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SŁOWO REKTORA
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Czas świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i zabaw sylwestrowych za nami. Mam nadzieję, że spędzili go Państwo zgodnie
z planami i marzeniami. W okresie świąteczno-noworocznym
otrzymaliśmy rekordową liczbę życzeń — w tym od najwyższych władz państwowych i regionalnych, współpracujących
z PK firm i instytucji oraz osób prywatnych. Te i inne dowody
pamięci sprawiły nam wielką radość. Za wyrażoną w ten sposób
życzliwość i sympatię wszystkim serdecznie dziękuję.
Kilka wolnych dni między świętami i Nowym Rokiem było
okazją do odpoczynku, ale także do szukania odpowiedzi na
pytanie, co nas czeka w nowym roku? Stajemy na jego progu
z nadziejami i planami. W jakim stopniu nasze nadzieje będą
spełnione, a plany zrealizowane — to zależy przede wszystkim
od nas. „Oni” nie wszystko za nas zrobią...
Oby spotkanie opłatkowe społeczności naszej uczelni; spotkanie, które odbyło się 8 stycznia w galerii „Gil”, miało inspirującą moc. Ten budujący więzi zwyczaj daje nam wszystkim
zastrzyk dobrej energii. Dziękuję organizatorom wydarzenia —
pracownikom Działu Promocji, Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, słuchaczom i wykładowcom Uniwersytetu Trzeciego
Wieku; dziękuję także wszystkim uczestnikom spotkania. Szczególne wyrazy wdzięczności za przewodnictwo we wspólnym
kolędowaniu kieruję do chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i Akademickiego Chóru „Cantata” PK.
Nawiązując do okołoświątecznych wydarzeń, pragnę podziękować Parlamentowi Samorządu Studentów PK oraz Radzie Osiedla Studenckiego PK za przeprowadzoną z wielkim
zaangażowaniem akcję „Studenci Dzieciom — Mikołajki 2015”.
Już po raz 28. studenci PK zbierali pieniądze na prezenty dla
dzieci z małopolskich domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zbiórka znów zaowocowała rekordowym
osiągnięciem. Ponad stu wolontariuszy zebrało 51 771,88 złotych, to o ponad 7 tys. złotych więcej niż przed rokiem. Przygotowano prezenty dla 350 dzieci z kilku ośrodków. Wzruszające
były spotkania obdarowanych ze studenckim mikołajem — tych
scen szczerej dziecięcej radości nie sposób zapomnieć.
Bardzo pozytywnych wrażeń dostarczyła nam także inauguracja zajęć Politechnicznego Uniwersytetu Dzieci. Zdecydowaliśmy, że otwieramy jeszcze szerzej drzwi Politechniki przed
ciekawymi świata młodymi ludźmi, by pomóc im w rozwijaniu
zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych. Nasza
inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem małych
słuchaczy i ich rodziców. Liczba chętnych do udziału w zajęciach uniwersytetu przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania.
Dziękuję wszystkim pracownikom zaangażowanym w powstanie i działanie Politechnicznego Uniwersytetu Dzieci, szczególnie jego koordynatorowi — Centrum Pedagogiki i Psychologii
PK. Zachęcam pracowników i studentów do aktywnego wspierania tej inicjatywy, ważnej dla przyszłości naszej uczelni.
W grudniu gościł na PK nowy minister nauki i szkolnictwa
wyższego Jarosław Gowin. Podczas krótkiego, ale bardzo rzeczowego spotkania udało się poruszyć kilka tematów ważnych
dla środowiska akademickiego. Minister zapowiedział prace nad
nową ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”, nakierowane
na odbiurokratyzowanie procedur, w których ramach działają
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szkoły wyższe. Zamierza także podjąć starania o zmianę przepisów, które obecnie
utrudniają wykorzystanie infrastruktury badawczej do celów dydaktycznych.
Szczególnie interesował się zaś naszymi
doświadczeniami związanymi z powołaniem i funkcjonowaniem pierwszego
w Polsce związku uczelni z udziałem Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Minister Gowin ma nadzieję, że pionierskie doświadczenia
krakowskich uczelni mogą posłużyć środowisku akademickiemu
w Polsce jako przykład dobrych praktyk w zakresie wzmacniania potencjału badawczego i dydaktycznego polskich szkół wyższych. Może to zaowocować m.in. awansem polskich uczelni
w międzynarodowych rankingach.
Rok jubileuszowy już wprawdzie minął, ale nie zostały
jeszcze sfinalizowane inicjatywy z nim związane. W poprzednim miesiącu informowałem o powołaniu zespołu pod kierownictwem mgr Barbary Korty-Wyrzyckiej. Jego zadaniem będzie
opracowanie bibliograficzne sylwetek wszystkich profesorów,
którzy pracowali i pracują na Politechnice Krakowskiej. Tym razem pragnę Państwa poinformować, że na ukończeniu są prace
Tytusa Byczkowskiego, który — z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 70-lecia PK — podjął się namalowania
portretów i karykatur profesorów, obecnie pracujących na Politechnice. Na przełomie stycznia i lutego odbędzie się wystawa
tych prac w jednej z naszych galerii, a trwałą pamiątką po niej
będzie albumowy katalog z reprodukcjami dzieł, uzupełniony
krótkimi notkami bibliograficznymi profesorów, którzy wyrazili
zgodę na udział w przedsięwzięciu.
Szybkimi krokami zbliża się zimowa sesja egzaminacyjna:
zaliczenia i egzaminy oraz obrony prac dyplomowych na studiach I stopnia. Życzę wszystkim studentom bardzo dobrych
i dobrych wyników, a pracownikom satysfakcji z wiedzy i umiejętności zdających. Liczę na to, że — tak jak w poprzednich latach — wielu absolwentów studiów I stopnia będzie kontynuować kształcenie na naszej uczelni na studiach II stopnia.
Jak Państwo zapewne zauważyli, miesięcznik „Nasza Politechnika” wkroczył w nowy rok w odświeżonej szacie graficznej. Jest
w całości kolorowy, odważniej operuje akcentami graficznymi. Celem zmian było uczynienie gazety bardziej przyjazną dla Czytelników. Mamy nadzieję, że udało się ten efekt osiągnąć. Dziękuję
zespołowi redakcyjnemu „Naszej Politechniki” oraz pracownikom
Działu Promocji za twórczą pracę nad nową szatą graficzną gazety.
Na łamach „NP” spotykamy się po raz pierwszy w 2016 r.
Jeszcze raz życzę, aby w tym roku towarzyszyła Państwu radość
i szczęście, dopisywało zdrowie. Życzę roku bogatego w pozytywne wydarzenia, które dadzą zadowolenie i satysfakcję. Życzę też, byśmy tworzyli jedną politechniczną rodzinę, w której
wszyscy czują się potrzebni, nawzajem się wspierają i darzą
życzliwością. Proszę o przekazanie życzeń Państwa najbliższym.

Kazimierz Furtak
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Szanowni Czytelnicy!
Trafia do Państwa rąk pierwszy numer „Naszej Politechniki” w nowej
postaci. Najważniejsza, najbardziej
rzucająca się w oczy zmiana dotyczy wprowadzenia koloru na łamy
całego pisma. Służy ona nie tylko
podniesieniu na wyższy poziom
walorów estetycznych naszego miesięcznika, ale wzbogaceniu jego
przekazu także pod względem merytorycznym. Każde bowiem barwne zdjęcie lub wielokolorowy wykres
niesie z sobą dodatkowe informacje,
których — siłą rzeczy — nie zawiera obraz monochromatyczny. Zmiany nie ograniczają się jedynie do
wykorzystania w pełnym zakresie
koloru. Dotyczą także sposobu prezentowania poszczególnych działów,
kroju czcionek czy drobnych elemen-

tów graficznych. Mamy nadzieję,
że wszystkie te nowości sprawią, iż
nasz miesięcznik stanie się bardziej
przejrzysty, łatwiejszy w lekturze,
a tym samym bardziej przyjazny
Czytelnikowi.
Nie zmienia się natomiast dotychczasowa struktura „Naszej Politechniki” i charakter prezentowanych w niej treści. Znajdą Państwo
w piśmie te same co poprzednio
działy i rubryki. Nadal relacjonować będziemy najważniejsze wydarzenia z życia uczelni i pisać o tym
wszystkim, co dotyczy różnych
aspektów działalności Politechniki
Krakowskiej.
Podobnie, jak do tej pory, chcemy
redagować pismo dla Czytelników,
ale także wspólnie z Czytelnikami.

Zachęcamy do dalszej współpracy
Autorów, którzy już publikowali na
naszych łamach, jak również Pracowników uczelni, którzy chcieliby po raz pierwszy podzielić się tą
drogą swoją wiedzą i przemyśleniami. Będziemy również wdzięczni
za wszelkie opinie dotyczące nowej
szaty graficznej pisma. Zmieniając
wystrój zewnętrzny, pragniemy zachować jego dotychczasowy charakter jako czasopisma otwartego,
będącego forum wymiany myśli
wspólnoty akademickiej Politechniki Krakowskiej.
W imieniu Redakcji „Naszej Politechniki” życzę przyjemnej lektury
tego i kolejnych numerów.
Lesław Peters

Minister Jarosław Gowin na Politechnice Krakowskiej

Minister Jarosław Gowin (z lewej) i rektor
PK Kazimierz Furtak. Fot.: Jan Zych
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Minister nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosław Gowin odwiedził 11 grudnia 2015 r. Politechnikę Krakowską.
Rozmowa, którą odbył z rektorem PK
prof. Kazimierzem Furtakiem, obfitowała w wiele tematów istotnych dla
środowiska akademickiego w Polsce.
Podczas spotkania mówiono m.in.
o pracach nad nową ustawą „Prawo
o szkolnictwie wyższym” oraz o odbiurokratyzowaniu procedur, w ramach
których działają szkoły wyższe, w tym
przepisów dotyczących finansów publicznych i zasad finansowania nauki
oraz prawa zamówień publicznych. Poruszono także kwestię ułatwień w korzystaniu z nowoczesnej infrastruktury
badawczej i możliwości wykorzystania
jej do celów dydaktycznych.
Ministra Jarosława Gowina szczególnie interesowały doświadczenia
związane z powołaniem i funkcjonowaniem pierwszego w Polsce związku
uczelni, utworzonego przez Politechnikę Krakowską, Akademię Górniczo-

-Hutniczą i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Związek, noszący nazwę
InnoTechKrak, jest do tej pory jedynym
tego typu stowarzyszeniem uczelni
w kraju.
Zgodnie z decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego 3 grudnia
2015 r. InnoTechKrak został wpisany
do rejestru związków uczelni publicznych. W rozmowie z rektorem Kazimierzem Furtakiem minister Jarosław
Gowin wyraził nadzieję, że pionierskie
doświadczenia krakowskich uczelni
posłużą środowisku akademickiemu
w Polsce jako przykład dobrych praktyk w zakresie wzmacniania potencjału
badawczego i dydaktycznego polskich
szkół wyższych.

(R.)
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Pałac królewski w Łobzowie
Badania nad historią przeobrażeń siedziby Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej stają się nie tylko ambitnym, ale też pasjonującym wyzwaniem
KLAUDIA STALA
Budynek będący siedzibą Wydziału Architektury PK, zwany
w literaturze przedmiotu „Podchorążówką”, wzniesiony został
w czasach zaboru austriackiego jako Szkoła Kadetów według
projektu Feliksa Księżarskiego. Kryje on jednak w sobie relikty znacznie starszej budowli, przekształcanej wielokrotnie na
przestrzeni dziejów. Była to letnia, królewska rezydencja, której
początki sięgać mają jeszcze czasów późnego średniowiecza.

Warownia wielokroć remontowana
Wedle zachowanych pisemnych źródeł historycznych, z których najstarsze datowane są na połowę XV wieku, Kazimierz
Wielki miał w tym miejscu wybudować około 1357/1367 roku
fortalicium, zwane w tychże źródłach curia regalis, castellum,
turris et mansiunculae oraz turris murata. Z przekazów tych
jasno wynika, że wzniesiono z rozkazu króla budowlę murowaną o obronnym charakterze. Jej kształt, zasięg zabudowy
oraz dyspozycja przestrzenna nie zostały określone w zachowanych tekstach. Wtedy też Kazimierz Wielki założył na
prawie niemieckim Novam Villam, nadając jej nazwę Łobzów.
Średniowieczna warownia nie zachowała się do naszych
czasów w bryle obecnego budynku. Mimo to na podstawie
Widok z góry na średniowieczne fortalicium z czasów Kazimierza
Wielkiego, rekonstrukcja (oprac.: D. Długosz, E. Furlepa, A. Jurek,
Ł. Kadela, A. Steuer-Jurek)
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Najstarsza budowla wzniesiona w miejscu dzisiejszego pałacu
w Łobzowie — średniowieczne fortalicium Kazimierza Wielkiego,
widok od południa, rekonstrukcja (oprac.: D. Długosz, E. Furlepa,
A. Jurek, Ł. Kadela, A. Steuer-Jurek)

istniejących przekazów historycznych większość badaczy
lokalizowała pierwotną siedzibę królewską w południowo-wschodnim narożniku dawnego pałacu manierystycznego.
Taką interpretację potwierdza między innymi inwentarz
oddania zamku i folwarku łobzowskiego z 1595 r., w którym
znajduje się wzmianka na temat najstarszej zabudowy pałacu:
„Pierwszej części zamku tego kamienica stara, która po prawej ręce na wejściu od sadzawek, w dziedziniec ku wschodowi słońca jest postanowiona”.
Na podstawie tego źródła utrwaliła się w literaturze
przedmiotu hipoteza, postawiona przez Witolda Kieszkowskiego i Jana Zachwatowicza (ten ostatni jest również autorem
rekonstrukcji planu założenia manierystycznego), o domniemanej lokalizacji fortalicium. Jego kształt oraz zasięg ograniczył Zachwatowicz jedynie do murowanej, prostokątnej wieży
mieszkalnej, co wielokrotnie powielano w kolejnych opracowaniach historycznych.
Od czasów Kazimierza Jagiellończyka warownia miała być
wielokrotnie remontowana aż do 1522 r., kiedy to Bona Sforza
oraz Zygmunt August rozpoczęli przebudowę obiektu w kierunku renesansowej rezydencji, uwieńczonej w okresie manieryzmu realizacją budowli pałacowej w stylu willi z loggiami,
z rozległym założeniem ogrodowym. Wykonano ją według
projektu włoskiego architekta Santi Gucciego na zlecenie króla Stefana Batorego w latach 1585–1587. W czasach panowania
Zygmunta III Wazy, w latach 1602–1605 manierystyczna rezydencja została przekształcona w barokowy pałac na podstawie
projektu autorstwa nadwornego architekta królewskiego Giovanniego Trevano. Zaproponował on rozbudowę istniejącego
budynku, zasłaniając manierystyczną loggię dobudowanym
od południa nowym skrzydłem z sienią przelotową, ozdobioną portalem, do dziś znakomicie zachowanym, i frontalną elewacją pałacu w typowym dla dynastii Wazów stylu.
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Księżarski wyznacza nową oś
Zapomniana i zaniedbana od czasów wojen szwedzkich rezydencja podupadała, ulegając stopniowemu zniszczeniu. Przekształcała się powoli w malowniczą ruinę, którą uwieczniono na licznych XIX-wiecznych szkicach. W latach 1854–1855
władze austriackie zadecydowały, by zabytkową budowlę
przekształcić w siedzibę Instytutu Kadetów. Prace projektowe, zmierzające do rozbudowy, modernizacji i adaptacji historycznych reliktów, powierzono Feliksowi Księżarskiemu.
Z budynku pałacowego zachowały się wówczas: południowe skrzydło z czasów przebudowy wykonanej przez
Trevano wraz z manierystyczną loggią, a także częściowo
skrzydła boczne w narożnikach — południowo-wschodnim
i południowo-zachodnim. Ponieważ planowany budynek
musiał mieć zdecydowanie większą powierzchnię użytkową,
Księżarski przedłużył go w kierunku zachodnim, wyznaczając nową oś obiektu w miejscu dawnego zachodniego skrzydła
pałacu i lokując tam główną sień przelotową oraz wznosząc
całkowicie nowe zachodnie skrzydło. Istniejące historyczne
mury dawnej rezydencji królewskiej zostały inkorporowane
w bryłę wschodniego skrzydła Instytutu Kadetów.

