języków ob-
cych. Nie bez znaczenia jest za to aktywność 
pozazawodowa, podejmowana w czasie 

studiów: działalność w kołach naukowych, 
organizacjach studenckich i wolontariat, 
gdyż sprzyjają one rozwijaniu kompetencji 
interpersonalnych i organizacyjnych.

Opinie pracodawców potwierdzają 
także obserwację poczynioną w trakcie 
badań losów absolwentów PK o dobrym 
przygotowaniu do pracy w zawodzie osób, 
które studiowały na naszej uczelni. Ponad 
trzy czwarte badanych pracodawców za-
deklarowało, że zatrudniają (lub zatrudnia-
li w przeszłości) absolwentów Politechniki 
Krakowskiej. W ponad połowie tych fi rm 
zajmują oni stanowiska wyższego szcze-
bla: kierownicze, menedżerskie i inne.

Dobre losy absolwentów PK
W 2017 r. Biuro Karier zrealizowało bada-
nie losów absolwentów dwóch roczników 
— 2016 (pół roku od ukończenia studiów) 
oraz 2014 (trzy lata od obrony). Uzyskane 
dane potwierdzają bardzo dobrą sytuację 
naszych absolwentów na rynku pracy. 
Po 6  miesiącach od  ukończenia studiów 
pracuje 86 proc. absolwentów rocznika 
2016 (przebadano 1333 osoby). Wśród nich 
87,1  proc. wykonuje zawód zgodny z wy-
kształceniem. Warto podkreślić, że prawie 
90 proc. przebadanych absolwentów roz-
poczęło swoją pierwszą pracę w trakcie 
studiów lub do 3  miesięcy po obronie. 
Z biegiem czasu sytuacja zawodowa ab-
solwentów się poprawia, co potwierdzają 

wyniki badania rocznika 2014, przeprowa-
dzone po trzech latach od opuszczenia PK 
(przebadane zostały 502 osoby). Pracuje 
96,8 proc. absolwentów, a odsetek zatrud-
nionych w zawodzie wzrósł do 89,5 proc. 

Według deklaracji przebadanych absol-
wentów ostatniego rocznika w aktualnej 
pracy wykorzystują oni wiedzę (61,3 proc.) 
i umiejętności (67,6 proc.) zdobyte na stu-
diach. Gdyby jeszcze raz wybierali ścieżkę 
kształcenia, to 60,1 proc. podjęłoby ponow-
nie studia na naszej uczelni, w tym ponad 
połowa (51 proc.) zdecydowałaby się na ten 
sam kierunek. W opinii absolwentów roczni-
ka 2014 studia na Politechnice Krakowskiej 
dają perspektywy zatrudnienia w zawodzie 
wyuczonym (80 proc.) i szanse na satys-
fakcjonujące zarobki (61 proc.) — w ciągu 
dwóch lat wynagrodzenie wzrasta prze-
ciętnie o 1,5 tys. złotych (średnio zarabiają 
4–4,5 tys. brutto, a przychód 38 proc. bada-
nych przekracza 5 tys. zł).

Stawiamy na jakość
Organizacja Inżynierskich Targów Pracy 
oraz realizacja Badań Losów Absolwentów 
to nie jedyne działania uczelnianego Biura 
Karier. Na stronie internetowej tworzymy 
bazę ofert pracy, praktyk i staży oraz bazę 
CV naszych studentów. W 2017 r. opu-
blikowaliśmy 4240 ogłoszeń (dane obej-
mują okres od stycznia do października 
2017 r.), w których pracodawcy zaoferowali 

Uczestnicząc w Inżynierskich Targach Pracy PK, fi rmy budują swój wizerunek

Co słychać w Biurze Karier?
MAJA ZIĘTARA

W Strefi e Doradztwa na Inżynierskich Targach Pracy PK.  Fot.: Jan Zych
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10 187 miejsc pracy. Oferty praktyk i staży 
stanowią ponad 20 proc. Pracownicy Biura 
Karier przeprowadzili 435 konsultacji do-
radczych ze studentami i absolwentami. 
Nie tylko analizowali dokumenty aplikacyj-
ne i pomagali przygotować się do rozmo-
wy kwalifi kacyjnej, ale także rozwiązywali 
problemy związane z adaptacją na rynku 
pracy, określali strategie działań i poma-
gali studentom zdobyć wymarzoną pracę. 
O rozwój kompetencji społecznych i inter-
personalnych naszych studentów dbali-
śmy podczas szkoleń i warsztatów.

Nadchodzący rok stawia przed pracow-
nikami Biura Karier kolejne wyzwania. Od 
stycznia będziemy realizować trzyletni pro-
jekt, dofi nansowany w konkursie Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju. Do udziału 
w projekcie „PIKAP — Programowanie In-
dywidualnych Kompetencji Absolwentów 
Politechniki. Wsparcie świadczenia wysokiej 

jakości usług przez Biuro Karier Politechni-
ki Krakowskiej” zapraszamy studentów od 
drugiego roku wzwyż. W projekcie zostaną 
uwzględnione indywidualne potrzeby stu-
dentów, wynikające z kształcenia na wy-
branych przez nich kierunkach. Stanie się 
to możliwe dzięki użyciu nowego narzędzia 
diagnostycznego, oceniającego poziom 
indywidualnych kompetencji, kluczowych 
w wykonywaniu danego zawodu. Wspólnie 
z  wybranymi pracodawcami, współpracu-
jącymi z uczelnią i Radami Pracodawców, 
działającymi na wydziałach Politechniki Kra-
kowskiej, zorganizujemy Case-studies z prak-
tykami, czyli spotkania z  przedstawicielami 
fi rm. To oni przedstawią praktyczny wymiar 
swojej pracy. Ponadto w  każdym roku re-
alizacji projektu zorganizujemy wiosenne, 
branżowe targi pracy. W ofercie szkoleniowej 
biura znajdą się także nowe tematy, m.in. 
dotyczące praktycznych aspektów prowa-

dzenia fi rm, zarządzania projektem, ochrony 
własności intelektualnej w procesie rekruta-
cji, pracy w zespole wielopokoleniowym, ko-
munikowania. Przeszkoleni pracownicy Biura 
Karier będą także przygotowywać studen-
tów do udziału w sesjach Assessment Center.

Dr Maja Ziętara kieruje Biurem Karier PK.

Pod hasłem „Myśleć globalnie — dzia-
łać regionalnie” odbyła się w dniach 
17–19 września w Hohenmölsen, w Niem-
czech, 14. edycja Letniej Akademii Fun-
dacji Kultury „Kulturstiftung Hohenmöl-
sen” SOMAK 2017. Młodzież akademicka 
z różnych krajów spotkała się z przedsta-
wicielami nauki, przemysłu, górnictwa 
oraz władz lokalnych Środkowych Nie-
miec, regionu, który ukształtowała dłu-
goletnia eksploatacja węgla brunatnego 
oraz działalność przemysłu opartego na 
surowcach mineralnych. 

Podczas akademii inż. arch. kraj. Marce-
lina Smolarczyk, studentka kierunku archi-
tektura krajobrazu na Wydziale Architektu-
ry PK, wspólnie z inż. Piotrem Muszyńskim, 
studentem kierunku inżynieria środowiska 
na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii 
AGH, zaprezentowali koncepcję rekultywa-
cji Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. 
Wystąpienie młodych naukowców z Kra-
kowa wzbudziło wielkie zainteresowanie 
i zostało uhonorowane nagrodą uznania 
„Anerkennungspreis”. 

Przedstawiona praca dotyczyła metod 
projektowania dużych i zróżnicowanych 
rejonów poeksploatacyjnych, wykorzysta-
nia do tego celu jednostek krajobrazowych 
JARK autorstwa prof. Janusza Bogdanow-

Nagroda w Hohenmölsen dla pracy  z Krakowa
MARCELINA SMOLARCZYK, URSZULA FORCZEK-BRATANIEC

skiego. Zaprezentowa-
no szczegółową analizę 
czynników charakteryzu-
jących opracowywany te-
ren, mających znaczenie 
dla wyboru przyszłego 
kierunku zagospodaro-
wania. Omówiono etapy 
metody, posługując się 
projektami semestralny-
mi studentów kierunku 
architektura krajobrazu 
WA PK. Przedstawiono 
zapis stanu istniejącego 
krajobrazu Kopalni Węgla 
Brunatnego Bełchatów, 
dzieląc opracowywany obszar na jednostki 
według ukształtowania i pokrycia terenu; 
oznaczono ekspozycję, a także szczegóło-
wo przebadano panoramy odkrywek Beł-
chatów i Szczerców. Dokonano waloryzacji 
obszaru i opracowano wytyczne. W efek-
cie zaproponowano ochronę przedpól 
oraz istniejących powiązań widokowych 
i przedstawiono ogólną koncepcję rewi-
talizacji opracowywanego terenu kopalni. 

Prezentacja zagadnienia dzięki inno-
wacyjnemu podejściu do tematu wzbudzi-
ła spore zainteresowanie wśród odbiorców. 
Padło wiele pytań ze strony przedstawicieli 

nauki i górnictwa. Dyskusja w profesjonal-
nym gronie potwierdziła celowość wielo-
warstwowych analiz, uwzględniających 
szeroko rozumiane zasoby krajobrazowe.

Opiekę merytoryczną nad nagrodzoną 
pracą sprawowały: dr hab. inż. Anna Ostrę-
ga, prof. AGH oraz dr inż. arch. Urszula 
Forczek-Brataniec (PK).

Dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec jest 
adiunktem Instytutu Architektury Krajobrazu PK. 
Inż. arch. kraj. Marcelina Smolarczyk studiuje 
architekturę krajobrazu na WA PK.

Dyskusja po wygłoszeniu referatu; stoją od lewej: Marcelina 
Smolarczyk, Piotr Muszyński i prof. Andreas Berkner. 
Fot.: U. Kalteich
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Witold Cęckiewicz? Znamy, znamy — chcia-
łoby się zawołać. Czy jednak na pewno? Wy-
bitny architekt i urbanista, którego 90. rocz-
nica urodzin stała się przed kilku laty okazją 
do przypomnienia jego imponującego do-
robku, człowiek — mimo upływających lat 
— stale obecny w życiu publicznym Krako-
wa, jest znany głównie ze swoich najważ-
niejszych dokonań. To przede wszystkim 
sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach, hotel „Cracovia” i kino „Kijów” 
w centrum Krakowa, ambasada polska 
w New Delhi, a także ikoniczny pomnik ku 
chwale oręża polskiego na polach Grunwal-
du, będący efektem współpracy z Jerzym 
Bandurą oraz pomnik upamiętniający ofi ary 
obozu zagłady w Płaszowie. 