Manierystyczny pałac królewski w Łobzowie według projektu Santi
Gucciego, rekonstrukcja (oprac.: B. Dendura, A. Derlatka, A. Fitta,
M. Kapołka, E. Waryś)

Tuż po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez
Polskę niepodległości w budynku utworzono Szkołę Podchorążych. Od niej wywodzi się obecna nazwa obiektu. Po
II wojnie światowej budynek został przekazany Politechnice
Krakowskiej. W latach 50. i 60. władze komunistyczne wydały pozwolenie na budowę jednostki wojskowej oraz stadionu
sportowego WKS Wawel na terenie zabytkowego założenia
parkowego. Doszło wówczas do dewastacji tego obszaru,
włącznie ze zniwelowaniem istniejącego aż do tego czasu
w krajobrazie Łobzowa kopca Esterki. W 1996 r., po tym jak
budynek został przeznaczony na siedzibę Wydziału Architektury PK, rozpoczęto prace modernizacyjne i adaptacyjne wraz
z intensywnymi działaniami konserwatorskimi.

Fasada pałacu w Łobzowie według projektu Santi Gucciego, rekonstrukcja (oprac.: B. Dendura, A. Derlatka, A. Fitta, M. Kapołka,
E. Waryś)

W 1960 r. przeprowadzono w ograniczonym zakresie prace
konserwatorsko-archeologiczne pod kierunkiem profesorów
Kazimierza Radwańskiego z Muzeum Archeologicznego
w Krakowie oraz Wiktora Zina z Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury PK.
Celem tych prac było ustalenie szerokości i długości skrzydeł
bocznych pałacu oraz galerii.
W 1999 r., w ramach wykonywanej modernizacji budynku, niezbędne stało się przeprowadzenie ratowniczych prac
archeologicznych we wschodnim skrzydle. Wykonano je
pod kierunkiem autorki tych słów. Obszarem badań objęto
pomieszczenia, w których z racji planowanych robót budowlanych mogła nastąpić ingerencja w nawarstwienia ziemne
w obrębie remontowanych wnętrz. Wykopy wytyczono w narożniku południowo-wschodnim. Prace ziemne nie objęły
swoim zasięgiem dawnej sieni pałacowej i pomieszczeń usytuowanych na zachód od niej.
Odsłonięto wówczas ciągi murów magistralnych barokowego pałacu, a także sekwencje ścian działowych. Uwagę
zwróciło głębokie posadowienie fundamentów, w jednym
z wykopów uchwycono stopę fundamentową na głębokości
4 m poniżej obecnego wewnętrznego poziomu użytkowego.
Odsłonięta została fragmentarycznie zachowana ceglana
Pałac przebudowany według projektu Giovanniego Trevano w czasach Zygmunta III Wazy, rekonstrukcja (oprac.: J. Derwisz, S. Kisiewicz, Ł. Maurer, A. Wójtowicz)

Czy to mur kazimierzowski?
Mimo bogatych zasobów źródeł historycznych, w tym także
materiałów ikonograficznych, obiekt nie był dotychczas poddany gruntownym badaniom archeologiczno-architektonicznym.
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TEMAT NUMERU
posadzka ułożona w tzw. jodełkę, pochodząca z barokowej
fazy obiektu. Natrafiono również na relikty detalu manierystycznego, wrzuconego luźno do zasypu wkopu fundamentowego. Nie stwierdzono natomiast podpiwniczenia tej
części pałacu. W badanych sondażach nie wystąpiły nawarstwienia średniowieczne.

w IHAiKZ — rekonstrukcji trzech podstawowych, najbardziej
charakterystycznych faz rezydencji królewskiej w Łobzowie.
I choć wskazanie dokładnej lokalizacji oraz zasięgu rezydencji Kazimierza Wielkiego jest wciąż sprawą otwartą, czekającą
na dodatkowe przesłanki archeologiczne, jednak analizując
znane do tej pory źródła, uznano, że fortalicium składało się
z więcej niż jednego budynku murowanego.

Elewacja północna pałacu według projektu Giovanniego Trevano,
rekonstrukcja (oprac.: J. Derwisz, S. Kisiewicz, Ł. Maurer, A. Wójtowicz)

Ostatnie prace sondażowe, prowadzone także pod kierunkiem autorki, miały miejsce w 2014 r. w pomieszczeniu skrzydła
wschodniego, przeznaczonym pod instalację windy. W trakcie
prowadzonych prac natrafiono na narożnik budowli ceglanej,
wykonanej z tzw. cegły palcówki o typowych dla architektury
kazimierzowskiej wymiarach. Nie można wykluczyć zatem, że
odsłonięty, szczątkowo zachowany relikt muru może stanowić
pozostałość po gotyckim fortalicium Kazimierza Wielkiego. Precyzyjne datowanie metodami archeologicznymi uniemożliwia
całkowite zniszczenie nawarstwień ziemnych oraz zaburzona
stratygrafia murów, spowodowana uszkodzeniami murów ciętych przez nowożytne wkopy instalacyjne.

Rekonstrukcje
Kwestia lokalizacji rezydencji gotyckiej, pierwotnego założenia
architektonicznego pałacu łobzowskiego, była od dawna poruszana w pracach historyków architektury (m.in. Stanisława
Tomkowicza, Krystyny Sinko, Witolda Kieszkowskiego, Jana
Zachwatowicza, Andrzeja Fischingera, Jana Władysława Rączki, Janusza Bogdanowskiego) jako element o dużym znaczeniu
dla zrozumienia całokształtu historii pałacu. Należy podkreślić, iż większość badaczy zajmujących się historią pałacu królewskiego w Łobzowie jest zgodna i lokalizuje domniemaną
wieżę w narożniku południowo-wschodnim budowli, a odsłonięty relikt muru znajduje się w tym właśnie obszarze.
W kontekście poszukiwań gotyckiego fortalicium warto
zwrócić uwagę na fragment odsłoniętego wątku muru wyeksponowanego w ścianie pomieszczenia znajdującego się
po prawej stronie od wejścia głównego do obecnego budynku (szatnia); stanowiący prawdopodobnie pozostałość po
średniowiecznym wykuszu. Dodatkowo wspomnieć należy,
że w 1999 r. wykonano inwentaryzację piwnic (S. Sławiński,
M. Sulma) w zachodniej części pałacu, gdzie odsłonięto pod
tynkiem kolejny fragment muru gotyckiego.
Zebrane materiały, od tekstów źródłowych począwszy,
przez licznie reprezentowany materiał ikonograficzny, wyniki wstępnych badań terenowych, wreszcie analogie z istniejącymi realizacjami, dały jednak podstawy do podjęcia próby
— w ramach w warsztatów konserwatorskich, prowadzonych
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Elewacja południowa pałacu według projektu Giovanniego Trevano,
rekonstrukcja (oprac.: J. Derwisz, S. Kisiewicz, Ł. Maurer, A. Wójtowicz)

Mając również do dyspozycji wspomniane domniemane
relikty murów średniowiecznych oraz wzorując się na podobnych istniejących założeniach kazimierzowskich, wykonano wizualizację wieży i budynku bramnego, połączonego
z częścią mieszkalną, powiązanych ze sobą systemem umocnień i wkomponowanych w zrekonstruowane otoczenie historyczne. Rekonstrukcja faz manierystycznej i barokowej
założeń pałacowych jest oparta na bardzo szczegółowych
i wielu tekstach źródłowych oraz zachowanej ikonografii,
a także precyzyjnej analizie detalu. Stan zachowania pałacu
z czasów Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy jest na tyle
dobry, że zaproponowane rekonstrukcje są niezwykle wiarygodne.

*
Zważywszy na rangę historyczną, zabytkową, na wysokiej
klasy walory artystyczne, na bogactwo wydarzeń i skomplikowane losy budynku, badania nad historią jego przeobrażeń
aż po czasy nam współczesne stają się nie tylko ambitnym,
ale też pasjonującym wyzwaniem. Na ich zakończenie oraz
ostateczne wnioski trzeba będzie jeszcze zaczekać. Ale budynek obecnego Wydziału Architektury PK — to nie tylko
świadectwo odległych dziejów; to także nam współczesne
czasy, w których to my w sposób bezpośredni zapisujemy kolejne karty w historii tego niezwykłego obiektu. To również
na nas spoczywa obowiązek opieki nad powierzonym naszej
pieczy zabytkiem; obowiązek poszanowania bogatej przeszłości, ale też zapewnienia mu bezpiecznej przyszłości, a także
upowszechniania wiedzy o tym ważnym w dziejach Krakowa
i Polski miejscu.

Dr hab. Klaudia Stala pracuje w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury PK.
Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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INFORMACJE

KRONIKA

Grudzień 2015 r.
1 XII Uroczystość sadzenia dębów przez członków Związku
Uczelni InnoTechKrak na skwerze obok budynku AGH, przy
al. Mickiewicza. Rektorzy PK, AGH i UR posadzili drzewa symbolizujące związek trzech krakowskich uczelni.

10–11 XII VIII Seminarium „Dni Transportu” zorganizowane
na PK przez Koło Naukowe Logistyki TiLOG. Tematem seminarium
były inteligencja i integracja jako przyszłość nowoczesnego transportu i logistyki.

Konferencja naukowo-wspomnieniowa w 50. rocznicę śmierci
prof. Mirosława Godzimira Krzyżańskiego, zorganizowana przez
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.

11 XII

2 XII Prezentacja wyników warsztatów „Ripari urbo — napraw
miasto!”, poświęconych poprawie obsługi transportowej obszaru
między Osiedlem Akademickim PK a Wydziałem Mechanicznym
w Czyżynach.
3 XII

Otwarcie stałej wystawy „Politechnika Krakowska w perspektywie historycznej” w Muzeum PK.
Przedświąteczne posiedzenie Konwentu Seniorów PK.
Prelekcję „Terapia protonowa — fizyka dla medycyny” wygłosił
prof. Paweł Olko, dyrektor Centrum Cyklotronowego Bronowice.

Seminarium „Centra językowe a internacjonalizacja uczelni
wyższych w Polsce” zorganizowane z okazji 30-lecia Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK w sali obrad Rady Miasta Krakowa.
Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Inżynierii Środowiska PK.
Spotkanie wigilijne Międzynarodowego Centrum Kształcenia
PK w Klubie „Kwadrat”.

11–13 XII

„International Conference on Automatic Control
and Information Technology (ICACIT’2015)”, współorganizowana
w Kijowie przez Politechnikę Kijowską, Politechnikę Lwowską,
Uniwersytet Tribhuvan z Nepalu oraz Katedrę Automatyki i Technik
Informacyjnych Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK.

3–4 XII Konferencja ITS Kraków 2015 „Inteligentne Systemy
Sterowania”, zorganizowana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Miasto Kraków oraz Zakład Systemów
Komunikacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.

12–13 XII „Smogathon 2015: 24 h na walkę ze smogiem”
— warsztaty zorganizowane w ramach inicjatywy obywatelskiej
z udziałem INTECH PK Sp. z o.o.

3–6 XII 38. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Forum Uczelni
Technicznych w Krakowie.

15 XII

4 XII Promocja doktorów i doktorów habilitowanych.
4–6 XII XVI Krajowy Zjazd Doktorantów oraz XII Zwyczajny
Zjazd Delegatów w Krakowie.

4–7 XII Uroczyste wręczenie prezentów dzieciom z przedszkola „Mały Inżynier” i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych
w ramach finału XXVIII Akcji Charytatywnej „Studenci Dzieciom —
Mikołajki 2015”.
5 XII

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów
absolwentom Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.
Inauguracja działalności Politechnicznego Uniwersytetu Dzieci
na PK.

6–9 XII Posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych w Akademii Morskiej w Gdyni. Spotkanie z ministrem nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem. Obchody 95-lecia
szkolnictwa morskiego w Polsce.
9 XII

II Międzynarodowe Krakowskie Seminarium o Przestrzeniach Urbanistycznych — „Morfologia urbanistyczna”, zorganizowane przez Zakład Przestrzeni Urbanistycznych Instytutu
Projektowania Urbanistycznego na Wydziale Architektury PK oraz
Sekcję Morfologii Urbanistycznej Komisji Urbanistyki i Architektury Krakowskiego Oddziału PAN.

9–12 XII

Akcja rejestracji dawców szpiku i komórek macierzystych zorganizowana na PK przez Fundację DKMS.

6

Wizyta na PK ministra nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosława Gowina.
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Uroczystość wręczenia nagród rektora PK.

Spotkanie opłatkowe Samorządu Studenckiego PK.
Spotkanie opłatkowe studentów niepełnosprawnych zorganizowane przez biura ds. osób niepełnosprawnych krakowskich
uczelni oraz Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych w Klubie
„Kwadrat”.

16 XII

Opłatek środowiska akademickiego w auli Collegium
Novum UJ.

17 XII

Sesja jubileuszowa z okazji 45-lecia Centrum Pedagogiki
i Psychologii PK.
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków PK.
Spotkanie przedświąteczne pracowników Biblioteki PK.

17 XII — 14 I

Wystawa fotografii Sabiny Kuc „Buga 2015
— Krajobrazy Havel Region. Technologie i materiały budowlane
w kształtowaniu krajobrazu” w Galerii PK „Gil”.

18 XII

Uroczyste przedświąteczne spotkanie władz uczelni,
członków Senatu i przedstawicieli pracowników PK.

21 XII

Spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Centrum
Sportu i Rekreacji PK oraz Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PK.

22 XII

Spotkanie opłatkowe Uczelnianej Rady Samorządu
Doktorantów PK.

Opracowała: Renata Dudek
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Dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień otrzymał nagrodę PAN
Wydział IV Nauk Technicznych Polskiej
Akademii Nauk 5 listopada 2015 r. przyznał dr. hab. inż. Arkadiuszowi Kwietniowi
nagrodę naukową za cykl 16 prac i trzy patenty w zakresie budownictwa. Podejmując decyzję o przyznaniu nagrody, wzięto
pod uwagę, że prace Arkadiusza Kwietnia
zostały oparte na oryginalnych badaniach
doświadczalnych oraz teoretycznych i numerycznych analizach, które poparto przykładami zastosowań praktycznych.
Dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień pracuje
na Wydziale Inżynierii Lądowej. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest
innowacyjne złącze konstrukcyjne, wykonane ze specjalnie dobranych poliuretanów. Do tej pory w budownictwie stosuje
się połączenia sztywne o niewielkiej odkształcalności oraz uszczelnienia nieprzenoszące obciążeń. Tymczasem złącze po-

datne, które zaproponował i szczegółowo
przebadał Arkadiusz Kwiecień, przenosi
obciążenia przy jednoczesnym dopuszczeniu stosunkowo dużych deformacji.
Wyniki swoich badań Arkadiusz Kwiecień ogłaszał (jako autor samodzielny lub
współautor) w licznych pracach w języku
angielskim i polskim. 18 prac w języku angielskim ukazało się w czasopismach zarejestrowanych na listach A i B Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ogłoszona
przez Wydawnictwo PK w 2012 r. monografia „Polimerowe złącza podatne w konstrukcjach murowych i betonowych” stała
się podstawą przyznania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
Publikacje te były wielokrotnie cytowane, m.in. w bazach Web of Science, Scopus
oraz Google Scholar; w tej ostatniej indeks
h wynosi 7. Ponadto rezultaty swych badań

Arkadiusz Kwiecień przyjmuje gratulacje od
rektora Kazimierza Furtaka. Fot.: Jan Zych

autor prezentował też w strukturach instytucji współpracy międzynarodowej. Z trzech
patentów uzyskanych przez dr. hab. inż. Arkadiusza Kwietnia w latach 2010–2014 jeden
został wdrożony przy naprawie torowiska
tramwajowego w Sosnowcu.

(R.)

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK

Zarządzenia rektora PK

18 grudnia 2015 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:

Zarządzenie nr 56 z 17 listopada 2015 r.
w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia,
przewidziane do uruchomienia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

• zmiany przedstawicieli Samorządu Studenckiego w komisjach senackich i dyscyplinarnych;
• zmiany przedstawicieli Samorządu Doktorantów w komisjach senackich i dyscyplinarnych;
• zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2015 r.;
• projektu planu rzeczowo-finansowego
na 2016 r.;
• wysokości dodatkowych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
przeznaczonych w 2016 r. na zwiększenie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy;
• zmian w wieloletnim planie inwestycji
Politechniki Krakowskiej w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz
w planie na 2015 r.;
• zmian w wieloletnim planie inwestycji
Politechniki Krakowskiej w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz
w planie na 2016 r.;
• podjęcia działań zmierzających do
utworzenia spółki kapitałowej „Zakład
Produkcji Doświadczalnej CEBEA”.
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Zarządzenie nr 57 z 25 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Architektury.
Zarządzenie nr 58 z 30 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki.
Zarządzenie nr 59 z 4 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w „Zarządzeniu nr 15 rektora PK z dnia 30 marca
2011 r.”.
Zarządzenie nr 60 z 10 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.
Zarządzenie nr 61 z 10 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w „Regulaminie gospodarowania zakładowym funduszem
świadczeń socjalnych na Politechnice Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 62 z 10 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w składzie Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji i Remontów.
Zarządzenie nr 63 z 11 grudnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na
I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia uruchamianych w roku
akademickim 2015/2016.
Zarządzenie nr 64 z 11 grudnia 2015 r.
w sprawie określenia wzorów odpisów
uczelnianego dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich w tłumaczeniu na języki obce wydawanych na Politechnice Krakowskiej.

Komunikaty rektora PK
Komunikat nr 14 z 30 listopada 2015 r.
w sprawie dni wolnych od pracy w 2016 r.
Komunikat nr 15 z 30 listopada 2015 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych
na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2015 r.
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Promocje doktorskie
RENATA DUDEK

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie dobry, nowoczesny uniwersytet bez dynamicznie rozwijającej się kadry. Rozwój
naukowy — to ważne wyzwanie, stojące przed każdą uczelnią,
a nadawanie stopni naukowych jest jednym z jego nieodzownych
elementów. Wyniki, które pod tym względem osiąga w ostatnim
czasie Politechnika Krakowska, są satysfakcjonujące i dają nadzieję
na coraz intensywniejszy rozwój uczelni.

Mirosław Bogdan

Krzysztof
Bojanowski

Wydział Architektury

Lucyna
Domagała

Izabela Czekaj

Wydział
Inżynierii
Lądowej

Wydział
Inżynierii
i Technologii
Chemicznej

W 2015 r. liczba nadanych stopni doktora i doktora habilitowanego była na tyle duża, że po raz pierwszy od wielu lat zorganizowano aż trzy promocje w trakcie roku kalendarzowego.
Ostatnia odbyła się 4 grudnia, tradycyjnie w sali posiedzeń Senatu. Uroczystość, zgodnie z przyjętym zwyczajem, rozpoczął
rektor, prof. Kazimierz Furtak, a poprowadził prorektor ds. nauki,
prof. Jan Kazior. W pierwszej kolejności dziekani czterech wydziałów PK — Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Wydziału
Mechanicznego — zostali poproszeni o przedstawienie osiągnięć
naukowych nowych doktorów habilitowanych. Dyplomy poświadczające uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk
technicznych otrzymało 6 osób (na zdjęciach u góry).
W drugiej części uroczystości odbyła się prezentacja 17 promowanych doktorów, którzy następnie złożyli ślubowanie i odebrali
dyplomy oraz gratulacje. W licznej grupie znaleźli się przedstawiciele pięciu wydziałów, najwięcej — aż po 5 osób — reprezentowało Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Mechaniczny. Dziekani
przybliżyli sylwetki promowanych — przebieg kariery zawodo-
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wej, osiągnięcia w zakresie nauki i tematykę prowadzonych badań,
a także ich pasje. Tym razem wśród młodych naukowców znaleźli
się nie tylko miłośnicy sportu, kina czy literatury, ale także pasjonaci gatunku fantasy, gry na gitarze klasycznej i akwarystyki.
Stwierdziwszy spełnienie wymogów prawnych i przyjąwszy
ślubowanie, rektor w towarzystwie prorektorów i dziekanów wręczył dyplomy potwierdzające uzyskanie stopnia doktora. Doktorzy

Bogdan Słodki

Wojciech Wach

Wydział Mechaniczny

po odbiór dyplomu podchodzili wraz ze swoimi opiekunami naukowymi. Każdemu z promotorów rektor osobiście gratulował
i dziękował za trud i zaangażowanie w kształcenie kolejnych pokoleń pracowników nauki.
Zwracając się do wszystkich osób przybyłych na uroczystość
— nowo promowanych i ich rodzin, promotorów i dziekanów —
rektor prof. Kazimierz Furtak podkreślił, jak ważnym i radosnym
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Dariusz Kronowski

Maria Lubelska

Piotr Szkołut

Jerzy Tokajuk

Bartłomiej
Czado

Wydział Architektury

Szymon
Kaźmierczak

Ewa Jaromska

Artur Gawlik

Wydział Inżynierii Lądowej

Wojciech Politalski

Wydział Inżynierii Lądowej

Marcin Grabowski

Maria
Fabijańska-Kopacz

Tomasz Cichoń

Joanna Kuc

Wydział
Inżynierii
Środowiska

Mateusz Laska

Marcin Rybotycki

Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej

Dariusz Rząsa

Rafał Sala

Wydział Mechaniczny
świętem jest dzień promocji. Dla wielu oznacza zamknięcie istotnego etapu w życiu, a jednocześnie otwiera drogę ku kolejnym. Tego
właśnie życzył promowanym doktorom i doktorom habilitowanym
— osiągania następnych etapów rozwoju i kariery naukowej.
Na zakończenie uroczystości rektor życzył wszystkim zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Zaprosił zgromadzonych do pamiątkowego zdjęcia, a później, już w mniej oficjalnych
okolicznościach — do rozmów przy symbolicznej lampce wina
i do złożenia wpisów w pamiątkowej księdze.

Zdjęcia: Jan Zych

www.nasza.pk.edu.pl
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PRACOWNICY

Doktor habilitowany

Jerzy Czesław
Schmidt
Urodził się w Krakowie, dokąd jego rodzice przybyli w 1945 r. jako repatrianci ze
Lwowa. W 1967 r. ukończył klasę budowy
maszyn w Technikum Mechanicznym im.
Szczepana Humberta w Krakowie. Do dzisiaj uważa, że szkoła ta, wówczas wybitna, dała mu najlepsze podstawy wiedzy
inżynierskiej. Rozpoczął pracę w Instytucie Odlewnictwa, w Laboratorium Wytrzymałości Materiałów. Równocześnie
studiował na Wydziale Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej. Dyplom inżyniera otrzymał w 1973 r.
W latach 1982–1985 kilkakrotnie pracował jako specjalista i ekspert w Iraku.
Pracę doktorską „Termograficzne efekty
rozwoju pola naprężeń z zastosowaniem
do analizy przebiegów i skutków obciążeń cyklicznych w tworzywach odlewniczych” obronił w Instytucie Odlewnictwa w 1988 r. Promotorem był prof.
Antoni Karamara. 30 października 2015 r.
Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej nadała mu
stopień doktora habilitowanego na podstawie cyklu publikacji „Analiza zaawansowana sygnałów emisji akustycznej
w ocenie stanu i kryteriów uszkodzenia
struktur kompozytowych w warunkach
naprężania”.
Z Instytutem Odlewnictwa był związany do 2009 r. Za opracowanie urządzeń
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badawczych uzyskał dwukrotnie nagrodę w konkursie Młodego Mistrza Techniki Województwa Krakowskiego. Jako
kierownik Zakładu Konstrukcji i Badań
Odlewów stworzył w latach 90. ubiegłego wieku wraz z mgr. Stanisławem Trusiem akredytowany Zespół Laboratoriów
Badawczych, uznawany w tym okresie
za najlepszy w kraju. W tym czasie rozpoczął badania dotyczące mechaniki
zniszczenia materiałów kompozytowych.
Dzięki współpracy z prof. Leszkiem Gołaskim został wprowadzony w zagadnienia
techniki emisji akustycznej i realizował
z nim wspólnie badania w ramach Europejskiego Programu ESIS. Ich celem było
opracowanie normy, która określa sposób
wyznaczania odporności na pękanie kompozytu z włóknem krótkim. W tym okresie
rozpoczął współpracę z Politechniką Warszawską — przez kilka lat był etatowym
pracownikiem Wydziału Inżynierii Materiałowej tej uczelni.
W latach 1995–2001 pełnił w Instytucie
Odlewnictwa funkcję dyrektora ds. badań
materiałów i konstrukcji odlewów. Równocześnie, korzystając z pomocy prof. Kanji
Ono z Uniwersytetu w Los Angeles, rozpoczął wraz z młodymi kolegami pierwsze
w kraju prace nad wykorzystaniem techniki emisji akustycznej w badaniu stanu
konstrukcji obiektów i instalacji przemysłu
petrochemicznego. Realizowano je w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych.
W 2001 r. uzyskał dyplom ukończenia
rocznego studium Szkoły Biznesu przy
Politechnice Krakowskiej. W 2002 r. utworzył w ramach Instytutu Odlewnictwa Laboratorium Badań Stosowanych. Wiedza
i zaangażowanie młodych inżynierów
spowodowały, że Laboratorium stało się
wiodące w kraju pod względem zastosowania i rozwijania bardzo trudnej w analizie techniki emisji akustycznej w ocenie
stanu materiałów oraz konstrukcji przemysłowych.
W 2004 r. zorganizował wspólnie z kolegami z Politechniki Warszawskiej Polską Grupę Emisji Akustycznej. W 2007 r.
w celu nowego ukierunkowania działań
badawczych przeniósł, za zgodą dyrektora
Instytutu Odlewnictwa i rektora Politechniki Krakowskiej, kadrę Laboratorium na

Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, rozpoczynając ze swoimi kolegami
nową, dynamiczną działalność badawczą.
Z jego inicjatywy Laboratorium i Politechnika Krakowska były organizatorami 28. European Conference on Acoustic
Emission Testing w 2008 r.
Za najważniejszy sukces zawodowy uważa dynamiczny rozwój kadry
i zasobów wiedzy Laboratorium Badań
Stosowanych, zaliczanego obecnie do
kilku najlepszych zespołów na świecie
stosujących i rozwijających technikę
emisji akustycznej. Wzorując się na swoim pierwszym nauczycielu w Instytucie
Odlewnictwa, doc. Stanisławie Korcylu,
w pracy kieruje się przede wszystkim zasadą wykorzystania nowoczesnej wiedzy
w inżynierskiej praktyce.
Od kilku lat interesują go zagadnienia
wykorzystania techniki emisji akustycznej
do analizy stanu uszkodzenia materiałów
kompozytowych. Wraz z prof. Józefem
Gawlikiem zajmuje się rozwojem i zastosowaniem stopów specjalnych.
Był kierownikiem 9 i wykonawcą
11 znaczących projektów badawczych
i rozwojowych oraz organizatorem i członkiem komitetu zarządzającego projektów
w ramach V i VII Programu Ramowego UE.
Uzyskał kilkanaście krajowych patentów
i wzorów użytkowych oraz ze swoim zespołem jeden zagraniczny (zastosowanie
emisji akustycznej do badania zbiorników
tankowców). Swoje doświadczenie zawodowe uzupełniał w wielu zagranicznych
ośrodkach badawczych, wyniki prac prezentował na wielu konferencjach naukowych na świecie.
Od 2011 r. jest członkiem Rady Programowej „Journal of Acoustic Emission”, wydawanego w Stanach Zjednoczonych.
Od najmłodszych lat uprawia sport,
obecnie czerpie przyjemność z turystyki
i biegania w terenie. Podziwia Zbigniewa
Herberta i interesuje się historią Polski
oraz historią sztuki. Szczególnie fascynują go obrazy życia i przyrody przedstawione na drzeworytach japońskich twórców Hiroshige i Hokusai. Jest pasjonatem
muzyki klasycznej i opery różnych okresów, posiada dużą kolekcję wybitnych
nagrań.
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70 lat architektury na Politechnice Krakowskiej

Wydział rezydujący w królewskich siedzibach
LESŁAW PETERS

Jest jednym z najstarszych wydziałów Politechniki Krakowskiej. Zarówno ze względu na olbrzymi dorobek, jak i bieżące
osiągnięcia stanowi chlubę macierzystej
uczelni. Jego pracownicy i wychowankowie zaprojektowali wiele obiektów, które
znacząco wpisały się w polski pejzaż, jak
również były realizowane poza granicami
kraju.
Obchodzący swój jubileusz Wydział
Architektury Politechniki Krakowskiej podsumował 70 lat działalności podczas jubileuszowego spotkania, które odbyło się 26 listopada 2015 r. w siedzibie wydziału przy
ul. Podchorążych. Uroczystość zgromadziła
przedstawicieli władz uczelni, kierownictwo innych wydziałów, zaproszonych gości, a przede wszystkim byłych i obecnych
pracowników WA. Szczególnie serdecznie
witano nestorów wydziału — prof. Witolda
Cęckiewicza i prof. Stanisława Juchnowicza,
a także prof. Elżbietę Dąmbską-Śmiałowską.
Władze samorządowe regionu reprezentowali marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa i wiceprezydent Krakowa
Elżbieta Koterba.
Utworzenie Wydziału Architektury
w 1945 r. było spełnieniem oczekiwań wyrażanych jeszcze przed II wojną światową.
Pierwszym dziekanem został wybitny architekt i konserwator zabytków wzgórza
wawelskiego prof. Adolf Szyszko-Bohusz.
Do grona pierwszych wykładowców należeli: Jerzy Struszkiewicz, Adam Mściwujewski, Bohdan Guerquin, Ludomir Ślendziński
(późniejszy rektor PK), Włodzimierz Gruszczyński i Juliusz Żurawski. Pierwszą siedzibą wydziału był jeden z budynków na
Wawelu i tu też, na dziedzińcu zamkowym,
przeprowadzono w maju 1945 r. pierwszy
egzamin wstępny na studia.
Ważniejsze osiągnięcia Wydziału Architektury w minionym 70-leciu przypomniał
rektor PK prof. Kazimierz Furtak, wskazując m.in. na rozwijanie coraz to nowych
obszarów badawczych i bogatą wymianę
międzynarodową. Rektor podkreślił duże
znaczenie współpracy WA z jednostkami
samorządowymi oraz fakt, że nasz wydział
jako pierwszy uzyskał akredytację Royal
Institute of British Architects (RIBA) i Komi-
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sji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.
Prof. Kazimierz Furtak zwrócił też uwagę,
iż z 24 uczestników igrzysk olimpijskich
związanych z Politechniką Krakowską ponad połowę stanowią przedstawiciele
Wydziału Architektury, w tym trzykrotny
medalista olimpijski i znakomity architekt
Wojciech Zabłocki.

Dziekan WA PK prof. Jacek Gyurkovich.
Fot.: Jan Zych

złożyła ona przede wszystkim podziękowania swoim profesorom. Słowom
o owocnej współpracy miasta z wydziałem towarzyszyło przekazanie przez Elżbietę Koterbę okolicznościowego listu
gratulacyjnego od prezydenta Krakowa
prof. Jacka Majchrowskiego. Dziekan WA
prof. Jacek Gyurkovich poinformował, że
list gratulacyjny nadesłał również wojewoda Jerzy Miller.
Szczególnie uroczystym momentem
spotkania było wręczenie osobom zasłużonym dla Wydziału medali z okazji
70-lecia WA PK. Medale otrzymali: rektor
i prorektorzy PK, marszałek Jacek Krupa
i wiceprezydent Elżbieta Koterba, byli
dziekani WA PK, wybitni profesorowie,
a także osoby, które 70 lat temu rozpoczynały na WA PK swoje studia. Zaprojektowane przez prof. Stefana Dousę medale
wręczył dziekan Jacek Gyurkovich.
O początkach WA PK mówił student
pierwszego rocznika, dziś jeden z najwybitniejszych polskich architektów,
prof. Witold Cęckiewicz. Z kolei głos zabierali dziekani, począwszy od Stanisława Juchnowicza, który funkcję tę pełnił
w latach 1984–1987. Zwrócił on uwagę,
że wydział rozpoczął swoją działalność
na Wawelu i po latach znów funkcjonuje w królewskiej siedzibie — pałacu

Rolę, olbrzymi wpływ WA PK na przestrzeń architektoniczną naszego regionu
w lapidarny sposób ujął marszałek Jacek
Krupa, stwierdzając,
że Małopolska nie
Pamiątkowy dyplom i medal 70-lecia WA rektorowi prof. Kaziwyglądałaby dziś tak
mierzowi Furtakowi wręczają prodziekan prof. Kazimierz Kujak obecnie, gdyby
śnierz (z lewej) i dziekan prof. Jacek Gyurkovich. Fot.: Jan Zych
nie było Wydziału
Architektury. Marszałek w superlatywach
mówił o różnych
pr ze dsięw z ię ciach,
w ramach których
Politechnika współpracuje z władzami
samorządowymi województwa.
Wystąpienie wiceprezydent
Elżbiety Koterby miało
nieco bardziej osobisty charakter. Jako
absolwentka WA PK
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w Łobzowie, wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego. Prof. Wojciech Buliński
wspominał niezwykle barwne postaci
związane z wydziałem. Prof. Andrzej Kadłuczka przypomniał, jak bardzo zdewastowany był budynek pałacu w momencie
przejęcia go przez Wydział Architektury.
Wystąpienia kolejnych dziekanów —
prof. Wacława Serugi, prof. Dariusza Kozłowskiego oraz sprawującego tę funkcję
obecnie prof. Jacka Gyurkovicha — dotyczyły bliższych czasów, składając się na
obraz systematycznego wzrostu potencjału i rangi WA PK.
Dziś Wydział Architektury PK — obok
analogicznych wydziałów funkcjonujących w Warszawie i we Wrocławiu — jest
jedną z trzech wiodących tego typu jednostek w Polsce, dysponujących pełnią
praw akademickich. Liczy 24 profesorów
tytularnych, 15 doktorów habilitowanych
z tytułem profesora nadzwyczajnego
i 15 adiunktów z habilitacją. Od września
2012 r. na WA PK przeprowadzono łącznie 101 postępowań w sprawie nadania
stopni doktora i doktora habilitowanego
oraz tytułu naukowego profesora. Obecnie toczy się 12 takich postępowań, w tym
jedno dotyczące tytułu profesora. Fakty
te przedstawił prodziekan prof. Kazimierz
Kuśnierz.
Wydział od swego zarania był otwarty
na świat. Dziś prowadzi szeroko zakrojoną
współpracę z ośrodkami zagranicznymi,
zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. WA PK współpracuje z ponad
90 szkołami architektury. Nasz wydział oferuje atrakcyjne studia w języku angielskim.
Według opinii zagranicznych studentów
architektury na Politechnice się dobrze studiuje i chętnie się tutaj wraca, co jest doskonałą promocją uczelni. Mówiąc o tym,