Noty biografi czne publikowane w róż-
nych wydawnictwach przytaczają jeszcze 
trochę faktów z życia, a więc: studia na Poli-
technice Krakowskiej; wieloletnia praca na 
naszej uczelni w charakterze nauczyciela 
akademickiego; pełnienie funkcji główne-
go architekta Krakowa; długa lista nagród, 
odznaczeń i innych zaszczytów z Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odro-
dzenia Polski na pierwszym miejscu… 

Poza tą ofi cjalną biografi ą jest jeszcze 
Cęckiewicz mniej znany, w świadomości 
szerszych kręgów praktycznie zupełnie 
nieobecny. Na ten mało spopularyzowany 
wizerunek profesora składają się jego pro-
jekty, które nie miały szczęścia doczekać się 
realizacji — niezrealizowane projekty archi-
tektoniczne, rzeźbiarskie, a także… wiersze, 
bowiem słynny architekt wiele swoich prze-
myśleń zapisał w formie poetyckiej.  

Ogarnięcie całości dorobku Witolda Cęc-
kiewicza w jednej, choćby nawet bardzo gru-
bej książce, wydaje się rzeczą niewykonalną. 
Tom zatytułowany „Witold Cęckiewicz. Twór-
czość” zawiera jednak bardzo obszerny prze-
gląd dokonań człowieka, którego prof.  Ma-
rian Fikus nazywa postacią pomnikową 
architektury polskiej i człowiekiem legendą; 
człowieka, z którym kojarzą się takie mitolo-
giczne konotacje, jak: Heros, Tytan, Gigant. 
We wprowadzeniu do książki prof. Jacek 
Gyurkovich, dziekan Wydziału Architektury 
PK, zwraca uwagę, że Cęckiewicz „(…) wy-
warł ogromny wpływ na kształt otaczającej 
nas przestrzeni, nie tylko w Krakowie, z któ-
rym związał swoje życie zawodowe i twórcze 

oraz gdzie realizował swoje pasje projek-
tanta, naukowca i dydaktyka-wychowawcy 
wielu pokoleń architektów, jako promotor 
przeszło 600 dyplomantów na studiach ma-
gisterskich i niemal 30 prac doktorskich”.

Wertując za pierwszym razem książkę, 
można odnieść wrażenie, że jest to wy-
dawnictwo albumowe. Taką myśl podsuwa 
bogactwo ilustracji, gdyż przypisane do 
nich teksty wydają się być jedynie rozwi-
niętymi podpisami do rysunków i zdjęć. 
Jednak lektura tych krótkich opisów otwie-
ra przed czytelnikiem furtkę do wiedzy 
o wielu mało znanych faktach dotyczących 
tworzenia i realizacji poszczególnych pro-
jektów. Szczegółów nierzadko wręcz aneg-
dotycznych, jak np. ten, że o wykonaniu 
w biurowcu przy rondzie Mogilskim scho-
dów o skomplikowanej formie — formie, 
która wywołała protest inwestora — prze-
sądziła opinia… przedwojennego majstra, 
kierownika budowy. 

W książce przedstawione zostały za-
równo wszystkie ważniejsze zrealizowane 
projekty Witolda Cęckiewicza, jak również 
wiele projektów, które pozostały wyłącznie 
w sferze wyobrażeń twórcy, utrwalonych 
jedynie na papierze. Dzięki temu możemy 
zobaczyć, jak według architekta mogłyby 
wyglądać: plac Ratuszowy w Nowej Hucie, 
przystań wioślarska nad Wisłą w Krakowie, 
zespół basenów kąpielowych na Antałówce 
w Zakopanem czy hotel u wlotu do ulicy 
Zwierzynieckiej w Krakowie, gdzie dziś wi-
dzimy efekt pracy innego architekta. Znala-
zły się też w książce projekty, które twórca 
wykonał dla własnej Alma Mater. 

Obok grunwaldzkiego i płaszowskiego 
książka przypomina również inne pomni-
ki i rzeźby Witolda Cęckiewicza: pomnik 

powstańców śląskich, rzeźbę św. Jana 
Pawła w sanktuarium w Łagiewnikach, 
posąg św. Jana Chrzciciela dla kościoła na 
Wzgórzach Krzesławickich, posąg św. Bra-
ta Alberta dla kościoła na os. Dywizjonu 
303 w Krakowie-Czyżynach, a także gale-
rię wielkich Polaków w holu Polskiej Aka-
demii Umiejętności, czyli popiersia: Józefa 
Piłsudskiego, Erazma Jerzmanowskiego, 
Karoliny Lanckorońskiej, Czesława Miło-
sza, Henryka Sienkiewicza. Znajdziemy 
tu też projekty niezrealizowane: pomnika 
bohaterów Warszawy (nagrodzona praca 
konkursowa), pomnika Chopina dla Wro-
cławia, pomnika 750-lecia aktu lokacyjne-
go miasta Krakowa i inne. 

Prezentowana książka — bardzo 
systematycznie, a zarazem bardzo pla-
stycznie (również w warstwie werbalnej!) 
przedstawiająca kolejne projekty i realiza-
cje — jest podsumowaniem 65-letniego 
dorobku architekta, urbanisty, rysownika, 
rzeźbiarza i poety. Chciałoby się powie-
dzieć: niezwykła książka o niezwykłym 
człowieku. Czytając ją, trzeba jednak 
pamiętać, że jest to podsumowanie nie-
pełne, bowiem pomija całkowicie działal-
ność naukową, dydaktyczną i społeczną. 
Dopiero uświadomiwszy sobie ten fakt, 
jesteśmy w stanie pojąć ogrom dokonań 
Witolda Cęckiewicza.

„Witold Cęckiewicz. Twórczość”, red. nauko-
wa Jacek Gyurkovich, Wydawnictwo PK, druk 
i oprawę wykonano w Dziale Poligrafi i PK, Kra-
ków 2016.

Książka

Niezwykła książka o niezwykłym człowieku
LESŁAW PETERS

W dawnym hotelu „Cracovia” czynna 
jest wystawa „Odwilż 56 — Cracovia 65. 
Wystawa architektury Witolda Cęckie-
wicza”. Ekspozycja pozwala zapoznać 
się nie tylko z projektami wybitnego 
architekta, ale także obejrzeć związane 
z hotelem pamiątki, które zachowały 
się u pracowników, gości hotelowych 
i mieszkańców miasta.  Wystawę moż-
na oglądać do 21 stycznia 2018 r.
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W czasach, gdy nie-
wystarczające stało 
się szkolenie mi-
strzowskie i cechowe, 
zaczęto kształtować 

zorganizowane szkolnictwo akademic-
kie. Poza towarzystwami naukowymi 
― takimi jak: Akademia św. Łukasza 
w Rzymie (rok powstania 1577 r.), Aka-
demia Nauk w Paryżu (1666 r.) czy Aka-
demia Nauk w Berlinie (1700 r.) ― 
kształcenie odbywało się w akademiach 
rycerskich, jak np. w Moskiewskiej 
Szkole Matematyczno-Nawigacyjnej 
(1701 r.), Akademii Rycerskiej w Berlinie 
(1705 r.), Akademii Inżynierów w Wied-
niu (1718 r.) oraz w akademiach sztuk 
pięknych w Rzymie, Wiedniu, Paryżu. 
W szkołach rycerskich, poza nauczaniem 
technik wojennych, odbywało się akade-
mickie nauczanie architektury, inżynie-
rii oraz innych zagadnień technicznych.

Ze Szkoły Rycerskiej 
do Królewskiej Akademii 
Malarstwa i Rzeźby 

W 1765 r. w Warszawie została zało-
żona przez króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego Szkoła Rycerska, która 
przygotowywała młodzież do służby 
wojskowej i publicznej. Uczęszcza-
li tam chłopcy z rodzin szlacheckich, 
zazwyczaj w wieku 16–21 lat. Tadeusz 
Kościuszko studia w Szkole Rycerskiej 
rozpoczął 18 grudnia 1765 r. Studiował 
historię Polski, historię powszechną, fi -
lozofi ę, łacinę, język polski, język fran-
cuski, język niemiecki, prawo, architek-
turę, ekonomię, geometrię i miernictwo. 
Był również słuchaczem specjalnego 
kursu inżynierskiego, przeznaczone-
go dla wyróżniających się studentów. 
Szkołę ukończył w stopniu kapitana.

Jesienią 1769 r. ze swym kolegą ze 
Szkoły Rycerskiej Józefem Orłowskim 
oraz prawdopodobnie także z Joachi-
mem Chreptowiczem wyjechał do 

Paryża jako stypendysta królewski. Roz-
począł naukę w Królewskiej Akademii 
Malarstwa i Rzeźby (Académie Royale 
de Peinture et de Sculpture) w Paryżu. 

Instytucję tę założyła w 1648 r. grupa 
artystów, którzy pragnęli uniezależnić 
się od cechu, a także nie uznawali ry-
walizacji między mistrzami cechowymi 
i artystami nadwornymi. Pozycja spo-
łeczna artysty we Francji aż do 1648 r. 
nie zmieniła się od wieków średnich 
— była równa pozycji rzemieślnika. 
Malarze i rzeźbiarze należeli do cechu. 
Po odbyciu nauki u mistrza cechowego 
uczeń zostawał czeladnikiem, a po wy-
konaniu „sztuki mistrzowskiej” prze-
chodził do grona mistrzów. Królewska 
Akademia Malarstwa i Rzeźby powsta-
ła w pewnej mierze jako wyraz dążności 
artystów do wydobycia się z zależności 
od cechu. Byli to tz w. artyści niezależni 
(indépendants). 

Akademia w pełni rozwinęła swą 
działalność po objęciu rządów przez 
Ludwika XIV. W 1664 r. nastąpiła jej 
reorganizacja. Stała się wówczas insty-
tucją państwową, posiadającą specjalne 
uprawnienia. Jej członkowie mogli uzys-
kiwać tytuł artysty nadwornego, dający 
między innymi możliwości otrzymy-
wania zamówień na prace artystyczne. 
Siedzibą Akademii Malarstwa i Rzeźby 
był Luwr. Pierwszym jej kierownikiem 
został Charles Le Brun. Rozpoczęto 
wówczas działalność dydaktyczną.

W duchu akademizmu

W tym miejscu trzeba podkreślić, że 
od połowy XVIII wieku, a więc od cza-
su archeologicznej wyprawy do Włoch 
(1748–1751), zorganizowanej przez 
przewodniczącego Dyrekcji Budow-
li Królewskich markiza de Vandières, 
nastąpił nawrót do akademizmu, ale 
już nie papieskiego, lecz antycznego, 
cesarskiego bądź republikańskiego. 
Markiz de Vandières ― brat madame 

de Pompadour ― był przewodniczącym 
Budowli Królewskich, zajmował więc 
najwyższe stanowisko odnośnie do 
spraw artystycznych we Francji.