Fot.: Jan Zych

dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
podkreśliła, że rozwinięcie współpracy
międzynarodowej to zasługa wszystkich
instytutów wydziału.
Nie można też zapominać, że wydział
związany jest wieloma umowami z otoczeniem samorządowym i gospodarczym
w regionie. To efekt podpisania w latach
2014 i 2015 listów intencyjnych, będących
deklaracjami współpracy m.in. z Oświęcimiem, Tarnowem, Nowym Sączem, Krynicą, Jordanowem, Szczucinem, Miechowem i Liszkami, a także z Sądecką Izbą
Gospodarczą. Zaś studenci wykazują duże
zainteresowanie problematyką zagospodarowania terenów w miastach regionu,
stwierdziła dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca.
Prodziekan dr hab. inż. arch. Anna
Agata Kantarek, prof. PK poinformowała zebranych, że planowane jest wydanie monografii poświęconej pałacowi
w Łobzowie. Siedziba Wydziału Architektury, mimo interesującej genezy i ciekawej historii (w przebudowę obiektu
pod koniec XVI i na początku XVII wieku

zaangażowani byli włoscy mistrzowie
Santi Gucci i Jan Trevano), jest bowiem
obiektem bardzo słabo znanym krakowianom, nie mówiąc już o innych mieszkańcach naszego kraju. Krótki zarys
historii pałacu i prowadzonych w nim
badań archeologicznych przedstawiła
dr hab. Klaudia Stala.
Listopadowe spotkanie jubileuszowe stało się okazją do przypomnienia
zaledwie niewielkiej części osiągnięć wydziału i jego pracowników naukowych
i dydaktycznych, a także wielu sukcesów wychowanków. Wszyscy oni zapisali
chlubną kartę w dziejach macierzystej
uczelni i polskiej architektury, ale także
w powojennej historii szerzej pojętej kultury ojczystej. Warto bowiem pamiętać,
że na dorobek ludzi związanych z Wydziałem Architektury Politechniki Krakowskiej
składają się zarówno dzieła architektoniczne i urbanistyczne, jak również liczne
prace należące do dziedziny sztuk plastycznych, obecne w galeriach sztuki oraz
w przestrzeni publicznej miast i w miejscach pamięci narodowej.

Wychowankami są nie tylko znakomici architekci
W ciągu 70 lat Wydział Architektury PK
ukończyło wielu absolwentów, którzy stali się wybitnymi projektantami, a obiekty,
które zaprojektowali, weszły do kanonu
współczesnej architektury polskiej. Jednocześnie różne osoby, które studiowały na
WA PK, zasłynęły też w innych dziedzinach,
by wymienić: Sławomira Mrożka, Zdzisława
Beksińskiego, Marka Grechutę, Jana Kantego Pawluśkiewicza, Jana Karpiela-Bułeckę
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czy Andrzeja Mleczkę, a także sportowców Wojciecha Zabłockiego i Andrzeja
Bachledę-Curusia.
Andrzej Mleczko, zapytany w jednym
z wywiadów o przyczynę sukcesów odnoszonych po studiach architektonicznych
poza architekturą, odpowiedział: — Może
dlatego, że ten kierunek ma coś, czego nie
ma żaden inny rodzaj studiów. Z jednej strony są tam wyższa matematyka, konstruk-

cje budowlane i inne nauki ścisłe, z drugiej
— malarstwo, rysunek, historia sztuki. Dla
młodych ludzi o niezbyt ukształtowanych
zainteresowaniach, ale bogatej wyobraźni
i dużym potencjale, to idealny początek.
Co więcej, uczy projektowego myślenia, bo
wbrew pozorom to, co robię, jest swoistym
projektowaniem („Rzeczpospolita” z 23 listopada 2015 r.).
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Wyróżnienia Miasta Krakowa za prace dyplomowe

Laureatki z Politechniki Krakowskiej
Stało się już tradycją, że Kraków, honorując co roku nagrodami wybitnych twórców
kultury, wyróżnia też autorów najlepszych
prac dyplomowych, wykonanych na krakowskich uczelniach. Podczas uroczystości, która odbyła się 24 listopada 2015 r.
w sali posiedzeń Rady Miasta, wyróżnienia takie otrzymały dwie osoby związane
z Politechniką Krakowską — mgr inż. arch.
Klaudia Sanek i dr Izabela Krzeptowska-Moszkowicz.
Klaudia Sanek wykonała pracę „Ogrody Krakusa. Koncepcja rewitalizacji Krzemionek Podgórskich w Krakowie. Kompleks muzealny »Liban«”. Promotorem
pracy był prof. Zbigniew Zuziak, a współpromotorem — dr inż. arch. Andrzej Hrabiec. Autorka przedstawiła propozycję
uczynienia z obszaru Krzemionek centrum
systemu zieleni Krakowa.
Zgodnie z projektem, tereny w otoczeniu kopca Krakusa stałyby się nowym
parkiem miejskim, powiązanym z już zagospodarowanymi obszarami należącymi do
parku Bednarskiego i Klubu Sportowego
Korona. Szczególnie ciekawa jest propozycja utworzenia przejścia ponad al. Powstańców Śląskich (wraz z sąsiednią linią kolejową)
w postaci zielonego mostu, stanowiącego
nową formę przestrzeni komunikacyjnej
w mieście. Przedstawiona koncepcja jest
zbieżna ze strategią miasta inteligentnego.
W projekcie Klaudii Sanek znajduje się też
koncepcja architektoniczna obiektu o funkcji muzealno-dydaktycznej w sąsiedztwie
kopca Krakusa. Swoją formą budynek
nawiązuje do otoczenia. Zwiedzanie terenu ma umożliwiać sieć napowietrznych
ścieżek.

Izabela Krzeptowska-Moszkowicz jest od 2008 r.
adiunktem w Instytucie
Architektury
Krajobrazu
PK. Ukończyła studia biologiczne na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego i również
na UJ uzyskała doktorat. Na
Wydziale Architektury PK
zorganizowała od podstaw
dwa laboratoria dydaktyczne do zajęć z biologii i ekofizjologii roślin dla studentów kierunku „architektura
krajobrazu”. Jest autorem
lub współautorem trzech Mgr inż. arch. Klaudia Sanek w towarzystwie promotorów (z lepodręczników przeznaczo- wej) dr. hab. inż. arch. Andrzeja Hrabca i prof. Zbigniewa Zuziaka
nych do prowadzenia zajęć oraz prorektora PK prof. Leszka Mikulskiego. Fot.: Jan Zych
na tym kierunku. W Polskim
obecnego użytkowania terenu i opracowaTowarzystwie Botanicznym pełni funkcję
ła koncepcję programowo-przestrzenną
sekretarza Sekcji Historii Botaniki.
zagospodarowania parku w dwóch waPracę uhonorowaną wyróżnieniem
riantach. Pierwszy polega głównie na upomiasta Krakowa dr Izabela Krzeptowskarządkowaniu powierzchni przeznaczonych
-Moszkowicz wykonała pod kierunkiem
na zieleń i wprowadzeniu odpowiednich
dr hab. inż. arch. Agaty Zachariasz, prof. PK,
gatunków i odmian roślin. Drugi wariant
w ramach Studiów Podyplomowych Terezakłada utworzenie ogrodu nawiązującenów Zieleni prowadzonych na Uniwersygo do historycznego wyglądu tego miejsca
tecie Rolniczym w Krakowie. „Koncepcja
z podkreśleniem reprezentacyjnego chazagospodarowania otoczenia Collegium
rakteru planowanego Centrum Informacji
Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego
i Ekspozycji UR.
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” — taki
tytuł nosi praca — dotyczy trudnego pro*
blemu rewaloryzacji otoczenia budynku
głównego UR przy al. Mickiewicza. Jest
Dyplomy z rąk prezydenta Krakowa Jacka
to obszar, na którym kiedyś znajdował się
Majchrowskiego obie laureatki odbierały
Ogród Botaniczno-Rolniczy.
w doborowym towarzystwie. Laureatami
Autorka przeanalizowała zachowane
Nagród Miasta Krakowa za rok 2015 zostali
materiały historyczne, dokonała oceny

Ogrody Krakusa — projekt architektoniczny Klaudii Sanek
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Projekt Izabeli Krzeptowskiej-Moszkowicz

bowiem: aktor Marian Dziędziel, scenarzysta i reżyser filmów animowanych prof.
Jerzy Kucia, poeta Bronisław Maj, pisarka
i scenarzystka Joanna Olczak-Ronikier oraz
malarz prof. Adam Wsiołkowski. W uro-

czystości władze Politechniki Krakowskiej
reprezentował prorektor PK prof. Leszek
Mikulski.

(ps)

Student PK we władzach
Forum Uczelni Technicznych
Paweł Domino, przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej, wszedł w skład prezydium Forum Uczelni
Technicznych. Nowe kierownictwo FUT wybrano na okres kadencji
obejmującej 2016 rok. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy odbył się
w dniach 3–6 grudnia w Krakowie.
Forum Uczelni Technicznych zrzesza samorządy studenckie
27 wyższych szkół technicznych z całej Polski i stanowi reprezentację ponad 350 tys. studentów. Na czele nowych władz FUT stanął
Karol Fill z Politechniki Rzeszowskiej, a sekretarzem została Angelika Karbowa z Politechniki Łódzkiej. Ponadto do prezydium wybrano przedstawicieli politechnik Gdańska, Lublina, Wrocławia oraz
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Głównym tematem obrad
podczas zjazdu były kwestie bezpieczeństwa imprez masowych
po tragedii, do jakiej doszło w na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

(R.)
Prezydium Forum Uczelni Technicznych, drugi z prawej: Paweł Domino, obok (trzeci z prawej): przewodniczący FUT Karol Fill. Fot.:
Materiały prasowe FUT

Dr Izabela Krzeptowska-Moszkowicz (z lewej)
wraz z promotorem pracy dr hab. inż. arch.
Agatą Zachariasz, prof. PK. Fot.: Jan Zych

Doktorantka PK w zarządzie
Krajowej Reprezentacji
Doktorantów

Elżbieta Wyraz. Fot.: Jan Zych

Elżbieta Wyraz, przewodnicząca zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PK, została wybrana do zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Wyłonienie nowych władz organizacji
nastąpiło 5 grudnia w Krakowie podczas XVI Krajowego Zjazdu
Doktorantów oraz XII Zwyczajnego Zjazdu Delegatów Krajowej
Reprezentacji Doktorantów.
Przewodniczącym KRD został ponownie Michał Gajda z Politechniki Warszawskiej. Do zarządu weszli także doktoranci z Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Instytutu Psychologii PAN
w Warszawie, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Mgr inż. Elżbieta Wyraz jest asystentem w Pracowni Systemów Logistycznych na Wydziale Mechanicznym PK. Krakowskie spotkania
doktorantów zostały zorganizowane na Politechnice Krakowskiej
i Uniwersytecie Pedagogicznym.

(R.)
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Jubileusz MCK PK w przedświątecznej atmosferze

Gratulacje z okazji 30-lecia
MICHALINA RITTNER

Uroczyście świętowało Międzynarodowe
Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej 30-lecie swego istnienia. Tę okrągłą
rocznicę uczczono, organizując 11 grudnia
2015 r. seminarium „Centra językowe a internacjonalizacja uczelni wyższych w Polsce”. Obrady toczyły się w sali Rady Miasta
Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego.
Oficjalną część spotkania rozpoczęły
powitania oraz gratulacje, które obchodzącej swój jubileusz jednostce złożyli Arkady Rzegocki, reprezentujący Radę Miasta Krakowa, Dariusz Bogdał, prorektor
Politechniki Krakowskiej i Stanisław Juchnowicz, przewodniczący Rady Naukowej
MCK PK. Okolicznościowe przemówienie

wygłosił również Tomasz Jeleński, dyrektor MCK PK.
W czasie pierwszej sesji z referatami
wystąpili: Bogusław Szymański, dyrektor
Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Joanna Kozieja-Ruta i Marian Górecki ze Studium Języka
Polskiego dla Cudzoziemców Politechniki
Wrocławskiej, Grażyna Zarzycka z Uniwersytetu Łódzkiego, wreszcie absolwenci
MCK PK — Clovis Alain, Monika Larrea Wójcik, Tais Zheldybayeva. Tematy wystąpień
dotyczyły języków ojczystych studiujących na polskich uczelniach obcokrajowców, historii Studium Języka Polskiego dla
Cudzoziemców PWr, incydentów krytycz-

Prof. Stanisław Juchnowicz, założyciel i pierwszy dyrektor MCK PK

nych, przytrafiających się cudzoziemskim
studentom roku zerowego. Absolwenci
MCK PK dzielili się swoimi wspomnieniami
z roku spędzonego w naszym Centrum.
Drugą sesję tworzyły wystąpienia:
Estery Michnowskiej, reprezentującej
Dział Współpracy Międzynarodowej PK,
Franciszka Główki z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu, Grażyny Dudy z Politechniki Śląskiej, Aleksandry Achtelik i Jolanty
Tambor z Uniwersytetu Śląskiego, Michała
Stachowskiego z Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej. Referaty prezentowane w tej części seminarium poświęcone
były doświadczeniom Działu Współpracy
Międzynarodowej PK i Centrum Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu, stypendium
naukowemu Erasmus Mundus Caribu, ponadto kształceniu nauczycieli polonijnych
i roli dykcji w nauczaniu cudzoziemców
języka polskiego.

Pielęgnowanym od lat w MCK PK zwyczajem jest wigilia. W tym roku obchodzono ją w jubileuszowym nastroju, a podwójny charakter
święta podkreślił wspólny koncert kolęd wykonanych przez obcojęzycznych studentów Centrum
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Dr Tomasz Jeleński, obecny dyrektor MCK PK

Patronat honorowy nad seminarium sprawowali: minister
nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, marszałek
województwa
małopolskiego
Jacek Krupa, przewodniczący
Rady Miasta Krakowa Bogusław
Kośmider, prezydent Krakowa
Jacek Majchrowski, rektor PK Kazimierz Furtak. Patronatem medialnym objął wydarzenie oficjalny
serwis miasta: www.krakow.pl.
Obchody
jubileuszu
30-lecia MCK PK zakończyło
wieczorne spotkanie tegorocznych studentów Centrum,
jego absolwentów, nauczycieli
i przyjaciół w klubie „Kwadrat”.

Studenci MCK PK wykonali kilka kolęd
w języku polskim, odbyły się również
indywidualne występy muzyczne studentów z Białorusi, Ukrainy, Grecji, Kolumbii, Indonezji, Mongolii, Wietnamu,
Afryki. Świętowanie zakończyło łamanie
się opłatkiem — pielęgnowanym od lat
w MCK zwyczajem, który jednoczy przy
wspólnym stole ludzi różnych kultur.
A potem, do późnych godzin nocnych
trwała zabawa w rytm muzyki ze wszystkich kontynentów.

Zdjęcia: Jan Zych
Dr Michalina Rittner jest lektorem języka polskiego w Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK.