W wydanym w Paryżu w 1780 r. 
słowniku architektury cywilnej, wojsko-
wej i morskiej (M. C. F. Roland le Virloys, 
„Dictionnaire d’architecture civile, mili-
taire et naval, antique, et modern, et de 
tous les arts et métiers qui en dependent”, 
vol. 1) pojawia się następujący fragment: 
„Akademia Królewska Malarstwa i Rzeź-
by, licząc od góry ma protektora, którym 
jest król i który wyznacza (…) dwunastu 
profesorów, adiunktów (…) profesorów 
dla »uczniów poleconych przez króla« 
(jeden do historii, mitologii i geogra-
fi i, drugi ― geometrii i perspektywy, 

Kościuszko w Paryżu
Rysunki wykonane podczas studiów w stolicy Francji świadczą o tym, że 
Tadeusz Kościuszko umiał tonalnymi i linearnymi relacjami zdefi niować formę 
wraz z jej fakturą, przestrzeń oraz światłocień
ANDRZEJ BIAŁKIEWICZ

Tadeusz Kościuszko, sam biegły rysownik, 
był portretowany niezliczoną ilość razy przez 
różnych artystów. Powyżej mało znany ry-
sunek autorstwa Zygmunta Ajdukiewicza 
z 1890 r., opublikowany w tece z rysunkami 
przedstawiającymi Naczelnika, wydanej rok 
później (zob. też s. 28). Repr.: Jan Zych
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trzeci ― anatomii). (…) Każdego dnia je-
den z dwunastu profesorów lub adiunkt 
udaje się do sali, przeznaczonej dla szko-
ły publicznej, gdzie ustawia modela; 
uczniowie umieszczają się dokoła i we-
dle niego rysują lub modelują; profesor 
koryguje rysunki i uczniów i udziela im 
potrzebnych wskazówek. (…) Akademia 
rozdziela co trzy miesiące nagrody za ry-
sunek; corocznie — dwie za malarstwo 
i dwie za rzeźbę”.

W tamtych czasach w wielu szko-
łach uczono rysunku poprzez kopio-
wanie innych rysunków. Rok wydania 
słownika, zbliżony do okresu studiów 
Kościuszki w Akademii Malarstwa 
i Rzeźby, wskazuje, że przybysz z Pol-
ski mógł kształcić się już w opisany 
w słowniku sposób ― nie kopiować 
rysunków, tylko rysować modele, wy-
konywać rysunki z natury. Słownik 
wydany został wprawdzie w 1780 r., 
ale opisana w nim metoda uczenia ry-
sunku musiała obowiązywać już od 
pewnego czasu. Niemniej, obowiązują-
cy od połowy XVIII wieku, wywodzą-
cy się z Rzymu akademizm cesarski 
i republikański, preferowany również 
przez Akademię, zapewne ma swoje 
odzwierciedlenie także w pracach jej 
uczniów.

Ołówek, akwarela, kredka

Zbiór rysunków wykonanych przez 
Tadeusza Kościuszkę w trakcie pobytu 
w Paryżu znajduje się dziś w Muzeum 
Narodowym w Krakowie. W skład tego 

zbioru wchodzą między innymi akty, 
portret i krajobrazy. Tematyka kraj-
obrazów odpowiada panującej wówczas 
modzie na paysage de ruines. Większość 
prac została wykonana ołówkiem na pa-
pierze żeberkowym. Są również prace 
w technice akwareli, pióra w połączeniu 
z akwarelą oraz kredki. Analizując ry-
sowane formy, można zauważyć, że ich 
autor w sposób świadomy posługiwał 
się perspektywą oraz posiadał znajo-
mość zagadnień anatomii. Obie te dys-
cypliny wyraźnie widoczne są w pra-
cach Tadeusza Kościuszki. 

Studiowanie formy odbywało się 
na zasadach realizmu. Wydaje się, że 
pewne zmiany proporcji są świadome 
i wynikają z aktualnie panującej mody. 
Widoczny jest również właściwy sposób 
operowania efektami światłocienia. Li-
nia, którą posługuje się autor, nie służy 
jedynie do ograniczania formy, ale do jej 
precyzowania, jest „żywa”, ma zmienną 
grubość, czasem zanika lub też przecho-
dzi w plamę, która często określona jest 
za pomocą szrafu. Wszystko to sprawia-
ło, że zarówno tonalnymi, jak i linear-
nymi relacjami umiał zdefi niować for-
mę wraz z jej fakturą, przestrzeń oraz 
światłocień. Potrafi ł analizować formę, 
a także świadomie ją upraszczać, spro-
wadzając jej fragmenty do rodzaju syn-
tezy. Tło zawsze traktował w sposób ak-
tywny. Formę określał bardzo często za 
pomocą kontrastu z tłem. Czasem forma 
jest budowana za pomocą tła. 

W pracach Kościuszki w pew-
nym stopniu widoczne jest połączenie 

perspektywy linearnej 
i powietrznej. W kompozy-
cjach architektonicznych 
i urbanistycznych umiejęt-
nie wykorzystywał skróty 
perspektywiczne. 

Można zauważyć pew-
ne podobieństwa do ry-
sunków wykonywanych 
w podobnym okresie 
w Akademii św. Łukasza 
w Rzymie. W archiwum 
Akademii znajduje się 
grupa rysunków powsta-
łych po 1754 r., kiedy to 
dzięki mecenatowi pa-
pieża Benedykta XIV zo-
stała wybudowana sala 
w pałacu Kapitolińskim 
z przeznaczeniem na 
szkołę aktu. W rysunkach 

ze szkoły aktu widoczny jest przede 
wszystkim indywidualny sposób in-
terpretacji tego samego modelu przez 
różnych twórców. Wydaje się, że nie ma 
całkowitej wierności w pokazywaniu 
modela, a różnice upewniają o włas-
nych upodobaniach do interpretacji 
rzeczywistości. W rysunkach Tadeusza 
Kościuszki również można zauważyć 
dbałość o kompozycję, ekspresję i sta-
ranność wykonania. 

*

Kościuszko nie tylko uczył się rysunku 
i rzeźby, ale pogłębiał również wiedzę 
na zajęciach dla inżynierów i architek-
tów twórców linii obronnych i fortec 
w Akademii Wojskowej Szwoleżerów 
Gwardii Królewskiej w Wersalu. W tym 
miejscu trzeba podkreślić, że nauka 
rysunku w znaczącym stopniu przy-
czynia się do pobudzania i rozwijania 
realistycznej, precyzyjnej wyobraźni 
przestrzennej, obiektywnej w stosun-
ku do otaczającego świata materialne-
go. Dla Tadeusza Kościuszki okazało 
się to niezwykle użyteczne, gdy np. 
określał miejsca do budowy fortyfi kacji 
ziemnych czy zajmował się oceną pola 
ostrzału.

Nie jest przypadkiem, iż od 1976 r. 
Politechnika Krakowska nosi imię Ta-
deusza Kościuszki. Poza tym, że miał 
on niewątpliwe zasługi dla Polski, ist-
nieje również zbieżność pomiędzy jego 
zainteresowaniami i osiągnięciami, 
a prowadzoną na uczelni dydaktyką 
oraz realizowanymi tu pracami badaw-
czymi. Oprócz zagadnień typowo inży-
nierskich na PK naucza się także umie-
jętności bliskich Kościuszce — rysunku, 
malarstwa i rzeźby.

Zdjęcia: Jan Zych

Dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK 
kieruje Zakładem Rysunku, Malarstwa i Rzeźby 
na Wydziale Architektury PK, jest prorektorem 
Politechniki Krakowskiej. 
Artykuł stanowi adaptowaną wersję referatu 
„Tadeusz Kościuszko de la période parisienne 
des années 1769–1774” (Okres paryski Tadeusza 
Kościuszki 1769–1774), wygłoszonego 19 paź-
dziernika w Bibliotece Polskiej w Paryżu w ra-
mach konferencji „Kościuszko. Heros de deux 
continentes” zorganizowanej z okazji 200-lecia 
śmierci Kościuszki. 
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Z rysunkami wykonanymi przez Kościuszkę w Paryżu mogli-
śmy się zapoznać na Politechnice Krakowskiej w ostatnich 
miesiącach dzięki wystawie zorganizowanej w Muzeum 
PK. Na wystawie pokazano kopie prac przechowywanych 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. 
Fot.: Jan Zych
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Czy przeobrażenia w for-
mowaniu architektury bu -
dynków użyteczności pu-
blicznej, do jakich zalicza-
my uniwersyteckie czy 

politechniczne obiekty dydaktyczne, 
świadczą tylko o polepszającym się sta-
tusie społeczeństwa, o jego zamożno-
ści, czy może również — o jego nowych 
duchowych potrzebach? Czy za kilka 
lat studenci i naukowcy będą wspólnie 
pracować w nowoczesnych, komforto-
wych megakampusach, wznoszonych 
wedle wizjonerskich projektów, choć 
odwołujących się również do histo-
rycznych modeli — średniowiecznych, 
świetnie zorganizowanych komplek-
sów klasztornych, ośrodków życia 
umysłowego i duchowego? By zrozu-
mieć i właściwie interpr etować ten-
dencje, które aktualnie obserwujemy 
w tej dziedzinie, warto najpierw przyj-
rzeć się zasadom projektowania bu-
dowli dydaktycznych szkół wyższych 
w XIX i XX wieku.

Porzucić klasyczne rygory

Budynek dydaktyczny szkoły wyższej 
przeszedł długą drogę przeobrażeń, za-
nim osiągnął formę i układ przestrzen-
ny, jakie znamy obecnie. Głównym po-
wodem zmian na przestrzeni wieków 
był postęp, który dokonywał się w nauce 
i wpływał na społeczną świadomość, 
wzbudzając u rosnącej liczby obywateli 
zainteresowanie kształceniem się na co-
raz wyższym poziomie, więc i na uczel-
niach wyższych. Pierwsze europejskie, 
świeckie budynki uniwersyteckie za-
częły powstawać pod koniec XVIII wie-
ku i na początku XIX wieku. Ich klasycy-
styczna zazwyczaj architektura na owe 
czasy była nowoczesna i funkcjonalna. 
Cechą charakterystyczną tych dużych 

gmachów były osiowe założenia kom-
pozycyjne, a w ich wnętrzach domino-
wała symetria.

Na początku XX wieku nastąpiły 
rewolucyjne zmiany w wyrazie archi-
tektonicznym i układzie przestrzennym 
akademickich budynków, których archi-
tektoniczną solidność, opartą głównie 
na tradycyjnej technologii budowania, 
zakwestionował Walter Gropius, założy-
ciel uczelni artystyczno-rzemieślniczej 
— Bauhaus.

Wykonany przez niego projekt 
nowej siedziby Bauhausu w Dessau, 
zrealizowany w 1925 r., to przykład 
prostoty i funkcjonalności — niespoty-
kanych dotychczas w budynku akade-
mickim. Obiekt zapoczątkował świa-
tową transformację architektoniczną, 
nowoczesny ruch w architekturze 
zwany modernizmem. Prostopadło-
ścienne formy budynków prezento-
wały awangardową jak na tamte czasy 
estetykę, opartą na geometrycznych 
układach gładkich płaszczyzn ścian 

oraz kontrastujących z nimi prze-
szkleń. Było to całkowite odejście od 
stylów historycznych, ale także od 
wszelkiej stylizacji. Specjalnie opraco-
wana żelbetowa konstrukcja w ukła-
dzie płytowo-słupowym umożliwiła 
uwolnienie elewacji. Pozwoliło to na 
wykonanie całkowicie szklanej płasz-
czyzny, tak chętnie stosowanej we 
współczesnej architekturze, nazywa-
nej obecnie ścianą kurtynową. Zasto-
sowanie nowej konstrukcji uwolniło 
również wewnętrzną przestrzeń, któ-
ra stała się teraz elastyczna i podatna 
na zmian. A tej ważnej cechy nie mia-
ły nigdy wcześniejsze obiekty aka-
demickie.

Duch modernizmu

W krajach zachodnich modernizm cie-
szył się w drugiej połowie XX wieku 
dużą popularnością, stając się głów-
nie stylem budynków użyteczności 
publicznej i osiedli mieszkaniowych. 

Od dostojnego gmachu do megakampusu
Do lamusa odeszły sztywne układy „szkolne” oparte na ustalonym porządku 
sal wykładowych i długich korytarzy, przerywanych trzonami komunikacji 
pionowej

TOMASZ KAPECKI

Bauhaus — widok budynku szkoły. Projekt: Walter Gropius. Realizacja: 1925 r. 
Fot.: Peter Drews. Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bauhaus-Dessau-4.jpg
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Jego cechy formalne widoczne są w ar-
chitekturze do końca wieku. W powo-
jennej Polsce po kilku latach trwania 
realizmu socjalistycznego nastąpił po-
wrót do fascynacji modernistycznym 
nurtem. Koniec lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku ukazał dominację ar-
chitektury w tym duchu. Modernizm 
stał się niczym wytyczna projekto-
wa dla nowych obiektów, obowiązu-
jąc aż do końca lat osiemdziesiątych 
XX wieku.

Na uczelniach wyższych powstawa-
ły więc prostopadłościenne, wielopię-
trowe budynki wydziałowe, najczęściej 
koegzystujące z mniejszymi, abstrak-
cyjnymi, lecz zarazem funkcjonalnie 
zaprojektowanymi formami, które skła-
dały się z dużych pomieszczeń o spe-
cjalnym charakterze, na przykład auli 
na uczelniach humanistycznych i hal 
technologicznych w przypadku uczelni 
technicznych. Powstała nowoczesna jak 
na tamte lata architektura, która prze-
trwała próbę czasu.

Zapoczątkowana w Polsce w 1990 r. 
transformacja gospodarcza stworzyła 
nauce nowe, dobre warunki rozwoju. 
Po pierwszym, najszybszym etapie, któ-
ry obejmował modernizację i adaptację 
istniejących zasobów kubaturowych, 
tak by zapewnić wszystkim chętnym 
do studiowania nowoczesne warun-
ki lokalowe, przyszła kolej na budowę 
nowych obiektów dydaktycznych, na 
miarę rozpoczynającego się XXI wieku. 
Ożywienie inwestycyjne na uczelniach 

wyższych, nowe techniki i technologie, 
a także zmieniający się sposób użytko-
wania budynków spowodowały istotne 
zmiany w projektowaniu współczes-
nego budynku dydaktycznego. Widać 
to w układzie przestrzennym budowli 
oraz w dużej różnorodności form ar-
chitektonicznych, zarówno pojedyn-
czych budynków dydaktycznych, jak 
i obiektów wielowydziałowych, a na-
wet kampusów.

Twórcza przestrzeń wspólna

Zrealizowane w ostatnich latach bu-
dynki dydaktyczne zachodnich uczelni 
cechuje duże zróżnicowanie zarówno 
formalne, jak i przestrzenne. O ile róż-
norodność form i kompozycji architek-
tonicznych jest zrozumiała, tak nowe 
rozwiązania przestrzenne wskazują 
wyraźnie na duże zmiany, które zaszły 
w użytkowaniu obiektów edukacyjnych 
uczelni wyższych. Do lamusa praktycz-
nie odeszły sztywne układy „szkolne” 
oparte na układzie sal wykładowych 
i długich korytarzy, przerywanych trzo-
nami komunikacji pionowej.

Najistotniejszą cechą współcześnie 
projektowanych budynków dydaktycz-
nych jest nowe podejście w kształto-
waniu ich przestrzeni. „Przestrzeń pu-
bliczna budynku edukacyjnego, to już 
nie tylko korytarz czy droga ewaku-
acji, ale przestrzeń jak najbardziej wie-
lofunkcyjna, elastyczna i społecznie 
uzasadniona, przestrzeń nowoczesna 
na podobieństwo nowoczesnego syste-
mu nauczania”1. To ważna przestrzeń, 
również z socjologicznego punktu 

1 T. Kapecki, „O przestrzeniach publicznych 
w mieście i budynkach słów kilka”, Wydawnic-
two in, Wydawca: Biuro Biennale INAW 2014, 
Wydział Architektury Wnętrz, 2014.

Zespół budynków Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Projekt: Witold 
Cęckiewicz. Realizacja: 1973–1976. Fot.: Tomasz Kapecki

Przestrzeń publiczna budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego Uniwersytetu Śląskiego 
w Sosnowcu. Projekt: Biuro Architektoniczne Taczewski. Realizacja: 2008 r. 
Fot.: Tomasz Kapecki
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widzenia. Ułatwia kontakty interper-
sonalne, wymianę myśli, stwarza wa-
runki do publicznych sporów nauko-
wych, jest elementem integrującym 
społeczność danego wydziału, a na-
wet całej uczelni. Im większa — tym 
lepsza, zwykle otwarta na kilka kon-
dygnacji, widoczna z zewnątrz w du-
żych przeszkleniach elewacji fronto-
wej, często gubiąca granicę wnętrza 
i tego, co zewnętrzne, wpływająca na 
cały układ przestrzenny budynku. 

Tak projektowana przestrzeń wspólna 
w nowych budynkach akademickich to 
dzisiaj powszechna praktyka. 

Stała się również najważniejszym 
elementem kompozycji architekto-
nicznej. Kiedyś taką rolę pełniły sale 
wykładowe, zwłaszcza audytoryjne. 
Mocno przeszklone pokazywały pod-
stawowe przeznaczenie budynku. To 
już jednak historia, te ważne pomiesz-
czenia, bez których niemożliwe byłoby 
kiedyś prawidłowe funkcjonowanie 

budynku akademickiego, w większo-
ści przypadków stały się elementami 
logicznego ciągu pomieszczeń dydak-
tycznych, ukrytymi w głównej bryle 
budynku. Twórczą rolę w kształto-
waniu budynku przejęły przestrzenie 
publiczne jako najbardziej atrakcyjne 
i podatne na dowolne ich formowanie. 
Nastąpiło przewartościowanie hierar-
chii ważności elementów funkcjonal-
nych, wpływających na formę budyn-
ku. Zmieniły się również oczekiwania 
użytkowników. 

Krajobraz naukowy

Budynek dydaktyczny przestaje być 
anonimowym tworem, a staje się wy-
razem tożsamości społeczności akade-
mickiej, stanowi o niej. „Światowym 
trendem w sposobie kształtowania 
budynków uczelni wyższych jest tz w. 
krajobraz naukowy (ang. Learning Land-
scape). Według DEGW* celem tej idei 
jest łączenie funkcji w obrębie budynku 
w taki sposób, by obiekt ten sprzyjał na-
uce w każdym miejscu”2. 

Rozwinięciem idei układu prze-
strzennego zogniskowanej wokół 
przestrzeni publicznej budynku dy-
daktycznego są obiekty o swobodnie 
kształtowanym układzie. Zazwyczaj 
swoją formą wymykają się schematom 
konstrukcyjnym, wydają się stwo-
rzone ręką architekta-rzeźbiarza, co 
dobrze świadczy o wyobraźni prze-
strzennej projektanta i wyzwoleniu 
się z obowiązujących stylów i konwe-
nansów. To architektura, która z całą 
pewnością opierać się będzie skutecz-
nie próbie czasu, podobnie jak dzieło 
sztuki, z którym formalnie można by 
ją porównać.

2 D. Winnicka-Jasłowska, „Jakość przestrzeni 
publicznej w budynkach wyższych uczelni. Prak-
tyczne zastosowanie metody POE w badaniach 
jakościowych  w architekturze”, „Czasopismo 
Techniczne”, Wydawca: PK, 2011, z. 2A-1, s. 252.

* DEGW — to międzynarodowe biuro 
konsultingowo-projektowe. Prowadzi od 30 lat 
badania jakościowe w obiektach szkolnictwa 
wyższego na całym świecie. Punktem wyj-
ścia opracowań badawczych DEGW są relacje 
między ludźmi. Projekt jest odpowiedzią na 
potrzeby użytkowników, a jego celem jest 
poprawa funkcjonowania organizacji. DEGW 
pomaga osiągnąć wymierne i trwałe korzyści 
biznesowe w budynkach przy dużym komfor-
cie użytkowym.

Jedna z najnowszych realizacji współczesnej przestrzeni edukacyjnej, budynek Uniwersytetu 
Aarhus w Danii. Projekt: Arkitema Architects. Realizacja: 2015 r. Fot.: Niels Nygaard. Źródło: 
http://www.archdaily.com/774183/via-university-college-aarhus-city-arkitema-architects

Przestrzeń wspólna w budynku Centrum Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Biznesu 
w Wiedniu. Projekt: BUSarchitektur ZT GmbH. Realizacja: 2013 r. Fot.: Tomasz Kapecki
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Opisując nowe tendencje w kształto-
waniu budynków dydaktycznych, warto 
jeszcze wspomnieć o innym podejściu. 
Obserwuje się je jak na razie tylko na 
przykładzie kilku realizacji. Są to obiekty, 
w których zminimalizowano wewnętrz-
ne podziały części dydaktycznej. Wy-
dzielone zostały co najwyżej pojedyncze 

sale wykładowe. Budynki skonstruowa-
no na zewnętrznych ścianach nośnych 
i kilku wewnętrznych elementach kon-
strukcyjnych, jak trzony klatek scho-
dowych i zazwyczaj skromna siatka 
słupów. Sale ćwiczeniowe, projektowe 
i część wykładowych stanowią wspólną, 
otwartą przestrzeń edukacyjną.