Międzynarodowa konferencja AMPERE 2015

Liczne korzyści z technologii mikrofalowych
Ponad 150 uczestników z 25 krajów świata
wzięło udział w konferencji AMPERE 2015,
zorganizowanej przez Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej w dniach 15–17 września
2015 r. Na konferencję zgłoszono ponad
100 wysokiej jakości abstraktów. Obrady toczyły się w Centrum Edukacyjno-Badawczym PK „Działownia”.
AMPERE, czyli Association for Microwave Power in Europe for Research and Education, jest europejskim stowarzyszeniem,
które skupia się na promowaniu technologii ogrzewania za pomocą częstotliwości
radiowych i mikrofalowych w zastosowaniach badawczych i przemysłowych. Co
dwa lata stowarzyszenie wyznacza jedną
z grup badawczych do zorganizowania
spotkania.
W programie 15th International Conference on Microwave and High Frequency
Heating AMPERE 2015 były trzy wykłady
plenarne. Pierwszy z nich, zatytułowany
„Zastosowanie mikrofal w diagnostyce
medycznej i leczeniu” wygłosił prof. Yoshio
Nikawa, który przedstawił możliwości wykorzystania mikrofal oraz fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości do
uzyskiwania obrazów przekroju poprzecznego ciała ludzkiego w celu diagnozowania
ukrytych chorób. Mówca zwrócił uwagę,
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że przy spełnieniu pewnych warunków
możliwe jest też uzyskiwanie w sposób
nieinwazyjny szczegółowych informacji
biologicznych, np. określanie poziomu cukru we krwi. Drugi wykład plenarny „Waga
mikrofal w intensyfikacji procesów: aspekty technologii power-to-chemicals” przedstawili prof. Andrzej Stankiewicz i Georgios
Stefanidis. Wykład trzeci „Sposoby osiągnięcia nanomateriałów za pomocą mikrofal i zrównoważone zastosowania nanokatalizatorów z rdzeniem magnetycznym”
zaprezentował prof. Rajendera Varma.
Wykładom plenarnym towarzyszyły
sesje techniczne i wystąpienia kluczowe.
W ramach tych ostatnich mówiono m.in.
o zastosowaniach modelowania mikrofalowego w przemyśle spożywczym oraz o zastosowaniu energii mikrofalowej w Chinach,
a dr Edward Reszke i prof. Dariusz Bogdał
przedstawili wykład na temat zastosowania
mikrofal w chemii analitycznej i syntezie organicznej. Odbyła się też sesja plakatowa.
Przewodniczącym konferencji był prorektor PK prof. Dariusz Bogdał. W otwarciu
spotkania uczestniczyli: prezes stowarzyszenia AMPERE prof. Cristina Leonelli, prorektor PK dr hab. inż. arch. Andrzej
Białkiewicz, prof. PK oraz dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
prof. Zygmunt Kowalski.

Uczestnicy konferencji mieli okazję
wziąć udział w imprezach towarzyszących,
takich jak rejs po Wiśle czy kolacja galowa
w kopalni soli w Wieliczce. Obejrzeli też występ Teatru Tańca „Latiga”, zatytułowany
„Historie mikrofalowe: dlaczego jest tu tak
gorąco, panie Marku?”. Artyści nawiązali
w nim do tematyki konferencji. Zamykając
AMPERE 2015, prof. Cristina Leonelli przekazała specjalne podziękowania zespołowi
prof. Dariusza Bogdała za doskonałą organizację konferencji i podkreśliła, że spotkała się ona z wysoką oceną uczestników.

*
Przed konferencją AMPERE 2015 odbyła się szkoła letnia dla młodych naukowców Summer School in High Energy Processing Ultrasound & Microwave
Technologies. Od 9 do 12 września na
Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK młodzi badacze mieli okazję
pogłębić swoją wiedzę na temat technologii mikrofalowych i ultradźwiękowych.
Szkołę zorganizowała Politechnika Krakowska wspólnie z European Society
of Sonochemistry i stowarzyszeniem
AMPERE.

(R.)
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Prof. Paweł Olko gościem Konwentu Seniorów PK

Protony na zdrowie
Kolejnym gościem Konwentu Seniorów
Politechniki Krakowskiej był prof. Paweł
Olko, dyrektor Centrum Cyklotronowego
Bronowice. Podczas spotkania, które odbyło się 3 grudnia 2015 r. w Sali Senackiej
uczelni, przedstawił okoliczności powstania kierowanej przez siebie placówki oraz
technologiczne aspekty stosowania terapii
protonowej.
Jedną z najczęstszych przyczyn
zgonów we współczesnym świecie są
choroby nowotworowe. Wiąże się to
z wydłużeniem czasu życia. Ponad połowa przypadków tego typu zachorowań w Polsce jest leczona za pomocą
promieniowania jonizującego. Metoda
ta pojawiła się z chwilą odkrycia radu
w 1898 r. i została opracowana przez
współodkrywczynię pierwiastka Marię
Skłodowską-Curie. W swoim wystąpieniu prof. Paweł Olko wyjaśniał, że główną zasadą radioterapii jest podanie odpowiedniej dawki promieniowania do
obszaru leczonego. Tradycyjna metoda
nie jest jednak bezpieczna dla zdrowych
tkanek organizmu. Znacznie korzystniej
jest stosować terapię protonową, która
praktycznie nie wywołuje negatywnych
skutków.

Prof. Paweł Olko. Fot.: Jan Zych

Najczęściej do terapii protonowej
wykorzystuje się cyklotrony, a w tej
dziedzinie środowisko krakowskie ma
duże doświadczenie. Sięga ono jeszcze
połowy lat 50. XX wieku, gdy pierwszy krakowski cyklotron skonstruował
w piwnicy budynku przy ul. Gołębiej
prof. Andrzej Hrynkiewicz (przy tej okazji wykopując… średniowieczny skarb).
Można nawet powiedzieć, że cyklotrony
stały się specjalnością Krakowa. Centrum
terapii protonowej w Bronowicach jest
piątym tego typu ośrodkiem w Europie.
Dyskusja po referacie dała członkom
konwentu okazję do zapoznania się z nie-

którymi szczegółami technicznymi działania urządzeń wykorzystywanych do
prowadzenia terapii. W spotkaniu, które
prowadził przewodniczący konwentu
prof. Stanisław Juchnowicz, uczestniczył
rektor PK prof. Kazimierz Furtak.
Warto dodać, że prof. Olko przed objęciem stanowiska dyrektora Centrum
Cyklotronowego Bronowice prowadził
interesujące badania w Instytucie Fizyki
Jądrowej PAN w Krakowie. Uczestniczył
m.in. w eksperymencie prowadzonym
na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej,
polegającym na prowadzeniu pomiarów
w fantomie umieszczonym przez pewien
czas na zewnątrz stacji, w otwartej przestrzeni kosmicznej. Wykonane obliczenia
wykazały, że ryzyko zachorowania na nowotwór kosmonauty wychodzącego na
zewnątrz statku kosmicznego jest około
połowę mniejsze, niż wcześniej sądzono.
Ponieważ posiedzenie Konwentu
Seniorów było ostatnim spotkaniem
w 2015 r., jego uczestnicy złożyli sobie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia.
W uroczystości wziął udział proboszcz parafii św. Floriana w Krakowie ks. Grzegorz
Szewczyk.

(ps)

Dęby nauki
Na skwerze w pobliżu gmachu głównego
Akademii Górniczo-Hutniczej przy al. Mic-

kiewicza rosną trzy nowe drzewa — dęby,
symbolizujące utworzony wiosną ubieg-

łego roku Związek Uczelni InnoTechKrak.
Ten wyraz współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wpisany
w krajobraz centrum miasta,
posadzili 1 grudnia rektorzy
trzech uczelni: prof. Tadeusz
Słomka, prof. Kazimierz Furtak i prof. Włodzimierz Sady
(autor pomysłu). Sadzonki
dębu szypułkowego podarowało Nadleśnictwo Rudy
Raciborskie.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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Politechnika Krakowska z Europejską Kartą Naukowca
ANNA ARMUŁA, MONIKA GRABIEC

Politechnika Krakowska w lipcu 2015 r.
złożyła w Komisji Europejskiej deklarację
przystąpienia do realizacji postanowień
Europejskiej Karty Naukowca oraz „Kodeksu postępowania w rekrutacji pracowników naukowych”. Obecnie, korzystając
z odpowiedniej procedury, ubiega się
o uzyskanie stopnia HR Excellence in Research, nadawanego przez Komisję Europejską. Ułatwiłby on uczelni pozyskiwanie
europejskich grantów. Także Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewiduje
dodatkowe punkty w ocenie parametrycznej dla jednostek naukowych, zaliczanych
do takiej kategorii.

Do najważniejszych zaleceń obu dokumentów należą m.in.: zobowiązanie do
stworzenia warunków zatrudnienia umożliwiających pogodzenie życia zawodowego i rodzinnego, zapewnienie naukowcom
stabilności zatrudnienia oraz atrakcyjnych
warunków finansowych, przestrzeganie dobrych praktyk, uczciwe i jasne procedury rekrutacyjne, wspieranie mobilności naukowców, stworzenie możliwości mediacyjnego
rozwiązywania sporów w zatrudnieniu, zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, zapewnienie badaczom dostępu do
doradztwa zawodowego oraz szkoleń z zakresu pozyskiwania grantów, upowszech-

nianie wyników badań, prawidłowe relacje
z opiekunem naukowym, rozwój zawodowy, dokonywanie oceny pracy — pełnego
spektrum obowiązków pracowniczych,
zapewnienie wynagrodzenia za dydaktykę
i uwzględnienie jej w ocenie pracownika.

*

Europejska Karta Naukowca oraz „Kodeks postępowania w rekrutacji pracowników naukowych” dostępne są pod adresem: http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/rights/whatIsAResearcher.
Mgr Anna Armuła i mgr Monika Grabiec są pracownikami Centrum Transferu Technologii PK.

Rocco Yim gościem Wydziału Architektury
Politechnikę Krakowską odwiedził Rocco
Yim. Światowej sławy architekt z Hongkongu wygłosił wykład i spotkał się ze studentami, by podzielić się z nimi swym doświadczeniem w dziedzinie projektowania.

Od lewej: dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. Rocco Yim oraz studenci Pracowni
A24. Fot.: Magdalena Zapała

Podczas wykładu, którego 18 listopada 2015 r. wysłuchało liczne grono
profesorów i studentów Wydziału Architektury, zaprezentował realizacje powstałe w ostatnich latach w Biurze Rocco
Design Architects. Omawiając m.in. takie
obiekty, jak: Muzeum Prowincji Yunnan
w Kunming, Muzeum Guangdong w Kan-
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tonie, urbanistyczny projekt Kulturalnej
Dzielnicy Zachodniego Kowloon w Hongkongu czy Bambusowy Pawilon w Berlinie, przedstawił także swoje spojrzenie
na architekturę. Według jego przekonań
architektura — jako wyrażenie formy i interpretacja kultur — winna powracać do
związków ze wspólnotą i podkreślać tożsamość, ponadto powinna odwoływać
się do takich zjawisk, jak: przestrzenność,
intensywność, łączność i materialność. Po
wykładzie, w hallu Wydziału Architektury
przy ul. Podchorążych 1 została otwarta
wystawa prac architekta.
Jednym z punktów wizyty Rocco Yima
było również spotkanie ze studentami
drugiego semestru studiów magisterskich
WA. Młodzi adepci projektowania zaprezentowali modele Instytutu Adama Mickiewicza w Hongkongu, wykonane w Pracowni Architektury Społeczno-Usługowej
A24 pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Kazimierza Butelskiego, dr inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak i mgr inż. arch. Marty
Łukasik.
Zadanie projektowe polegało na znalezieniu form przestrzennych, służących
promocji Polski i polskiej kultury w Hongkongu. W ubiegłym roku akademickim
studenci podjęli ten sam temat — projekt

Instytutu Adama Mickiewicza — tyle że
w stolicy Libanu, Bejrucie.
Metoda dydaktyczna, stosowana przez
zespół Pracowni Architektury Społeczno-Usługowej A24 polega na opracowywaniu projektów dla dużych, odmiennych
kulturowo miast, tak by zaznajomić studentów ze specyfiką wprowadzania nowych form architektonicznych w zastane
środowisko kulturowe. Celem działania
jest takie zaprojektowanie wielofunkcyjnej przestrzeni, i wykorzystanie jej do
prezentacji naszego kraju, aby przestrzeń
ta służyła mieszkańcom i była przez nich
użytkowana także na co dzień.
Studenci zainspirowani polską kulturą,
naturą, sztuką przedstawili interesujące
i różnorodne architektonicznie koncepcje,
które oparli na studiach kultury i miejsca.
Rocco Yim dokonał przeglądu prac i udzielił cennych projektowych wskazówek, które z pewnością ułatwią im dalszą pracę.
Spotkanie odbyło się dzięki uprzejmości dziekana Wydziału Architektury PK,
prof. dr. hab. inż. arch. Jacka Gyurkovicha
i na zaproszenie dr. hab. inż. arch. Kazimierza Butelskiego, kierownika Pracowni Architektury Społeczno-Usługowej A24.

M. Ł.
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Z jubileuszowego kalendarium SPNJO PK
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej z okazji 60-lecia swej pracy
przygotowało dla lektorów i studentów wiele atrakcji. Odbyły się interesujące wykłady, językowe
warsztaty i szkolenia, konkursy wiedzy, nie zabrakło również dobrej zabawy...

Sposób
na wzbogacenie...
ELŻBIETA SZABAT

Czy znajomość języków popłaca? Przekonali się o tym uczestnicy zorganizowanej
23 października ub.r. językowej gry miejskiej. Pomimo niesprzyjającej aury przystąpiło do niej 9 czteroosobowych drużyn,
które miały za zadanie odnaleźć 8 punktów
rozlokowanych na terenie kampusu przy
ul. Warszawskiej i w okolicach uczelni (np.
na placu Matejki czy na przystanku szybkiego tramwaju). Zamiast mapki studenci
otrzymali zestaw zaszyfrowanych wskazówek w języku angielskim, pozwalających dotrzeć tylko do jednego z celów. Na
miejscu, wykazując się sokolim wzrokiem,
szukali opiekuna (jednego z pracowników
SPNJO), który, jako znak rozpoznawczy,

Baw się, mówiąc po
niemiecku

dzierżył w dłoni czerwoną torbę. Odbierali
od niego zadanie, za którego wykonanie
byli nagradzani określoną liczbą dukatów
(w zależności od wiedzy, zaangażowania,
kreatywności) oraz kolejną porcją wskazówek. Należało odwiedzić wszystkie punkty, zdobyć jak najwięcej dukatów i wrócić

na miejsce zbiórki ze swoim skarbem.
Wykonywanie zadań nie było jedynym
sposobem wzbogacenia się — drużyny mogły się wzajemnie łupić, stając do
pojedynków według zasad określonych
w karcie gracza.
Zadania różniły się poziomem
trudności. Studenci mogli się wykazać wiedzą leksykalno-gramatyczną,
tłumacząc fragment tekstu, a wiedzą
ogólną, rozwiązując quiz o krajach
anglojęzycznych. Testem na wymowę
było odśpiewanie przeboju Queen lub
Elvisa Presleya. Zwycięzcami zostali
studenci Wydziału Mechanicznego.
Nagrody wynosiły 400 zł (w kuponach
do Empiku) za I miejsce i 200 zł — za
II miejsce.

Mgr Elżbieta Szabat jest wykładowcą języka
angielskiego SPNJO PK.

Trzydziestu pięciu studentów różnych wydziałów Politechniki Krakowskiej wzięło
udział 6 listopada ub.r. w zajęciach języka
niemieckiego, zorganizowanych z okazji
jubileuszu SPNJO w Instytucie Goethego
w Krakowie. Podzieleni na dwie grupy, na
zmianę uczestniczyli w grach i animacjach,

będących przyjemną, a zarazem efektywną metodą ćwiczenia i utrwalania słownictwa z rozmaitych dziedzin oraz sprawdzianem kreatywności. Zajęcia poprowadzili
lektorzy Instytutu, Joanna Przybyłowska
oraz Alexander Lay.
Urozmaiceniem okazał się quiz dotyczący krajów niemieckojęzycznych
oraz niemieckich odkryć i wynalazków.
Zwycięzcy konkursu otrzymali specjalne nagrody i wyróżnienia, a pozostali
uczestnicy pamiątki. Nagrody ufundowali Instytut Goethego oraz Konsulat

Generalny Republiki Federalnej Niemiec
w Krakowie.
Spotkanie w Instytucie Goethego
w Krakowie było dla studentów okazją do
sprawdzenia znajomości języka niemieckiego, także specjalistycznego i poszerzenia wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
Studenci zapoznali się także z działalnością kulturalną i ofertą programową Instytutu Goethego w Krakowie.

Studium Języków Obcych PK powstało w 1953 r.,
pod obecną nazwą funkcjonuje od 1967 r. Początkowo działał zespół języka rosyjskiego,
w 1956 r. powołano również zespół języków zachodnioeuropejskich.
Studium organizowało i prowadziło zajęcia językowe na studiach dziennych, wieczorowych i zaocznych PK, także w 9 punktach konsultacyjnych w południowej Polsce, oraz kursy
dla pracowników uczelni. Od lat 80. XX wieku
współpracuje z British Council. W 2003 r. uzyskało licencję WBT (Weiterbildung TestSyste-

me), uprawniającą do organizacji i przeprowadzania egzaminów TELC B1 i B2 z języków:
angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego (również dla urzędników agend rządowych w ramach procedury kwalifikacyjnej do służby
cywilnej). Jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.
Nauczyciele Studium dbają o wysoką jakość kształcenia — doskonalą swoje kwalifikacje, unowocześniają metody pracy. Szczególny
nacisk kładą na nauczanie języka specjalistycz-

nego jako ważnego elementu warsztatu absolwenta PK — przyszłego inżyniera. Opracowali
kilkanaście podręczników do nauki języka obcego fachowego. Korzystają z nich nie tylko
studenci uczelni technicznych z całej Polski,
ale także inżynierowie różnych branż. Profesjonalizm i ogromne doświadczenie w nauczaniu
języka specjalistycznego sprawiły, że SPNJO
stało się liderem w tej dziedzinie. Dwukrotnie
organizowało już warsztaty dla nauczycieli języków obcych z wyższych uczelni technicznych
w Polsce.