Zrealizowane do tej pory budyn-
ki z tak rozwiązanym układem prze-
strzennym należą głównie do szkół 
artystycznych. Świadczy to o ich więk-
szej elastyczności i swobodzie realizacji 
procesu dydaktycznego, polegającego 
na kształceniu opartym na dyskusji, 
wymianie pomysłów, pracy zespołowej, 
jak również o otwartości na nowe wy-
zwania zarówno wśród wykładowców, 
jak i studentów. Ten typ układu prze-
strzennego w budynku dydaktycznym 
wkracza do projektowania jako współ-
czesna awangarda.

Wielofunkcyjne przestrzenie pu-
bliczne coraz częściej realizowane są 
w nowych polskich budynkach dydak-
tycznych, chociaż jeszcze nie w takiej 
skali, jak obserwuje się to na zachod-
nich uczelniach, bo i środki fi nansowe 
są znacznie skromniejsze. Podkreślenia 
wymaga fakt nie tyle znalezienia się 
w architektonicznym nurcie współ-
czesnej architektury akademickiej, 
co raczej poprawy jakości kształcenia 
młodych ludzi poprzez stworzenie im 
lepszych do tego warunków.

Ekspansja megaformy

Dokonujący się postęp w architektu-
rze szkół wyższych widoczny jest tak-
że w kształtowaniu formy i estetyki 
nowych budynków dydaktycznych. 
Motorem rozwoju współczesnej ar-
chitektury są osiągnięcia technolo-
giczne i materiałowe, a także zmiany 
demografi czne i cykle koniunktural-
ne, wywołujące na rynku pracy cza-
sowo zwiększony popyt na absolwen-
tów różnych kierunków kształcenia. 
W ostatnich latach na kilku większych 
uczelniach zachodnich odbyły się 
międzynarodowe konkursy na kon-
cepcje architektoniczne nowych wie-
lowydziałowych budynków dydak-
tycznych. 

Prezentowane publicznie projekty 
są świadectwem nadchodzących zmian, 
na razie pod postacią wizualizacji urze-
czywistniając ich nowy wygląd. Najbar-
dziej charakterystyczna zmiana dotyczy 
skali nowych obiektów, niespotykanej 
w dotychczasowych realizacjach, a tak-
że dalszej ekspansji przestrzeni publicz-
nych, zarówno tych wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych. Ze względu na 
wielkość przyjęło się na świecie okre-
ślenie dla tego typu nowych obiektów 

Budynek Uniwersytetu w Turynie. Projekt biur projektowych: Foster + Partners i Marco 
Visconti. Realizacja: 2013 r. Fot.: Nigel Young. Źródło: http://www.archdaily.com/407662/
campus-luigi-einaudi-marco-visconti-and-foster-partners

Megakampus Wydziału Technicznego Uniwersytetu Duale Hochschule Baden-Württemberg 
(DHBW) w Stuttgarcie. Projekt koncepcyjny: Biuro Architektoniczne 3XN, 2013 r. Własność: 
3XN. Źródło: http://www.archdaily.com/399882/university-building-for-technical-faculty-
winning-proposal-3xn
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Szkoła Inżynieryjna w Saclay pod Paryżem. Projekt koncepcyjny: OMA, 2012 r. 
Własność: OMA. Źródło: http://www.archdaily.com/286957/oma-wins-competition-for-
ecole-centrale-engineering-school-in-saclay-france

— „megakampus”3. Dotychczas zreali-
zowano kilka podobnych inwestycji. 
Są forpocztą tego, co czeka zachodnie 
uczelnie za kilka lat. Są nimi: budynek 
Wydziału Prawa i Polityki Socjalnej 
Uniwersytetu w Turynie, projekt biura 
Foster & Partners, Uniwersytet w Rej-

3 Dotychczasowe zrealizowane kampusy 
dydaktyczne — to zespoły budynków najczę-
ściej wydziałowych, połączonych ciągami pie-
szymi z biblioteką i stołówką itp. Określenie 
„megakampus” funkcjonuje głównie na Za-
chodzie i w Stanach Zjednoczonych i dotyczy 
planowania wielowydziałowych inwestycji pod 
jednym dachem, podkreślając jednocześnie ich 
skalę architektoniczną w stosunku do kampu-
sów już istniejących.

kiawiku zaprojektowany przez Henniga 
Larsena oraz nowy kampus Uniwersy-
tetu Sztuk Pięknych w Londynie.

To przykład dokonujących się zmian 
— zamiast wizerunku kampusu aka-
demickiego, obowiązującego od wie-
ków — układu, na który tradycyjnie 
składało się zazwyczaj kilka, czasami 
kilkanaście budynków wydziałowych, 
pojawia się jeden duży budynek, będą-
cy siedzibą kilku wydziałów. Przedsta-
wione w projektach rozwiązania bryło-
we tworzą najczęściej na podobieństwo 
założeń klasztornych, jeden duży obiekt 
z wewnętrznym dziedzińcem otoczo-
nym zabudową. Dziedziniec jest otwar-
ty lub zadaszony, są w nim strefy zieleni 

Kampus Trzeciego Tysiąclecia, Uniwersytet Bocconi w Mediolanie — zwycięska wizja 
w konkursie architektonicznym OMA, współpraca: Rem Koolhaas, 2012 r. Własność: OMA. 
Źródło: http://www.archdaily.com/330847/bocconi-urban-campus-oma

i woda, zaplecze gastronomiczne i mały 
handel. Znajdziemy tu miejsca prze-
znaczone do spotkań, odpoczynku, ale 
także do pracy na świeżym powietrzu. 
Ważnym elementem wszystkich pla-
nowanych inwestycji jest zachowany 
związek z miastem, gdyż prezentowa-
ne wizje będą w przyszłości realizowa-
ne głównie w mocno zurbanizowanej 
zabudowie miejskiej, niektóre nawet 
w śródmiejskiej, jak np. Wydział Tech-
niczny Uniwersytetu Duale Hochschule 
Baden-Württ emberg (DHBW) w Stutt -
garcie, Uniwersytet Bocconi w Medio-
lanie, Szkoła Centralna w Saclay pod 
Paryżem czy Szkoła Finansów i Zarzą-
dzania we Frankfurcie.

Rozbudowę swoich kampusów 
w zabudowie śródmiejskie planują 
także Uniwersytet w Aalborg, w Nor-
wegii i Uniwersytet Aalto w Otaniemi, 
w Finlandii. Śródmiejskie i miejskie 
wskazania lokalizacyjne do planowa-
nia nowych inwestycji akademickich, 
zwłaszcza tak ważnych i dużych jak 
budowa nowego megakampusu dydak-
tycznego, potwierdzają istniejący nadal 
silny związek miasta z uczelnią jako 
ważnym elementem kulturotwórczym 
na jego planie. Prezentowane koncep-
cje architektoniczne, z reguły autorstwa 
wybitnych twórców, to przykłady archi-
tektury, w której dobrze widoczne jest 
przekraczanie granic formalnych i prze-
strzennych, co czyni je wizjami pionier-
skimi, przyczyniającymi się do rozwoju 
architektury szkół wyższych XXI wie-
ku. Współczesna architektura uczelni 
zachodnich jest droga, ale wydaje się, że 
właśnie w tym tkwi siła jej różnorodno-
ści, otwartości na nowe wyzwania, a na-
wet eksperymentowania z formą i kom-
pozycją przestrzenną, jak to się dzieje 
w przypadku megakampusów. Komfort 
fi nansowy pozwala projektantom prze-
kroczyć granice praktyczności i przejść 
w przestrzeń sztuki. Wtedy powstają 
dzieła, które możemy oglądać i podzi-
wiać we wszystkich wydawnictwach 
architektonicznych na całym świecie.

Dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki jest adiunktem 
Instytutu Projektowania Architektonicznego PK. 
Artykuł przybliża idee przedstawione w mo-
nografi i jego autorstwa „O architekturze szkół 
wyższych w Polsce na początku XXI wieku” (Wy-
dawnictwo PK, Kraków 2015). 
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Już po raz piąty w pierwszą sobotę listo-
pada (w tym roku przypadała 4  listopada), 
społeczność politechniczna, członkowie 
rodzin oraz mieszkańcy miasta zgromadzili 
się o godzinie 12 w kaplicy pw. Zmartwych-
wstania Pańskiego na cmentarzu Rako-
wickim, by uczcić pamięć i pomodlić się za 
dusze zmarłych profesorów, pracowników 
i wychowanków PK oraz studentów i słu-
chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK. 
Pamięć o nich, spoczywających na różnych 
cmentarzach Polski, symbolizowało siedem 
zapalonych przed ołtarzem zniczy, nawiązu-
jących do siedmiu wydziałów Politechniki. 

Na ołtarzu złożono aktualizowaną na 
bieżąco Ksi ęgę Pamięci Zmarłych. Kilka 
dni wcześniej na każdym ze zidentyfi ko-
wanych grobów Samorząd Studentów 
PK umieścił chorągiewkę na znak pamię-
ci. W bieżącym roku — pod nieobecność 
wcześniej zaproszonego bp. Grzegorza 
Rysia, który w tym właśnie dniu obejmo-
wał posługę arcybiskupią w Łodzi — mszę 
świętą, ze służbą liturgiczną sprawowaną 
przez studentów, odprawił ks. Andrzej 
Scąber z parafi i św. Floriana. Piękną opra-
wę muzyczną, podobnie jak w poprzed-
nich latach, zapewnił Akademicki Chór PK 
„Cantata” pod kierownictwem Marty Stós. 

Po nabożeństwie studenci Politechniki 
wspomnieli zmarłych, przedstawiając po-
święconą im prezentację (formę grafi czną 
nadała jej studentka WA — Agnieszka Sa-
cława). Komentarz do prezentacji wygłosił 
przewodniczący Koła Seniorów SWPK Mi-
chał Nowak. Przypomniano też bliską se-
niorom dr inż. Władysławę Marię Francuz, 
prof. oświaty, osobę, która utworzyła UTW 
PK i przez 7 lat koordynowała jego działal-
ność. Nasza Pani Profesor — jak ją nazywa-
liśmy — opuściła nas 3 sierpnia 2017 r.

W bieżącym roku obchodzimy szczegól-
ne rocznice: 110. rocznicę urodzin prof. Bro-
nisława Kopycińskiego, 60-lecie śmierci 
prof. Izydora Stelli-Sawickiego, 50-lecie 
śmierci prof. Kazimierza Sokalskiego, 
10-lecie śmierci prof. Wiktora Zina. By przy-
bliżyć postacie tych profesorów, poświęci-
liśmy im przygotowaną z okazji Zaduszek 
PK publikację. Wydawnictwo otrzymali 
wszyscy uczestniczący w politechnicznej 
uroczystości.

Po zakończeniu mszy św. w Marszu Pa-
mięci odwiedziliśmy groby naszych wielkich 
zmarłych. Przy mogile prof. Wiktoria Zina — 
wybitnego popularyzatora wiedzy o historii 
sztuki i kultury — wspomnieniem podzielił 
się prorektor PK Andrzej Białkiewicz, uczeń 
i bliski współpracownik zmarłego. Ukazał 
drogę rozwoju naukowego prof. Zina, zwra-
cając uwagę na rysunki, których mistrz piór-
ka i węgla przed kamerami wykonał około 
30 tys. Znicz pamięci na grobie prof. W. Zina 
Andrzej Białkiewicz zapalił wspólnie z żoną 
zmarłego Aleksandrą Zin. 

W drodze do grobu prof. Bronisława 
Kopycińskiego — wybitnego specjalisty 
w zakresie technologii betonu i konstruk-
cji żelbetowych, twórcy tzw. krakowskiej 
szkoły betonu — obszernymi wspomnie-
niami i informacją o dokonaniach rekto-
ra trzech kadencji dzielił się jego uczeń 
i współpracownik, prof. Kazimierz Flaga. 

Przy grobie prof. Kazimierza Sokal-
skiego, zmarłego w marcu 1968 r. rektora 
niedokończonej kadencji, wspomnieniami 
dzielił się prof. Stefan Piechnik, ówczesny 
prodziekan Wydziału Budownictwa Lą-
dowego. Mówił o dokonaniach prof.  So-
kalskiego w dziedzinie materiałów drogo-
wych i ich zastosowaniu w budownictwie 
drogowym, ale również o olbrzymich za-
daniach inwestycyjnych zrealizowanych 
w czasie jego kadencji.

Na koniec głos zabrał rektor PK prof. Jan 
Kazior, który podziękował organizatorom. 
Przewodniczący Koła Seniorów SWPK, orga-

nizator i pomysłodawca Zaduszek PK Michał 
Nowak odwzajemnił się rektorowi podzię-
kowaniami za życzliwość podczas organiza-
cji tegorocznej uroczystości. Dziękował też 
jednostkom PK za wsparcie logistyczne i in-
formatyczne oraz Samorządowi Studenckie-
mu PK. Zwyczaj obchodzenia Zaduszek PK 
zainicjowało w 2013 r. Koło Seniorów Stowa-
rzyszenia Wychowanków PK. Wydarzenie, 
obejmowane co roku patronatem rektora 
PK, wpisało się już w tradycję uczelni. 

Ilona Niżnik jest słuchaczem Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku PK. 

Zaduszki Politechniki Krakowskiej

Dzień wspomnień
ILONA NIŻNIK

Fot.: Jan Zych

Grobowiec Bronisława Kopycińskiego 
Fot.: Jan Zych
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Po raz drugi studenci Politechniki Krakowskiej zbierali włosy na pe-
ruki dla dzieci po chemioterapii i poważnych operacjach. 23  paź-
dziernika sala wystawowa Galerii „Gil” zamieniła się w olbrzymi 
salon fryzjerski, w którym za nożyczki chwycili najlepsi krakowscy 
styliści. Akcję zorganizował Samorząd Studencki PK wspólnie z Fun-
dacją Przyjaźni WeGirls. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, inicjatywa studentów spotkała 
się z dużym odzewem. Swoje włosy na szczytny cel poświęciło około 
sto osób. Przyszły nie tylko same dziewczyny, ale także chłopak — 
11-letni Maciek. Zasadą było skrócenie włosów przynajmniej o 25 cm. 
Ofi arodawczynie cieszył fakt, że w tak łatwy sposób, praktycznie nic 
nie robiąc, można sprawić radość dzieciom doświadczonym przez 
los. Utrata włosów z powodu chemioterapii jest bowiem dla małych 
pacjentów bardzo trudnym przeżyciem. Akcja „O włos od pomocy” 
przyciągnęła uwagę wielu dziennikarzy. Informacje z Galerii „Gil” po-
jawiły się w mediach lokalnych i na antenie ogólnopolskiej. 

(ps) 

Wielkie cięcie w szczytnym celu

Fot.: Jan Zych

W 1983 r. Sally Ride (1951–2012) została 
pierwszą amerykańską astronautką. Za-
chwyt, jakiego doznała, oglądając naszą 
planetę z pokładu wahadłowca Challen-
ger, sprawił, że po zakończeniu udziału 
w lotach wahadłowców uruchomiła we 
współpracy z NASA projekt umożliwiający 
uczniom na całym świecie fotografowa-
nie wybranych przez nich fragmentów 
powierzchni Ziemi za pomocą sprzętu 
umieszczonego na Międzynarodowej Sta-
cji Kosmicznej, okrążającej Ziemię na wy-
sokości około 400 km. 

W projekcie stworzonym przez Sally 
Ride od kilku lat uczestniczą uczniowie ze 
Szkolnego Koła Astronomicznego PULSAR 

Uczniowie fotografują ze stacji kosmicznej

we Włodawie, w województwie lubelskim. 
25 września podczas spotkania w Galerii 
„Gil” Politechniki Krakowskiej opowia-

dał o tym opiekun koła Mirosław Trociuk 
(na zdjęciu). Spotkanie poprzedziło otwar-
cie wystawy „Ziemia z Kosmosu” (o której 
więcej piszemy na s. 31). Mirosław Trociuk 
mówił o walorach dydaktycznych progra-
mu, szczególnie w nauczaniu geografi i, ale 
nie krył, że dla uczniów możliwość anali-
zowania zaprogramowanych przez siebie 
zdjęć satelitarnych jest przygodą.

W spotkaniu uczestniczył Grzegorz 
Sęk — nauczyciel astronomii w Młodzie-
żowym Obserwatorium Astronomicznym 
im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepo-
łomicach.

(ps)

Uczestnicy IV posiedzenia XII kadencji Za-
rządu Krajowej Reprezentacji Doktoran-
tów spotkali się w dniach 20–22 paździer-
nika w Krakowie. Współorganizatorami 
wydarzenia były samorządy doktorantów 
Politechniki Krakowskiej, Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie oraz Akade-
mii Górniczo-Hutniczej.

Obrady odbywały się na Politechni-
ce Krakowskiej, na Wydziale Inżynierii 
Lądowej. W otwarciu posiedzenia wzię-
li udział przedstawiciele władz uczelni 

Doktoranci z całej Polski na PK
i wydziału: prorektor ds. studenckich 
dr  hab. inż. Marek Stanuszek oraz dzie-
kan WIL dr hab. inż. Andrzej Szarata, 
prof. PK.

Głównym tematem posiedzenia była 
prezentacja doktoranckiego stanowiska 
do projektu ustawy 2.0 i dyskusja nad 
nim. Uczestnicy obrad mogli zapoznać 
się z ogłoszonym projektem, jak również 
przedstawić swoje propozycje zmian.

Wybór byłej stolicy Polski, historycz-
nego Krakowa, na miejsce spotkania był 

nieprzypadkowy, bowiem aż 3 członków 
Zarządu KRD realizuje swoje prace dok-
torskie na krakowskich uczelniach. Są to: 
wiceprzewodnicząca KRD mgr inż. Elżbieta 
Wyraz (PK), sekretarz KRD mgr Iwona Su-
lowska (AWF) oraz członek zarządu dr Be-
ata Baran (przygotowująca swoją drugą 
pracę doktorską, UJ). Kolejne zebranie, 
sprawozdawczo-wyborcze, zaplanowano 
na 1–3 grudnia 2017 r. w Warszawie.

(R.)

Fot.: Jan Zych
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Manuskrypt został wyceniony na 36 tys. zł, 
jednak nie znalazł się nabywca gotowy wy-
łożyć taką sumę. 

(ps)
Reprodukcje: Jan Zych

W ciągu 200 lat, które minęły od śmierci 
Naczelnika w sukmanie, jego osobie po-
święcono olbrzymią liczbę książek. Wiele 
z nich ukazało się jeszcze w czasach zabo-
rów. Dziś publikacje te są obecne w obro-
cie antykwarycznym, trafi ając często — 
jako pozycje rzadkie — na aukcje. 

Kilka takich pozycji wystawił 21 paź-
dziernika na licytację krakowski anty-
kwariat „Rara Avis”. W ofercie pojawiła się 

Można było kupić list Naczelnika z 1799 roku 

XIX-wieczne książki o Kościuszce na aukcji
jedna z ważniejszych publikacji XIX-
-wiecznych o tej tematyce „Kościusz-
ko. Biografia z dokumentów wysnu-
ta przez K.”, autorstwa ukrytego pod 
kryptonimem Tadeusza Korzona. To 
liczące blisko 700 stron dzieło uka-
zało się w Krakowie w 1894 r. (w stu-
lecie insurekcji) nakładem Muzeum 
Narodowego w Rapperswilu, gdzie 
w czasach zaborów zgromadzono 
wiele cennych polskich pamiątek. 
Podczas aukcji książka znalazła na-
bywcę za 440 zł (przy cenie wywo-
ławczej 320 zł). 

 Po cenie wywoławczej 640 zł 
sprzedano pierwsze wydanie trzy-
tomowej powieści biografi cznej He-
riberta Raua „Thaddäus Kosciuszko. 
Historischer Roman”, która została wy-
dana w 1843 r. w Stuttgarcie. Znacz-
nie droższa okazała się opracowana 
przez Bolesława Twardowskiego pra-
ca „Wojsko polskie Kościuszki w roku 
1794”, zawierająca m.in. na 16 tabli-
cach 105 postaci narysowanych przez 
Michała Stachowicza. W publikacji tej, 
wydanej w 1894 r. w Poznaniu, znalazł 
się imienny spis wojskowych z po-
wstania kościuszkowskiego. Pozycję 
wylicytowano za 1100 zł (cena wywo-
ławcza 600 zł).

Najwyższą cenę zyskała teka za-
wierająca 12 tablic z wizerunkami 
Kościuszki, autorstwa Zygmunta Aj-
dukiewicza, opublikowana w 1891  r. 
w Wiedniu. Na tablicach odbitych 
w heliograwiurze przedstawiono Ko-
ściuszkę w najważniejszych momen-
tach życia. Teka, której cenę wywo-
ławczą ustalono na 800 zł, osiągnęła 
w trakcie licytacji 1700 zł. 

Sensacją aukcji antykwariatu „Rara 
Avis” było wystawienie na sprzedaż 
listu napisanego w całości ręką Ko-
ściuszki. List z 29 lipca 1799 r., adreso-
wany do ministra rządu francuskiego 
(niewymienionego z nazwiska), za-
wiera prośbę o zgodę na wwiezienie 
dwu skrzyń z rzeczami osobistymi, w tym 
srebrnym serwisem i ozdobną złoconą sza-
blą, darami otrzymanymi przez Kościuszkę 
w Anglii. Jako wyroby brytyjskie, wyma-
gały one zezwolenia na import do Francji. 

Rękopis Kościuszki (według kalendarza rewolucyj-
nego) z 11 termidora roku 7, czyli 29 lipca 1799 r. 