DARIUSZ GUZIK
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Mgr Dariusz Guzik jest wykładowcą języka niemieckiego SPNJO PK.
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Konkurs, który wszystkim się podobał
ILONA WOJEWÓDZKA-OLSZÓWKA

Czy współcześni inżynierowie mają niezbędne narzędzia, aby sprostać wyzwaniom przyszłości? Na to pytanie próbowali
odpowiedzieć finaliści Konkursu Prezentacji Multimedialnych w Językach Obcych,
zorganizowanego przez SPNJO PK. Finał
konkursu 3 grudnia ub.r. zakończył cykl
imprez przygotowanych przez SPNJO dla
studentów PK z okazji jubileuszu.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród publiczności,
jak i studentów, którzy próbowali swych
sił w rywalizacji. 15 listopada, w dniu
zamknięcia zapisów, na liście było aż
28 prezentacji zgłoszonych przez studentów wszystkich wydziałów i roczników.
Nieuniknione w tej sytuacji eliminacje,
przeprowadzone dwa dni przed finałem,
wyłoniły sześcioro finalistów. Znaleźli się
wśród nich: Katarzyna Famulok (WM, język niemiecki), Maria Gaworek (WIL, język
angielski), Marta Kittel (WIL, język niemiecki), Łukasz Pasek (WIL, język angielski), Magdalena Sroka (WM, język rosyjski)
oraz Julia Sudoł (WM, język angielski). Tak
więc 3 grudnia w wypełnionej po brzegi
sali konferencyjnej „Kotłowni” przedstawili swoje prezentacje w trzech językach:
angielskim, niemieckim oraz rosyjskim
przedstawiciele dwóch wydziałów, Mechanicznego oraz Inżynierii Lądowej.
Jury pod przewodnictwem mgr Elżbiety Han-Wiercińskiej, kierownik SPNJO
PK, pracowało w następującym składzie:
przedstawicielka rektora — mgr Anna
Pawlik, delegaci z poszczególnych wydziałów — prof. Tadeusz Sobczyk (WIEiK),

prodziekan WIL dr inż. Michał Pazdanowski, dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK
(WIŚ), dr hab. inż. Marcin Banach (WIiTCh),
prodziekan WM prof. dr hab. inż. Artur
Ganczarski, dr inż. arch. Rafał Zawisza
(WA) oraz lektorzy SPNJO — mgr Dorota
Duchnowska (język rosyjski) i mgr Dariusz
Guzik (język niemiecki), jak również delegatka Samorządu Studenckiego PK Daria
Kowalska.
Wyłonienie najlepszych nie było łatwym zadaniem, gdyż wszyscy finaliści
prezentowali bardzo wyrównany poziom,
świetne przygotowanie językowe oraz
merytoryczne. Ostatecznie I nagrodę (bon
podarunkowy o wartości 2500 zł do zrealizowania w sieci sklepów Komputronik), jak
i Nagrodę Publiczności (bon podarunkowy o wartości 500 zł) otrzymała studentka
Wydziału Mechanicznego, Julia Sudoł za
prezentację w języku angielskim — „Engineering of Industrial Design”. II nagroda
przypadła studentowi Wydziału Inżynierii
Lądowej, Łukaszowi Paskowi (bon podarunkowy o wartości 900 zł), a III — studentce Wydziału Mechanicznego, Katarzynie
Famulok (bon podarunkowy o wartości
250 zł).
Nagrody ufundował rektor PK, natomiast Nagrodę Publiczności sponsorowała sieć sklepów Komputronik. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
uczestnictwa i upominki. Wśród licznie
zgromadzonej publiczności również rozlosowano upominki.
Konkurs okazał się udanym sposobem
na uczczenie jubileuszu SPNJO. Cieszy to

Laureatka konkursu Julia Sudoł. Fot.:
Jan Zych

tym bardziej, że wszelkiego rodzaju prezentacje są chlebem powszednim inżyniera, a udane — mogą pomóc w zawodowym awansie. Wyrazy uznania za odwagę
podjęcia niełatwego zadania należą się
wszystkim uczestnikom konkursu, również
tym, którzy nie przeszli przez sito eliminacji. Dziękuję Koleżankom i Kolegom ze
SPNJO za wsparcie. Powodzenie konkursu to zasługa przede wszystkim mgr Alicji
Filipowskiej-Półtorak, która była mózgiem
przedsięwzięcia. Miejmy nadzieję, że Konkurs Prezentacji Mulimedialnych w Językach Obcych znajdzie stałe miejsce w kalendarzu imprez uczelni.
Mgr Ilona Wojewódzka-Olszówka jest wykładowcą języka angielskiego SPNJO PK.

W Muzeum PK otwarto stałą ekspozycję

Krótka opowieść o dziejach Politechniki
Najważniejsze wydarzenia z historii
Politechniki Krakowskiej zostały przedstawione na wystawie, którą 3 grudnia 2015 r.
otwarto w głównej sali Muzeum PK. W odróżnieniu od prezentacji organizowanych
wcześniej, obecna ma charakter ekspozycji stałej. Jej przygotowanie wpisuje się
w jubileusz 70-lecia uczelni.
Na ekspozycję „Politechnika Krakowska
w perspektywie historycznej” składają się
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plansze ze zdjęciami przedstawiającymi
uczelnię w poszczególnych okresach jej
istnienia, portrety wszystkich dotychczasowych rektorów (są to reprodukcje oryginalnych malowideł stanowiących wystrój
Sali Senackiej PK) oraz wybrane dokumenty i przedmioty związane z poszczególnymi okresami funkcjonowania szkoły,
prezentowanymi na planszach. Fotografie
pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum

oraz z zasobów fotografika Jana Zycha.
Rolę katalogu wystawy pełni wydany
wcześniej „Biuletyn Muzeum PK” — pisaliśmy o nim w grudniowym numerze „Naszej
Politechniki”.
Ekspozycję otworzył rektor Politechniki
Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak. Obecny był prorektor dr hab. inż. arch. Andrzej
Białkiewicz, prof. PK, sprawujący z ramienia władz rektorskich opiekę nad placówką
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INTECH PK współorganizatorem festiwalu

Design Thinking Week 2015 w Krakowie
IZABELA PALUCH, KRZYSZTOF OLEKSY

W 13 miastach Polski z inicjatywy Stowarzyszenia Top500 Innovators oraz Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbywał się
od 2 do 8 listopada ub.r. ogólnopolski festiwal Design Thinking Week 2015. Wydarzenie zorganizowano pod hasłem: „Inspire —
Create — Initiate. With people for people!”.
Współorganizatorem Design Thinking Week
2015 w Krakowie był INTECH PK Sp. z o.o.,
spółka celowa Politechniki Krakowskiej.
W ramach DT Week INTECH PK zorganizował „CaseLab — Laboratorium Dobrych
Praktyk”, autorskie warsztaty, które miały
na celu wspólne tworzenie rozwiązań rynkowych na podstawie metodyki design thinking* i realnych przypadków biznesowych.
W spotkaniu udział wzięli m.in. pracownicy
naukowi, studenci i doktoranci Politechniki
Krakowskiej oraz innych uczelni i instytucji,
jak również osoby wspierające działalność
na rzecz innowacji, co pozwoliło na stworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Podczas warsztatów zdefiniowano
problemy związane z innowacyjnym rozwiązaniem opracowanym na Politechnice
Krakowskiej, jakim jest orteza reciprokalna
ze wspomaganiem mechatronicznym —
urządzenie wspomagające chód osób z porażeniem kończyn dolnych. Dzięki wkładowi
uczestników, w tym m.in. twórców technologii
(zespół prof. Stanisława Mazurkiewicza) i użyt-

kownika prototypu
ortezy (student PK)
oraz osób związanych
z
urynkowieniem
technologii, udało się
wypracować pomysły, które są pomocne
przy komercjalizacji
tej technologii przez
INTECH PK.
Patronat honorowy nad Design
Thinking Week 2015
w Krakowie objął rektor PK prof. Kazimierz
Furtak. Warsztaty zre- Uczestnicy CaseLab — prof. Stanisław Mazurkiewicz (w pierwszym
rzędzie w środku) w towarzystwie zespołu INTECH PK. Fot.: Łukasz
alizowano w ramach
Ścisło
projektu: „Spółka celowa INTECH PK Sp. z o.o. — efektywny podmiot zarządzający komercjalizacją wyników
* Design thinking — to metodyka tworzenia produktów, procesów i usług,
badań i prac rozwojowych powstałych na
charakteryzująca się: podejściem anPolitechnice Krakowskiej”, finansowanego
tropocentrycznym
(human-centred
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
design) i koncentracją na potrzebach
w ramach Programu SPIN-TECH.
użytkownika końcowego, inter- i multidyscyplinarnością pracującego zespoMgr Izabela Paluch jest prezesem zarządu spółłu, częstym testowaniem stawianych
ki celowej INTECH PK, kieruje projektem SPINhipotez za pomocą prototypów i pod-TECH (NCBR).
dawaniem ich ocenie przez użytkowniMgr Krzysztof Oleksy jest pełnomocnikiem zaka końcowego, po to by stworzyć pożąrządu INTECH PK i menadżerem ds. komercjalidany przez niego produkt lub usługę.

muzealną naszej uczelni. Przewodniczący
Rady Muzeum prof. Marcin Chrzanowski
osobne podziękowania przekazał prof.
Marii Żychowskiej, która wniosła znaczący wkład w przygotowanie wystawy od
strony plastycznej. W ceremonii otwarcia
ekspozycji uczestniczyli członkowie Rady
Muzeum poprzedniej oraz obecnej kadencji. Obecna była dyrektor administracyjny
PK Lidia Ponanta.
Uroczystość stała się także okazją do
złożenia gratulacji i życzeń obchodzącemu 85. urodziny prof. Stefanowi Piechnikowi, który uczestniczy w pracach Rady
Muzeum od początku jej istnienia. Sylwet-

kę i dorobek jubilata, związanego z PK nieprzerwanie od czasu studiów na Wydziale
Budownictwa Lądowego, byłego dziekana
i prorektora, przedstawił prof. Kazimierz
Furtak.
Po części oficjalnej Rada Muzeum zebrała się na spotkaniu roboczym, by omówić bieżące kwestie związane z funkcjonowaniem placówki.

www.nasza.pk.edu.pl

zacji w projekcie SPIN-TECH.

(ps)
Otwarcie stałej wystawy Muzeum PK:
przemawia przewodniczący Rady Muzeum
prof. Marcin Chrzanowski. Fot.:Jan Zych
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Dajmy szansę przyszłym pokoleniom
Nowe studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej wskażą metody
bardziej rozważnego planowania rozwoju miast
LESŁAW PETERS

K

rakÓw

postrzegamy
przede wszystkim jako
wspaniałe dziedzictwo
wielowiekowej historii.
Jednak charakter miasta
w olbrzymim stopniu określają też dokonania ostatnich kilku dziesięcioleci.
Bo przecież Kraków, to nie tylko
Wawel, kościół Mariacki, ołtarz Wita
Stwosza, Sukiennice, Brama Floriańska
i Lajkonik. To również takie zjawiska
w przestrzeni miasta, jak: Nowa Huta,
kino „Kijów”, sanktuarium w Łagiewnikach, fontanna na placu Szczepańskim i całe mnóstwo innych obiektów
oraz inżynieryjnych rozwiązań, które
powstały w naszych czasach. Dzisiejszy Kraków — to także splot olbrzymiej
liczby technologii wpisanych w rozmaite przejawy życia aglomeracji. Nie
można też zapominać, że o charakterze
miasta, jego specyficznej aurze, decydują w znacznej mierze znakomici artyści
i uczeni, w tym również reprezentanci
nauk technicznych.

Cel: lepsze życie, ale…
Gdyby skatalogować dorobek Krakowa
ostatnich kilkudziesięciu lat, okazałoby
się, że znaczący wkład, zarówno pod
względem materialnym, jak i duchowym, wnieśli ludzie mający w swych
życiorysach związki z Politechniką
Krakowską. Do wzrostu miasta przy-
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czyniło się zarówno wielu pracowników, jak i ogromna liczba absolwentów
PK. Ów proces wzbogacania Krakowa
trwa nieustannie, przybierając coraz to
nowe formy. Obecne tendencje w nauce
i w życiu społecznym sprawiają, że na
miejskie problemy coraz częściej patrzymy nie tylko przez pryzmat zagadnień szczegółowych, ale także w sposób
globalny. Znajduje to odzwierciedlenie
w programach nauczania. Jednym
z tego przejawów jest uruchomienie na
PK z początkiem obecnego roku akademickiego studiów podyplomowych
„zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast”. Powołało je do życia Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK
we współpracy z Fundacją Sendzimira
i przy udziale innych instytucji.
Program studiów koncentruje się
wokół prezentowania dobrych przykładów zintegrowanego zarządzania,
które synergicznie łączy osiągnięcia
nauk przyrodniczych, technicznych
i społecznych. Celem nadrzędnym jest
podnoszenie jakości życia w mieście, w taki jednak sposób, aby kosztami
wprowadzanych
zmian
nie obciążać środowiska
przyrodniczego i jakości
życia następnych pokoleń.
To idea, która ciągle jeszcze
musi torować sobie drogę
do umysłów osób odpowiedzialnych za rozwój
spo łec z no -gospoda rc z y
w Polsce. W krajach wysoko rozwiniętych już zakorzeniła się świadomość,
że tworząc dla siebie przestrzeń wygodną do życia, musimy pamiętać o tych, którzy przyjdą kiedyś po
nas.
Pewnym zaskoczeniem może być
fakt, że zorganizowania tego typu zajęć
podjęło się Międzynarodowe Centrum
Kształcenia PK — ośrodek znany głównie z przygotowywania cudzoziemców
do studiów na polskich uczelniach.

Przybysze z innych krajów trafiają tu,
aby uczyć się języka polskiego, poznawać polską kulturę i zwyczaje oraz
uzupełniać swoją wiedzę kierunkową.
Trzeba jednak pamiętać, że MCK, które w 2015 r. obchodziło 30-lecie swego
istnienia, na początku działalności było
miejscem, gdzie kształcono urbanistów
dla krajów rozwijających się.
Założycielem centrum był prof. Stanisław Juchnowicz — jeden z projektantów Nowej Huty, autor projektów
przebudowy i rozwoju śródmieść Łodzi, Krakowa, Chorzowa, Lublina i Santiago de Chile, a także twórca podstaw
kształcenia architektów i urbanistów
w Nigerii, twórca pierwszego planu budowy nowej stolicy tego kraju, Abudży.
Prof. Juchnowicz — to także założyciel
i do dziś honorowy prezes Polskiego Klubu Ekologicznego ― pierwszej
w bloku wschodnim organizacji pozarządowej otwarcie sprzeciwiającej się
traktowaniu środowiska jako dobra
niczyjego, stanowiącego wartość drugorzędną w stosunku do gospodarki.
Profil działalności MCK z czasem uległ
zmianom, ale zagadnienia urbanistyczne i ekologiczne nigdy nie znikły całkowicie z programów nauczania. Tradycje
te kontynuuje obecny dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK
dr Tomasz Jeleński.