Okładka książki „Wojsko polskie Kościuszki 
w roku 1794”, wydanej w 1894 r.

Rycina z książki „Wojsko polskie Kościuszki 
w  roku 1794”, przedstawiająca Tadeusza Koś-
ciuszkę (z prawej) i Henryka Dąbrowskiego

Okładka wydanej w 1891 r. teki „Tadeusz 
Kościuszko” z rysunkami Zygmunta Ajdukie-
wicza
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Politechnika Krakowska w mediach
TVN 24

23 października 2017 r.
Politechnika zamieniła się 
w wielki salon fryzjerski. 
Akcja „O włos od pomocy”

Politechnika Krakowska jak wielki salon 
fryzjerski. Włosy były obcinane na potęgę, 
a wszystko w ramach akcji „O włos od pomo-
cy”. Chętnych na skorzystanie z usług fryzjera 
nie brakowało, a z ich włosów zostaną zrobio-
ne peruki, które za darmo zostaną przekaza-
ne dzieciom po chemioterapii i operacjach.

O akcji także m.in.: TVP Info, TVP Kraków, Radio 
Kraków, Radio Eska, Melo Radio, „Dziennik Pol-
ski”, „Gazeta Krakowska”, Polska Agencja Praso-
wa, In-Krakow.pl, Polskie Radio Program III i IV, 
Radio TOK FM.

Polska Agencja Prasowa

29 października 2017 r. 
Ponad 400 stron uwag wpłynęło 
już do Ustawy 2.0

Ponad 400 stron uwag i pytań przygotowało 
już środowisko akademickie dla resortu nauki 
w związku z projektem ustawy o uczelniach, 
tzw. Ustawy 2.0 — poinformował rektor Poli-
techniki Krakowskiej prof. Jan Kazior podczas 
debaty z udziałem wicepremiera Jarosła-
wa Gowina. Rektor Politechniki Krakowskiej 
prof. Jan Kazior poinformował, że ponad 
300 z 400 stron uwag do projektu nowej usta-
wy o uczelniach zostało dwa tygodnie temu 
przekazanych wicepremierowi Gowinowi, 
podczas Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich (KRASP) w Toruniu. (...)  Dotych-
czasowe uwagi — mówił Gowin — są liczne, 
niektóre wynikają z niezrozumienia pewnych 
zapisów i dodał, że wprowadzenie poszcze-
gólnych regulacji w ustawie rekomenduje 
Komisja Europejska. Pytany, kiedy przedstawi 
projekt ustawy w ostatecznej wersji, odpowie-
dział, że koniec grudnia mógłby być realnym 
terminem przedłożenia gotowego projektu 
ustawy pod obrady rządu. (...) Minister Gowin 
zapewnił, że ustawa zostanie przyjęta, „ale jak 
z powybijanymi zębami, to na długie lata bę-
dzie stagnacja”. — Nauka jest wartością samą 
w sobie — mówił i zaznaczył, że jeśli nie posta-
wimy na rozwój nauki, to plan Morawieckiego 
nie powiedzie się. Zdaniem rektora PK wszyst-
kie uczelnie powinny mieć charakter akade-
micki (ustawa proponuje podział na uczelnie 
akademickie i zawodowe). (...) W debacie „Kon-
stytucja dla nauki — Ustawa 2.0. Szanse i wy-
zwania reformy” w krakowskim Klubie pod 

Jaszczurami, oprócz wicepremiera i rektora 
PK, udział wzięli dr Beata Baran z Krajowej Re-
prezentacji Doktorantów i Przemysław Ogórek 
— przedstawiciel środowiska studentów. Pod-
czas spotkania Jarosław Gowin przypomniał 
najważniejsze założenia Ustawy 2.0, m.in. po-
szerzenie autonomii uczelni, stworzenie rad 
uczelnianych. Jak wskazał, ma ona podnieść 
jakość kształcenia i badań naukowych.

O spotkaniu także: Onet.pl.

18 listopada 2017 r.
StRuNy — nagrody dla najlepszych 
kół naukowych przyznane

Studenci z Politechniki Łódzkiej, którzy zbu-
dowali pojazdy napędzane reakcjami che-
micznymi, m.in. rozkładem wody utlenionej 
— zdobyli w niedzielę w Warszawie główną 
nagrodę w konkursie StRuNa dla najlepszych 
kół naukowych. Nagrody wręczono w sobotę 
na Zamku Królewskim w Warszawie. Statuetki 
przyznano w pięciu kategoriach: projekt, koło 
naukowe, wyprawa, konferencja, opiekun. (...) 
W kategorii „konferencja roku” nagroda tra-
fi ła do Studenckiego Koła Naukowego Kon-
strukcji Żelbetowych „Conkret” z Politechniki 
Krakowskiej. Studenci zorganizowali VII Ogól-
nopolską Konferencję Budowlaną Studentów 
i Doktorantów „Euroinżynier”. Członkini koła, 
Gabriela Michalczyk podsumowała: — W kon-
ferencji wzięło udział aż stu uczestników, refera-
ty wygłosiło 46 autorów. Opiekunka koła dr inż. 
Teresa Seruga dodała, że konferencja miała 
szeroki zasięg — około 20 uczelni z całej Pol-
ski. — Referaty są recenzowane, potem znajdują 
się w monografi i naukowej na zakończenie kon-
ferencji — opowiedziała.

„Gazeta Wyborcza”

30 października 2017 r.
Szansa dla polskiej żeglugi rzecznej

Inżynieria dróg wodnych na Politechnice Kra-
kowskiej — to nowa specjalność, która po-
wstała mimo że polska żegluga śródlądowa 
praktycznie nie istnieje. W 2015 r. udział trans-
portu wodnego w naszym rynku przewozów 
wyniósł zaledwie 0,4 proc. Czy jest szansa na 
zmianę? ROZMOWA Z PROF. STANISŁAWEM 
M. RYBICKIM dziekanem Wydziału Inżynierii 
Środowiska Politechniki Krakowskiej

Krzysztof Story: Zatłoczone porty miej-
skie, setki barek rzecznych  — to już przeszłość. 

Stanisław Rybicki: Racja. Wie pan, kie-
dy zbudowano w Polsce ostatnią jednostkę 

rzeczną z własnym napędem? 38 lat temu. 
To dane z raportu Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Najmłodsza polska barka ma już 
prawie 40 lat. 

— I w takim momencie Politechnika Kra-
kowska otwiera nowy kierunek. Dlaczego? 

— Bo mamy o co dbać i mamy perspekty-
wy rozwoju. Drogi wodne są jak piramidy: bu-
duje się je bardzo długo, koszty są ogromne, 
ale jeśli się o nie dba, służą latami. Tu, w Mało-
polsce, mamy bardzo starannie wybudowa-
ny fragment między Śląskiem a aglomeracją 
krakowską. Przez lata łączył kopalnie z kom-
binatem w Nowej Hucie. Poniżej Krakowa, na 
terenie mniej regulowanym, jest elektrow-
nia w Połańcu, która była projektowana pod 
transport wodny węgla.(...)

— Czym wyróżnia się program studiów? 
— Więcej zajęć na obiektach, więcej prak-

tyki. I staże, które odbędą w jednostkach za-
rządzających wodami. Przykładem niech bę-
dzie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. 
Przede wszystkim będą mieli zajęcia z ludźmi, 
którzy zawiozą ich na obiekt i pokażą: „To 
moje”. Moja zapora, mój jaz. Rzemiosła będzie 
ich uczył specjalista — jak szewc, który potrafi  
pokazać piękne buty i powiedzieć: „Ja je uszy-
łem”. Przykładam do tego bardzo dużą wagę.

— Skąd zatem wziąć wykładowców? 
— To jest ostatni dzwonek, kiedy możemy 

jeszcze zebrać kadrę nauczycieli. Dla mnie jako 
dziekana to duża motywacja. W wiek emery-
talny wchodzą ludzie, którzy uczyli mnie tego 
zawodu parędziesiąt lat temu. Są związani ze 
stopniami wodnymi Dwory, Smolice, stop-
niem Kościuszko — legendą w Krakowie. Ci, 
których poznałem jako młodych asystentów, 
są dzisiaj sędziwymi profesorami w ostatnich 
latach swojej kariery. To ostatni moment, żeby 
ich ogromną wiedzę podać dalej. 

Radio Kraków

15 listopada 2017 r. 
Zbiórka na prezenty mikołajkowe 
dla dzieci

Po raz trzydziesty studenci Politechniki 
Krakowskiej organizują akcję charytatywną 
„Studenci Dzieciom — Mikołajki”. Rozpoczy-
nają zbiórkę pieniędzy na prezenty miko-
łajowe dla dzieci z małopolskich ośrodków 
opiekuńczo-wychowawczych. Kwesta po-
trwa do 5 grudnia, a dzień później studenc-
cy mikołaje będą rozdawać dzieciom pre-
zenty. Podczas ubiegłorocznej akcji udało 
się zebrać niemal 49 000 złotych. Pozwoliło 
to podarować ponad trzystu dzieciom wy-
marzone prezenty, które opisały w listach 
do Mikołaja.
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Od siedmiu lat Politechnika Krakowska or-
ganizuje konkursy fotografi czne w ramach 
Dni Jana Pawła II. Ich tematem stają się 
hasła przewodnie wybrane każdorazowo 
przez Komitet Organizacyjny. 

Na konkurs wpłynęło 91 prac 44 auto-
rów. Jury pod przewodnictwem prof. art. 
mal. Ewy Gołogórskiej-Kuci do drugiego 
etapu dopuściło 32 prace. I nagrodę otrzy-
mała Katarzyna Rydel — za zestaw 4 zdjęć 
z Hebronu i Grecji; II nagrodę — Klaudia 
Wąchała za zdjęcie „Prawa dla wszystkich” , 
a III nagrodę — Anna Kowalczyk za zestaw 
2 zdjęć „My” i „Razem” . Pozostałe 25 fo-
tografi i wyróżniono udziałem w wystawie 
pokonkursowej. Autorami tych prac są: 

XII Dni Jana Pawła II 
— Prawa człowieka 

i prawa narodów
Pokonkursowa 

wystawa fotografi i
6–22 listopada 2017 r.

Na wystawę pokonkursową XVIII Ogólno-
polskiego Konkursu Architektura Betono-
wa 2017 — Akademicka Nagroda za Naj-
lepszą Pracę Dyplomową Roku nadesłano 
23 prace dyplomowe z wydziałów archi-
tektury 5 politechnik: Białostockiej, Kra-
kowskiej, Warszawskiej, Łódzkiej, Śląskiej 
oraz Krakowskiej Akademii im.  A.  Frycza 
Modrzewskiego. Jury nominowało do na-
grody 18 prac. Na wystawie przedstawio-
no nominowane projekty: Joanny Urba-
nowicz (PŚl), Piotra Pasierbińskiego i Ewy 
Sroczyńskiej (PK), Edyty Pauli Konstanty-
nowicz (PB; nagroda), Kingi Gołaszewskiej 

ARCHITEKTURA BETONOWA 2017
Ogólnopolski akademicki konkurs na najlepszą pracę dyplomową
19 października — 2 listopada 2017 r.

(PB; wyróżnienie), Damiana Krasnodęb-
skiego (PB), Agaty Surowiec (PK), Jagody 
Cybrus (PK), Anny Wypych (PK), Joanny 

Tokarskiej (PK; wyróżnienie), Tomasza 
Krzysztofa Kęsego (PW, wyróżnienie), 
Hanny Bajwoluk (PK; nagroda), Anny Ma-
rii Janik (PK), Grzegorza Twardowskiego 
(PK), Roberta Dudy (PK), Konrada Brzykce-
go (PK), Klaudii Księżarczyk (PK; nagroda), 
Sandry Wojtasik, Beaty Bochenek z PK.

Anna Ciszewska, Sandra Drzewicz, Iga Kał-
ka, Anna Kowalczyk, Antoni Łukowicz, Ad-
rianna Marzec, Robert Nartowski, Tomasz 
Okoniewski, Marcin Olszewski, Andrzej 

Pawluk, Anna Piwowarska-Sasik, Krzysz-
tof Ptasznik, Waldemar Sowiński, Martyna 
Szweda, Kamila Wąsala, Mateusz Więcek, 
Robert Witakowski. 

I nagroda — Katarzyna Rydel

II nagroda — Klaudia Wąchała III nagroda — Anna Kowalczyk



31Nasza Politechnika nr 12 (172) grudzień 2017www.nasza.pk.edu.pl

KALEJDOSKOP

Wystawa „Ziemia z Kosmosu” powstała 
w wyniku udziału członów Szkolnego 
Koła Astronomicznego PULSAR, dzia-
łającego przy Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym 
we Włodawie, w czterech misjach projek-
tu Sally Ride Earth-KAM@Space Camp, 
sponsorowanego przez NASA. Opieku-
nem koła i koordynatorem projektu jest 
Mirosław Trociuk — profesor oświaty, 
nauczyciel z ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie.

Fotografi e planety wykonywane są 
z orbity okołoziemskiej za pomocą kame-
ry, znajdującej się na pokładzie Międzyna-
rodowej Stacji Kosmicznej (ISS), a następ-
nie przekazywane na Ziemię. Uczniowie 
mogą je pobierać poprzez specjalną stro- Rosja Zjednoczone Emiraty Arabskie

Iran

TRYPOLITANIA
Fotografi e 

Andrzeja Hrabca
9–25 października 2017 r.

Autor fotografi i, dr inż. arch. Andrzej Hra-
biec jest adiunktem w Zakładzie Odnowy 
Miast Instytutu Projektowania Miast i Re-
gionów WA PK. Po raz kolejny zaprosił nas 
do ruin starożytnych rzymskich miast Try-
politanii — Kraju Trzech Miast, z których 

dwa, Leptis Magna i Sabratha, zostały wpi-
sane w 1982 r. na Listę Światowego Dzie-
dzictwa Kultury UNESCO oraz Trypolisu. 

Według rzymskich historyków dzieje 
tych miast sięgają I tysiąclecia przed Chry-
stusem. Prawdziwy rozkwit Trypolitanii 
rozpoczął się po III wojnie punickiej (zbu-
rzenie Kartaginy), kiedy tereny te opano-
wał Rzym. W VIII wieku Tripolitania została 
opanowana przez Arabów. Dwa z jej miast, 
czyli Leptis Magna i Sabratha, zostały 

zapomniane, uległy destrukcji i pokryła je 
warstwa piasku, sięgająca miejscami od 
10 do 12 metrów. A piasek w tym klimacie 
twardnieje, stanowiąc zabezpieczającą 
warstwę tego, co pochłonął.

Na początku XX w. rozpoczęto arche-
ologiczne prace, którym zawdzięczamy 
odsłonięcie i częściową rekonstrukcję 
najważniejszych zabytków. Odkopano 
zaledwie drobną część miast. Jedynie Try-
polis (dawniej Oea, po arabsku Tarabulus 
al-Gharb) przetrwał do czasów współczes-
nych. Głównym zabytkiem z okresu rzym-
skiego jest łuk triumfalny Marka Aureliusza.

nę internetową projektu, aby je oglądać 
i analizować. 

Wystawa obejmowała ponad 30 plansz, 
reprezentujących wybrane przez uczniów 
fotografi e 6 kontynentów. Wszystkie wy-
drukowano w dużym formacie.

Ziemia z Kosmosu — wystawa fotografi i
25 września — 12 października 2017 r.
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 Od 19 października do 9 listopada 
w Pawilonie Wyspiańskiego przy ul. Fran-
ciszkańskiej w Krakowie można było oglą-
dać wystawę, stanowiącą plon konkursu 
fotografi cznego, ogłoszonego przez In-
stytut Architektury Krajobrazu PK, i zwią-
zanych z nim warsztatów fotografi cznych. 
Twórcy fotogramów — uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych, głównie z Małopol-
ski — dali w nich wyraz refl eksji nad kra-
jobrazem, zwłaszcza w aspekcie ludzkiej 
ingerencji w jego charakter.

Fotografi a krajobrazowa — od arty-
stycznej po dokumentalną — zawsze za-
pisuje krajobrazy zmienione, nieistnieją-
ce, utrwala tak ważny kontekst przemian 
zachodzących w przestrzeni. Umiejętność 
spostrzegania tych zjawisk, ich rejestra-
cja i fotografi czna interpretacja należą 
do podstawowych działań architekta 
krajobrazu. Z myślą o młodym pokoleniu 
— uczniach szkół ponadgimnazjalnych 
— Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów 
Zielonych PK, działający w Instytucie Ar-
chitektury Krajobrazu na Wydziale Archi-
tektury PK, zorganizował w maju konkurs 
fotografi czny połączony z warsztatami. 
Celem było przekazanie wiedzy dotyczą-
cej podstaw fotografi i i zainteresowanie 
nią młodych odbiorców, ale i zapoznanie 
uczestników z istotą profesji architek-
ta krajobrazu, zawodu, którego prestiż 
w Polsce wzrasta od lat. Dla młodych lu-
dzi informacja o charakterze takiej pracy 
może stanowić zachętę do wyboru go 
jako kierunku dalszego kształcenia.

Temat konkursu „Człowiek w krajobra-
zie” dotyczył roli człowieka w kreowaniu 
przestrzeni, jego obecności w przestrzeni 
i nadawania jej nowych znaczeń. Konkurs 
miał charakter otwarty i ogólnopolski za-
sięg. Nadesłane prace, pod kątem zgod-
ności z regulaminem i oryginalności ujęcia 
tematu, oceniło jury w składzie: dr hab. inż. 
arch. Katarzyna Łakomy (WA PK, przewod-
nicząca), mgr inż. arch. krajobrazu Anna 
Steuer-Jurek (doktorantka WA PK, sekre-
tarz), Włodzimierz Płaneta, artysta fotogra-
fi k, Maciej Kornacki (członek Stowarzysze-
nia Fotoferia Club oraz Fundacji Camera 
Lucida 1755), dr hab. inż. arch. Marcin Char-
ciarek (WA PK), dr hab. inż. arch. Dominika 

Kuśnierz-Krupa, prof. PK (WA PK), dr  Woj-
ciech Kapela (WAW ASP), dr inż. arch. Kata-
rzyna Zawada-Pęgiel (WA PK). 

Za najlepsze jury uznało prace wyko-
nane przez Marlenę Cioch z Zespołu Szkół 
Spożywczych w Rzeszowie (I miejsce), Ber-
nadetę Kidę, uczennicę Zespołu Szkół Ener-
getycznych w Rzeszowie (II miejsce) oraz 
Justynę Ziębę, reprezentującą Zespół Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Mszanie 
Dolnej (III  miejsce). Wyróżnienia specjalne 
przyznano: Klaudii Prokop, Bartłomiejowi 
Piekarczykowi, Jakubowi Pazinowi. Formą 

uznania dla laureatów był udział w dwu-
dniowych warsztatach fotografi i krajobra-
zowej w Krakowie, prowadzonych przez 
znanego krakowskiego artystę fotografi ka 
Włodzimierza Płanetę. Do fi nalistów dołą-
czyli także: Julia Mucha, Kamila Szydełko, 
Julia Trojanowska, Mateusz Sieńko. 

Podczas uroczystego spotkania 
27  października w Pawilonie Wyspiań-
skiego autorom najlepszych prac wrę-
czono dyplomy oraz medale portalu 
Fotoferia.pl. Odbyła się także promocja 
katalogu wystawy. Patronat na wyda-
rzeniem sprawował dziekan Wydziału 
Architektury PK prof. Jacek Gyurkovich 
oraz Fundacja Camera Lucida 1755. 

Dr hab. inż. arch. Katarzyna Łakomy jest 
adiunktem Instytutu Architektury Krajobrazu PK.

Konkurs i warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

FotoKrajObraz: „Człowiek w krajobrazie”
KATARZYNA ŁAKOMY

Nagrodzona praca Marleny Cioch. Laureatka konkur-
su wraz z nauczycielem Wiesławem Pyzią. 
Fot.: Jan Zych

Efekty warsztatów fotografi i krajobrazowej, od lewej: zdjęcia autorstwa Bernadety Kidy, 
Justyny Zięby i Mateusza Sieńki



Kościuszko nasz współczesny
Popiersie patrona Politechniki Krakowskiej Tadeusza Kościuszki, 
zdobiące dziedziniec kampusu przy ul. Warszawskiej, dzięki po-
mysłowości studentów żyje własnym życiem… 

Zdjęcia: Jan Zych

Kiedy barszcz 

Kiedy barszcz już ukiszony,
Karpia usmażyły żony,
Lśni czystością każdy kąt,
Szykujemy się do świąt.
Najpierw człek się nieco biedzi —
Przy spowiedzi.
Potem przez tygodnia pół,
Wszystko widzi poprzez stół.
I omawia różne sprawy:
Od potrawy do… potrawy.
A gdy już się opamięta,
Stwierdza… że minęły święta.

 Krzysztof Konstanty Stypuła

Świąteczne życzenia
Rzecz to całkiem niepojęta:
W kalendarium widać święta.
Jakże miłe zaskoczenie:
Grudzień — Boże Narodzenie.
Zaraz potem tylko krok
I się zacznie Nowy Rok.
Więc życzenia mam gorące:
Niech przez ten rok świeci słońce.
Gdy na niebie się nie jarzy,
Niechaj lśni na Waszej twarzy.
Bo gdy buzia uśmiechnięta,
To codziennie jakby święta.

        Krzysztof Konstanty Stypuła