Miasta są coraz ważniejsze
Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia ówczesna opozycja dotarła
do raportów o katastrofalnym stanie
środowiska w Polsce. Opublikowanie
tych dokumentów na Zachodzie było
dla wielu ludzi prawdziwym szokiem.
Gdy informacje te dotarły do Tadeusza
Sendzimira, genialnego polskiego wynalazcy i przemysłowca pracującego
w Stanach Zjednoczonych (autora m.in.
rewolucyjnych metod cynkowania
i walcowania stali), postanowił on rozwinąć system edukacji podnoszącej
poziom świadomości co do istniejących
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w Polsce zagrożeń ekologicznych. Sam
nie zdążył zrealizować swojego projektu, zmarł w 1989 r., ale ideę podjęli jego
synowie, zakładając Fundację Sendzimira. Stała się ona w Polsce pod koniec
lat dziewięćdziesiątych pionierem edukacji zrównoważonego rozwoju.
Z działalnością fundacji dr Tomasz
Jeleński miał okazję zetknąć się, zanim
jeszcze objął kierownictwo Międzynarodowego Centrum Kształcenia. Najpierw był słuchaczem anglojęzycznych
akademii letnich Challenges of Sustainable Development in Poland, potem sam
stał się ich wykładowcą. Dzięki tym
kontaktom zagadnienia zrównoważonego rozwoju weszły do programu nauczania w MCK. Tematyka ta doskonale
pasowała do profilu centrum, bowiem
zrównoważony rozwój wymaga podejścia transdyscyplinarnego, czyli przenoszenia wiedzy pomiędzy różnymi
dyscyplinami, a MCK to wszak jednostka o charakterze międzywydziałowym.
Na bazie wieloletnich kontaktów
MCK z Fundacją Sendzimira narodziła
się koncepcja zorganizowania podyplomowego studium, na którym idee
zrównoważonego rozwoju byłyby prezentowane w kontekście zarządzania
rozwojem miast. To ważne, bowiem
znaczenie miast wzrosło w ostatnich
dziesięcioleciach niepomiernie. Wielkie metropolie stają się coraz bardziej
niezależne od instytucji państwowych.
Dysponują olbrzymimi budżetami, prowadzą własną politykę, skupiają masy
ludzkie.
Zespół miejski Paryża liczący przeszło 11 milionów mieszkańców czy
aglomeracja Londynu ze swoimi ponad
12 milionami z powodzeniem konkurują pod względem liczby ludności z zaledwie 10-milionową Belgią. Nawet takie
miasta, jak Kraków, Łódź czy Wrocław,
którym daleko do światowych gigantów, dominują pod względem liczby
ludności nad niespełna półmilionowym
Luksemburgiem — bądź co bądź jednym z twórców Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej, protoplasty Unii Europejskiej. To rodzi różnego rodzaju wyzwania, ale i wyzwala przeróżne ambicje. Niesione falą emancypacji wielkich
metropolii nawet stosunkowo nieduże
ośrodki miejskie chcą dziś kreować własną politykę w różnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego.
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Chodzi jednak o to, aby lokalne ambicje pozostawały w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem i nie doprowadzały
do efektów, za które rachunek wystawią nam przyszłe pokolenia. Ludzie
odpowiedzialni za rozwój miast muszą
wiedzieć, jak zwiększać ich konkurencyjność poprzez poprawę warunków
prowadzenia działalności gospodarczej
i jakości środowiska, ale też przez efektywne zarządzanie zasobami krajobrazu i dziedzictwem kulturowym. Muszą
wiedzieć, jak realizować inwestycje
infrastrukturalne i jak prowadzić procesy rewitalizacji. Muszą umieć korzystać ze sprawdzonych instrumentów
partycypacji społecznej oraz budować
partnerstwa międzysektorowe. Temu
wszystkiemu służy program zajęć prowadzonych w ramach nowego studium
podyplomowego.

takie rzeczy uwagi, ale to się zmienia.
Gdy do opinii publicznej przedostały się
informacje o fatalnych warunkach, w jakich pracują dzieci wytwarzające buty
dla znanej firmy NIKE, jej wizerunek
bardzo ucierpiał.

W duchu sprawiedliwości
międzypokoleniowej
Kluczowe znaczenie dla całego programu ma pojęcie zrównoważonego rozwoju. Zrobiło ono w mediach, w dyskursie
publicznym swoistą karierę, ale nie znaczy to, że jest przez wszystkich właściwie
rozumiane. Najczęściej bowiem sprowadza się je do kwestii związanych z ekologią i jakością środowiska naturalnego.
Tymczasem, jak zaznacza dr Tomasz Jeleński, chodzi o zachowanie równowagi
pomiędzy trzema czynnikami: gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Zrównoważony rozwój polega na
tym, żeby zaspokajając bieżące potrzeby,
zostawić szanse rozwoju kolejnym pokoleniom. To kwestia międzypokoleniowej
sprawiedliwości. Przyzwyczailiśmy się
eksploatować posiadane zasoby ponad
miarę, tymczasem powinniśmy działać
tak, aby nie przekraczać możliwości regeneracji środowiska.
Zrównoważony rozwój obejmuje
również kwestię unikania eksploatacji
jednych ludzi przez innych. Na sprzedawanych w Polsce wyrobach pojawiły
się oznaczenia „Fair Trade” (sprawiedliwy handel). Zaświadczają one o tym,
że np. kakao, z którego wytwarzana
jest sprzedawana u nas czekolada, pochodzi z farmy, gdzie nie wykorzystuje się pracy niewolniczej, zapewnia się
pracownikom podstawową ochronę
socjalną ich rodzin oraz uczciwy udział
w zyskach. Dawniej nie zwracano na

Dr Tomasz Jeleński tłumaczy, że
wprawdzie Polska nie należała w przeszłości do państw kolonialnych, budujących swoje bogactwo kosztem innych
krajów, ale dziś często, chociaż nieświadomie, uczestniczymy w rabunkowej
eksploatacji i wyzysku słabszych, kupując np. tanie produkty azjatyckie czy
afrykańskie. Nie zastanawiamy się nad
tym, że robotnicy zatrudnieni przy takiej produkcji otrzymują głodowe płace.
Godzimy się, by produkty, które nie są
nam niezbędne do życia — jak kwiaty
czy egzotyczne owoce — były transportowane z dalekich stron świata, co
przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych.
Powrót do gospodarki opartej głównie na lokalnych zasobach i na energetyce odnawialnej — to bardzo ważny
element koncepcji zrównoważonego
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rozwoju. Ziemia nie regeneruje się w takim tempie, w jakim my zużywamy jej
bogactwa. Trzeba milionów lat, aby powstały paliwa kopalne: gaz, ropa i węgiel,
a poza tym dziś nie ma już ekosystemów,
które w przeszłości geologicznej Ziemi
sprzyjały powstawaniu tych paliw.

Liczą się też zasoby kulturowe
Ostatnio dużo się mówi o społecznej odpowiedzialności biznesu. Wprowadza
się nowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw. Kiedyś fabryki emitowały
do środowiska olbrzymie ilości zanieczyszczeń, nie ponosząc z tego tytułu
żadnych konsekwencji. Dzisiaj muszą
znacząco ograniczyć szkodliwe emisje
lub płacić kary. Pozyskiwane w ten sposób środki powinny być przeznaczane
na odtwarzanie środowiska — np. sadzenie drzew, oczyszczanie rzek — oraz
rozwój czystych technologii. Jeżeli nie
rekompensujemy szkód i strat w środowisku, to obniżamy jakość naszego życia, płacimy własnym zdrowiem, koszty
odtwarzania środowiska przerzucamy
na przyszłe pokolenia.
Jedną z firm znanych z prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju
jest szwedzka IKEA. Zakupione w niej
meble są produkowane z certyfikowanego drewna, pozyskanego ze zrównoważonych plantacji, a nie z rabunkowej
wycinki. Dr Jeleński tłumaczy, że na
plantacji pilnuje się zasady, by wycięte drzewa były równoważone nowymi
nasadzeniami. Aby otrzymać certyfikat
FSC, trzeba zapewnić społecznościom
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lokalnym prawa do użytkowania zasobów leśnych, ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników lasów, ochronę
rzadkich i zagrożonych gatunków oraz
ich siedlisk, ograniczenie korzystania
z chemicznych środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, organizmów
modyfikowanych genetycznie, ścisłą
kontrolę stosowania gatunków obcego pochodzenia i zachowanie lasów
o szczególnej wartości. Nie wolno tworzyć nowych plantacji kosztem lasów
naturalnych i półnaturalnych.
Niedawno w mediach pojawiła się
informacja, że szwedzka sieć zamierza
swoje zakłady produkcyjne i sklepy
w Polsce zasilać całkowicie z własnych
odnawialnych źródeł energii — farm
wiatrowych. Już teraz sklepy Ikei
w Krakowie, Gdańsku i Łodzi używają wody podgrzewanej przez kolektory
słoneczne zainstalowane na dachach.
Na świecie, głównie w USA i Kanadzie,
sieć inwestuje w panele fotowoltaiczne.
IKEA angażuje się także w poprawę
warunków życia uchodźców, głównie
na terenie Azji, Afryki i środkowego
Wschodu.
Dodajmy, że zrównoważony rozwój
obejmuje też dbanie o zasoby kulturowe. W dobie globalizacji szczególnego
znaczenia nabierają kultury lokalne.
Nasuwa się tu skojarzenie z biologią:
im większa w ekosystemie jest różnorodność biologiczna, tym bardziej staje
się on odporny na różnego rodzaju zagrożenia. Podobnie dzieje się w społeczeństwach. Te, które są naturalnie
zróżnicowane, mają większe szanse

przetrwania. Homogenizacja kulturowa
stanowi dużą stratę i potencjalne zagrożenie. Dlatego zrównoważony rozwój
— to także dbałość o kultury lokalne,
zauważa Tomasz Jeleński.

Wykładowcy…
Różnorodność cechuje też program nauczania na studium podyplomowym.
Przekazywane wiadomości pochodzić
będą z różnych dziedzin wiedzy. Nie
chodzi jednak o stworzenie „sałatki”
z wykładów, lecz o zintegrowanie różnych aspektów zarządzania miastami
i rozwojem miast. Słuchacze mają zapoznać się z szerokim zakresem zasad
i metod, które pozwolą im połączyć różne dziedziny wiedzy w spójne strategie,
plany i projekty, i znaleźć odpowiednie
narzędzia ich realizacji. Muszą też nauczyć się, w jaki sposób do zarządzania
miastem włączać różnego rodzaju partnerów społecznych i biznesowych. Jak
tworzyć partnerstwa międzysektorowe, np. publiczno-prywatne, o którym
się ostatnio w Polsce sporo mówi jako
o szansie na poprawę infrastruktury
społecznej, wobec zawsze niewystarczających środków.
Do realizacji programu studium pozyskano wielu wykładowców reprezentujących różne specjalności. Jest wśród
nich prof. Andreas Billert z Uniwersytetu Viadrina, specjalista w zakresie zarządzania projektami rozwoju i odnowy
obszarów miejskich, kierujący rewitalizacją miast w Niemczech. O gospodarce komunalnej i inżynierii ekologicznej
będzie mówił dr Tomasz Bergier z AGH,
wiceprezes Fundacji Sendzimira, w latach 2005–2007 koordynator europejskiego programu EasyEco. Kwestie związane z ekonomią ekologiczną i usługami
ekosystemów miejskich omówi dr Jakub
Kronenberg z Uniwersytetu Łódzkiego
i Fundacji Sendzimira. Temat zarządzania zielenią miejską przedstawi Paweł
Lisicki, miejski architekt krajobrazu
w Warszawie. O wodzie w mieście będą
traktowały zajęcia prowadzone przez
dr Iwonę Wagner, dyrektor ds. współpracy międzynarodowej w Europejskim
Regionalnym Centrum Ekohydrologii
PAN i sekretarza naukowego Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO. Marcin Hyła przybliży potencjał i zasady infrastruktury
rowerowej.
Zagadnienia
związane
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z finansowaniem projektów zintegrowanych i funduszami unijnymi zaprezentuje dr Tomasz Dorożyński z Uniwersytetu Łódzkiego, członek prestiżowych
organizacji międzynarodowych zrzeszających ekspertów z dziedziny ekonomii i biznesu międzynarodowego.
Swój wkład wniesie też grono osób
związanych z Politechniką Krakowską. Zajmą się oni kwestiami z zakresu
urbanistyki, architektury krajobrazu
i transportu. Wśród wykładowców
studium są m.in.: prof. Stanisław Juchnowicz (tematyka zajęć: projektowanie
i budowa nowych miast), prof. Wojciech
Kosiński (projektowanie zintegrowane), prof. Andrzej Rudnicki (transport
miejski), prof. Zbigniew Zuziak (planowanie strategiczne), prof. Krystyna
Pawłowska (partycypacja społeczna),
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
(zarządzanie mobilnością), dr inż. arch.
Wojciech Korbel (aspekty legislacyjne)
i dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja. Nie
zabraknie też w tym gronie twórcy
przedsięwzięcia dr. Tomasza Jeleńskiego, który zapowiedział m.in. zajęcia na
temat kształtowania przestrzeni publicznej.
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Dr Jeleński dużą
wagę przywiązuje do
partnerów całego przedsięwzięcia. Są nimi ICLEI
(International Council
for Local Environmental
Initiatives) i INTBAU (International Network for
Traditional Building, Architecture & Urbanism).
ICLEI — to światowa
organizacja wspierająca
miasta w ich wysiłkach
na rzecz tworzenia lepszych miejsc do życia.
INTBAU, działające pod
patronatem księcia Karola, zabiega o zachowanie
i rozwój lokalnych tradycji budowlanych, architektonicznych i urbanistycznych, zmierzając
poniekąd pod prąd tendencji globalistycznych.
Tomasz Jeleński jest
przewodniczącym polskiej sieci INTBAU. Obie
organizacje dysponują
wieloma
kontaktami,
dzięki którym możliwe
będzie znalezienie interesujących tematów dla dyplomantów studium.

…i słuchacze
Studia podyplomowe „zarządzanie
zrównoważonym rozwojem miast” — to

oferta skierowana przede wszystkim do
osób pracujących w urzędach miejskich,
do ludzi związanych z samorządami
i administracją lokalną oraz do tych,
którzy zamierzają podjąć pracę w tego
typu jednostkach. Mogą to być również
absolwenci studiów pierwszego stopnia,
odbywający studia magisterskie lub doktoranckie. Być może w gronie słuchaczy
pojawią się też młodzi naukowcy interesujący się zarządzaniem przestrzenią
miejską — architekci i urbaniści, ale także ekonomiści czy też osoby zainteresowane psychologią lub socjologią miasta.
Dużą szansę dla startującego projektu dr Tomasz Jeleński upatruje w jego
umiędzynarodowieniu. Uważa, że na
studia tego typu w formule międzynarodowej byłoby łatwiej pozyskać słuchaczy, niż realizując je w obecnym,
krajowym formacie. Idee i zasady zrównoważonego rozwoju są bowiem ciągle
lepiej znane i rozumiane poza granicami Polski niż w naszym kraju. Siłą krakowskiego projektu jest jego interdyscyplinarność. A spójnych programów
akademickich tego typu jest w świecie
stosunkowo niewiele.
Ten kierunek wydaje się nieuchronny. Wszak „zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast” powołano do
życia w Międzynarodowym Centrum
Kształcenia — jednostce Politechniki Krakowskiej od zarania edukującej
przybyszy z wielu różnych stron świata.

Zdjęcia: Jan Zych
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Recepta na kreatywność
Dzięki kontaktom ze sztuką na studiach wychowanek uczelni technicznej
może stać się lepszym inżynierem
LESŁAW PETERS

E

lementy edukacji artystycznej na uczelniach technicznych są domeną wydziałów architektury. Być
może jednak zajęcia z zakresu różnych dziedzin sztuki powinny
na stałe być obecne również na innych
wydziałach politechnik. Wskazują na to
trendy, dające się zauważyć w świecie,
a także doświadczenia zgromadzone
w ostatnim okresie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

Twórczość skomplikowana
i oszczędna
W listopadzie i grudniu w Muzeum im.
Przypkowskich w Jędrzejowie można
było oglądać wystawę zatytułowaną
„Wciąż człowiek”. Złożyły się na nią
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plakaty i grafiki komputerowe dr. inż.
Zbigniewa Latały. Wielu nauczycieli
akademickich i naukowców na Politechnice Krakowskiej interesuje się różnymi dziedzinami sztuki i częstokroć
uprawia je, zwykle jednak traktując to
jedynie jako hobby. W przypadku Zbigniewa Latały twórczość artystyczna
ma ścisłe związki z działalnością dydaktyczną i naukową.
Wystawa w Muzeum im. Przypkowskich była jedną z wielu ekspozycji
prac Zbigniewa Latały, który grafiką,
a także fotografią, para się od wielu
lat, z tytułu tej działalności spotykając się zresztą z dużym uznaniem.
Wysoko ceni jego twórczość inny
przedstawiciel nauk technicznych
o duszy humanisty, prof. Ryszard Tadeusiewicz.
O artystycznych dokonaniach
Zbigniewa Latały prof. Tadeusiewicz napisał: „mistrzowsko posiadł
sztukę lapidarnej i bardzo wyrazistej narracji graficznej, właściwej dla
uprawianej przez siebie sztuki plakatu”. Komentując pracę „Głód”, stwierdził, iż nie przypuszczał, że można
obrazem wyrazić coś tak przejmującego i tak odległego od wyobrażeń
plastycznych. Za równie przejmujący, szczególnie w polskiej rzeczywistości początku XXI wieku, uznał
plakat „Emigration, why?”, będący
wyrazem bezmiaru cierpienia, stanowiący syntezę losu tzw. „straconego pokolenia” Polaków doświadczonych przez trudną historię własnego
kraju. Prof. Tadeusiewicz podkreślał,
że autor tych prac potrafi w swoich
dziełach mistrzowsko zamknąć kompozycję plastyczną oraz głęboką myśl,
czasem widoczną na pierwszy rzut oka,
a czasem wymagającą od widza pewnego wysiłku intelektualnego.
Wysoką ocenę twórczości plastycznej Zbigniewa Latały wystawił też prof.
Krzysztof Kaniasty z Indiana University

of Pennsylvania w USA i Polskiej Akademii Nauk. Recenzując jego twórczość, napisał: „Prace Zbigniewa Latały wciągają,
wchłaniają, porywają. Fotografie, plakaty czy grafiki komputerowe Zbyszka
nie zapraszają. One są wyzwaniem. Nie
pozwalają patrzeć na siebie obojętnie.
Ale i też nie pozwalają się nimi jedynie
estetycznie zachwycać, ani też jedynie
intelektualnie się w nie zagłębiać. Te prace żądają, by ich doświadczyć; by je przeżyć, w całej ich totalności”.
Swoje rozważania na temat specyfiki działalności artystycznej Zbigniewa Latały prof. Kaniasty podsumował
słowami: „Fundamentalne elementy
tej twórczości to nie przeciwieństwa,
to nie paradoksy, to nie sprzeczności.
One współistnieją. Jak każda istotna
teoria próbująca wyjaśnić sens życia.
Twórczość Latały jest skomplikowana
i oszczędna. Mówi się o nim, że to były
naukowiec, który teraz jest artystą. Zbyszek Latała to naukowiec i artysta”.
I te ostatnie słowa wydają się najlepiej oddawać istotę działalności dr. inż.
Zbigniewa Latały.
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Sztuka rozwija wyobraźnię
Ci, którzy znają Zbigniewa Latałę od
strony jego dokonań artystycznych,
często nie wiedzą, że jako naukowiec
prowadzi badania związane z zastosowaniami informatyki w medycynie.
Grafiką komputerową zainteresował się,
pisząc pracę doktorską dotyczącą badania serca na podstawie echokardiogramów. Przetwarzał obraz serca, stosując
różnego rodzaju filtracje, żeby uzyskać
jak najwięcej informacji. Latała wyjaśnia, że gdy się okonturuje dokładnie
lewą komorę serca, to dzięki różnym
wzorom matematycznym można precyzyjnie obliczyć wszystkie najważniejsze parametry dla tej komory i na
przykład stwierdzić, czy poprawnie się
kurczy. Prowadząc badania we współpracy z kardiologami z Instytutu Pediatrii w Prokocimiu, Zbigniew Latała
sam był zdziwiony, jak dużo informacji
ilościowej można wydobyć z obrazu.
Ale sens wykorzystywania grafiki
komputerowej w pracy naukowej jest
znacznie głębszy. Na wiodących uczelniach państw, które odnoszą sukcesy gospodarcze, grafika komputerowa zajmuje
poczesne miejsce. Uważa się, że rozwija
ona w studentach kreatywność. Dr Latała
przytacza słowa Alberta Einsteina, który
powiedział, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Oczywiście, studenci na
etapie nauki w szkole wyższej nie powinni tych słów brać sobie zbytnio do serca,
ale faktem jest, że największych naukowców, którzy tworzyli podwaliny nauki,
cechowała ogromna wyobraźnia.
Dlatego na świecie daje się zauważyć tendencja do wprowadzania również na uczelniach technicznych pew-

nych elementów kształcenia
artystycznego.
Dowiedziono
bowiem, że kontakt ze sztuką
potęguje kreatywność. Trend
ten można zaobserwować np.
w Korei Południowej, państwie,
które dokonało olbrzymiego
skoku cywilizacyjnego i stworzyło produkty konkurujące
dziś z największymi markami
na świecie. Zbigniew Latała wymienia producentów elektroniki (Samsung) czy samochodów
(KIA, Hyunday), wyrobów jeszcze stosunkowo nie tak dawno
nie liczących się na rynkach międzynarodowych, a dziś rywalizujących z największymi potentatami w swoich branżach.
— Myślę, że sztuka rozwija
wyobraźnię. Zarówno muzyka, jak
i sztuki wizualne rozbudzają kreatywność — mówi Zbigniew Latała. I dodaje, że sam jest tego
przykładem: — Moja działalność
w obszarze sztuki zapładnia moją
kreatywność. Sądzę, że ma to później przełożenie na pisanie artykułów naukowych. Poruszam się między dwoma biegunami — z jednej
strony jest kreatywność, z drugiej
racjonalność.

Potencjał kreatywnego
myślenia
Tendencja do równoległego pobudzania racjonalności i kreatywności u studentów coraz wyraźniej zaznacza się
w programach kształcenia na Wydziale
Mechanicznym PK. Działaniom zmierzającym w tym kierunku sprzyja dzie-

kan WM prof. Leszek Wojnar, czego wyrazem było uruchomienie na wydziale
w ostatnich latach najmłodszej galerii
sztuki na Politechnice. Zajęcia z grafiki
komputerowej prowadzone są dla studentów inżynierii biomedycznej, a także dla studentów informatyki.
Dr Zbigniew Latała mówi, że ci ostatni wykonują niezłe projekty artystyczne.

Medal dla Zbigniewa Latały
Dr inż. Zbigniew Latała został uhonorowany medalem „Gloria Artis”. Przyznając
to zaszczytne wyróżnienie, doceniono zarówno jego bogatą twórczość artystyczną,
jak i duży wkład w propagowanie polskiej
kultury i sztuki w świecie.
Swoje prace plastyczne Zbigniew Latała prezentował na wielu wystawach zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski
— w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych,
Chinach i Irlandii. Jednocześnie zorganizo-
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wał około 400 wystaw promujących Polskę
w różnych krajach świata. Jego pierwszym
dużym zagranicznym projektem, zrealizowanym wspólnie z Ontario College of Art
w Kanadzie, była wystawa plakatu filmowego. Później powstała ekspozycja „Chopin”, połączona z serią wykładów, pokazana w większych miastach Kanady. Kolejne
projekty poświęcone zostały Karskiemu,
Miłoszowi, Lutosławskiemu. Okazją do
prezentacji polskiego plakatu był też pro-

jekt „Shakespeare”, zrealizowany w mieście
uniwersyteckim London, w prowincji Ontario. Do realizacji tego typu przedsięwzięć
dr Latała włącza studentów.
Medal „Gloria Artis”, przyznany przez
ministra kultury i sztuki w lipcu 2015 r., Zbigniew Latała odebrał 26 listopada podczas
Rady Wydziału Mechanicznego PK z rąk
dziekana prof. Leszka Wojnara.

(ps)
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przestrzenny, co służy pobudzaniu
wyobraźni.
W różnych krajach rozwiniętych
wyciąga się bardzo konkretne wnioski
z obserwowania tego typu zależności.
Zbigniew Latała wspomina, że w USA
został zaangażowany na uniwersytecie w Indianie do prowadzenia seminarium z grafiki komputerowej dla…
prawników. Sam był trochę zdziwiony.
Ale władze uczelni uznały, że obcowanie ze sztuką pomaga w ogólnym
rozwoju człowieka, niezależnie od jego
specjalizacji zawodowej.

*
Podobnie coraz częściej myśli się na
polskich uczelniach. Działania Politechniki Krakowskiej w tej dziedzinie odbywają się na różnych
płaszczyznach, nie sprowadzając się
wyłącznie do aktywności Wydziału

Architektury (co jest oczywiste) i Wydziału Mechanicznego (co może być dla
niektórych zaskoczeniem). Przed kilku
laty na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej ruszyły zajęcia z cyklu
„Muzyczny kanon chemika” (zaszczycił
je swoim udziałem sam mistrz Krzysztof Penderecki). Inicjatywy o podobnym
charakterze zdarzają się też na innych
wydziałach. Ważną platformą tego rodzaju przedsięwzięć są galerie sztuki,
funkcjonujące na PK od wielu lat.
Inżynier musi znać wzory i technologie i umieć się nimi posługiwać. Coraz
wyraźniej jednak widać, że dzięki bliskim kontaktom z różnymi przejawami
sztuki może z posiadanej wiedzy ścisłej
zrobić lepszy użytek.
Reprodukowane prace Zbigniewa Latały były
prezentowane na wystawie „Wciąż człowiek”
w Jędrzejowie.

Gdy na koniec semestru wykonuje się
przegląd prac studentów informatyki,
a więc osób nastawionych na myślenie
bardzo ścisłymi kategoriami, okazuje
się, że poziom niektórych projektów jest
tak wysoki, iż mogliby ich pozazdrościć
nawet artyści dużej klasy. W ludziach,
którzy wybrali studia informatyczne,
tkwi spory potencjał kreatywnego myślenia.
Dużym powodzeniem na Wydziale Mechanicznym cieszy się kierunek
„inżynieria wzornictwa przemysłowego”, niejako „z definicji” wymagający
myślenia zarówno w kategoriach stricte
inżynieryjnych, jak i artystycznych. Studenci połowę zajęć odbywają w ASP, połowę zaś na Politechnice. Tu też powstaje
dużo ciekawych projektów, oczywiście
opartych na elektronicznych metodach
tworzenia obrazu. Na wydziale wykładana jest również grafika inżynierska
— dyscyplina, która zajmuje się projektowaniem dosłownie wszystkiego, od
krzesła po samochód. Studenci mają tu
do czynienia głównie z grafiką 3D. Liczy się przede wszystkim precyzja. Jest
to pole do popisu przede wszystkim dla
umysłów ścisłych, ale praca w programach z grafiką 3D bardzo rozwija zmysł
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CyberRyba — ciąg dalszy nastąpił
Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, prowadzonym przez Centrum Pedagogiki
i Psychologii PK, rozpoczęła się seria wykładów w ramach kolejnego roku akademickiego. Pierwszy wykład wygłosił
Marcin Malec, współtwórca podwodnego robota mobilnego, znanego jako CyberRyba. 2 grudnia ub.r. słuchacze mieli
okazję poznać historię wynalazku, który
nadal jest doskonalony.
CyberRyba — to projekt dyplomowy
trzech wychowanków Politechniki Krakowskiej: Marcina Malca, Marcina Morawskiego i Dominika Wojtasa, wykonany na
Wydziale Mechanicznym pod kierunkiem
prof. Jerzego Zająca. Robot zachowuje się
jak żywa ryba dzięki zastosowaniu napędu falowego, imitującego ruchy płetwy
ogonowej. Od początku wzbudzał duże
zainteresowanie wszędzie, gdzie był prezentowany. Pisano o nim w prasie i pokazywano go w telewizji. Wzbudził sensację
na Festiwalu Nauki w Krakowie w 2009 r.
Na szczęście, na tym się nie skończyło.
Konstrukcja spotkała się z uznaniem
instytucji, które wsparły dalsze badania.
Dzięki finansowaniu projektu przez Naro-

dowe Centrum Badań i Rozwoju powstało kilka kolejnych wersji robota. Obecnie
trwają prace nad „Śledzikiem”, czyli szóstym już wcieleniem CyberRyby. Prowadzone są wspólnie z Akademią Marynarki
Wojennej w Gdyni, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów w Warszawie oraz Przedsiębiorstwem Badawczo-Produkcyjnym FORKOS. Akademia Marynarki Wojennej realizuje własną wersję
wynalazku, w którym nieco zmieniono
sposób zastosowania napędu falowego.
CyberRyba sterowana jest za pomocą
fal radiowych. Dzięki współpracy z AMW
uzyskano też urządzenia do sterowania
za pomocą fali akustycznej, dedykowane
do pojazdów podwodnych. W ten sposób
robotem można kierować nawet z odległości 10 km. Obecnie prace zespołu działającego na Politechnice Krakowskiej służą
temu, aby urządzenie mogło poruszać
się autonomicznie — by samodzielnie reagowało na swoje otoczenie, korzystając
z systemu uproszonej sztucznej inteligencji. Podczas wykładu dla słuchaczy UTW
Marcin Malec zaprezentował badawcze
stanowiska, które znajdują się w hali głów-

Marcin Malec. Fot.: Jan Zych

nej Instytutu M-6 w Czyżynach. Są tam
urządzenia do analizowania szczelności
konstrukcji, pomiarów siły ciągu, a także
do badania systemu pęcherza pławnego.
Roboty wykorzystujące napęd falowy
mogą w przyszłości wspierać nurków policji i straży pożarnej, służyć do poszukiwania zagrożeń ekologicznych (np. nielegalnych zrzutów zanieczyszczonych wód do
jezior), czy też poszukiwać zatopionych
materiałów wybuchowych. Marcin Malec
nie wyklucza, że kiedyś w napęd falowy
zostaną wyposażone statki.
Wiele informacji na temat CyberRyby
można znaleźć w Internecie, m.in. na stronach NCBiR.

(ps)

Doroczna akcja studentów PK

Dzieci cieszyły się z prezentów
Akcja obdarowywania dzieci z placówek
opiekuńczych prezentami mikołajowymi
rozrasta się z roku na rok. Powiększa się
krąg osób, do których studenci Politechniki Krakowskiej zwracają się o wsparcie.
Dzięki temu coraz więcej dzieci otrzymuje
wymarzone prezenty, bowiem zasadą jest
realizowanie życzeń opisywanych przez
dzieci w listach do św. Mikołaja.
Trwająca od połowy listopada i zakończona w pierwszych dniach grudnia 2015 r.
zbiórka środków na zakup prezentów odbyła się już po raz 28. Z puszkami kwestarskimi
studenci PK wędrowali przede wszystkim po
obiektach macierzystej uczelni, ale odwiedzili też dwie inne krakowskie szkoły wyższe
— Akademię Wychowania Fizycznego i Uniwersytet Ekonomiczny. Zaglądali ponadto
do klubów muzycznych, parafii i przedsiębiorstw. Nie pominęli też prezydenta
miasta Jacka Majchrowskiego, który — podobnie jak rektor PK prof. Kazimierz Furtak —
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objął akcję patronatem honorowym. W efekcie pobity został kolejny rekord: zebrano
51 771 złotych i 88 groszy, a więc o ponad
7,5 tys. zł więcej niż w roku poprzednim.
Studenci odwiedzili sześć krakowskich domów dziecka. Byli w: Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym „Dzieło Pomocy Dzieciom” przy ul. Rajskiej, Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Jana
Brzechwy przy al. Pod Kopcem, Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
nr 5 „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”
przy ul. Spadochroniarzy oraz w należących do Centrum Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych domach przy ul. Parkowej, ul. Działkowej i ul. Świętego Benedykta. Zawieźli
też prezenty do Żmiącej koło Limanowej, gdzie mieści się dom Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego
„Dzieło Pomocy Dzieciom”.

Nagrodą za trud włożony w przygotowanie i przeprowadzenie akcji były wesołe
buzie obdarowanych maluchów — zgodnie z hasłem: „Gdy złotówkę dasz, uśmiech
dziecka masz!”. W spotkaniach z dziećmi
uczestniczyli przedstawiciele władz PK. Koordynacją akcji zajmowała się Ewelina Kiszka.

(R.)
Fot.: Jan Zych

Nasza Politechnika nr 1 (149) styczeń 2016

29

KALEJDOSKOP

Politechnika Krakowska w mediach
20 listopada 2015 r.
Polityka parkingowa w miastach
Samorządowcy, eksperci, naukowcy i przedstawiciele firm debatowali na temat różnych rozwiązań
dotyczących polityki parkingowej podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej
zorganizowanej na Politechnice Krakowskiej (...)
Podczas otwarcia Laurence A. Bannerman, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Parkingowego
(European Parking Association EPA) wygłosił prezentację na temat zintegrowanego zarządzania
parkowaniem w różnych europejskich krajach, jako
szansy dla urzędników odpowiedzialnych za planowanie i realizację, operatorów oraz użytkowników.
Z kolei Katharina Lux z Uniwersytetu we Frankfurcie zaprezentowała niemieckie doświadczenia
w dziedzinie polityki parkingowej na przestrzeni
ostatnich lat. W sesji otwierającej konferencję
głos zabrał również prezes Miejskiej Infrastruktury Piotr Kącki, który zaprezentował krakowskie
doświadczenia w zakresie strefy płatnego parkowania. Podobnej tematyce poświęcona była
również prezentacja dr. inż. hab. Andrzeja Szaraty
z Politechniki Krakowskiej. Z kolei Jan Friedberg,
ekspert w Ernst & Young, mówił o polityce parkingowej w kontekście rozwoju miast.

23 listopada 2015 r.
Szybciej wykryją raka w płucach
Na początku grudnia rozpoczną się testy nowoczesnej metody diagnostyki nowotworów płuc, nad
którą pracują naukowcy z Politechniki Krakowskiej.
Dzięki zaangażowaniu krakowskich inżynierów oraz
lekarzy z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Medycznego iMed24, należącego do grupy kapitałowej Comarch, możliwe
stanie się skuteczniejsze diagnozowanie raka płuc.
(...) — Dotychczas podczas bronchoskopii w dotarciu do guzka obwodowego lekarze działali po omacku, wykorzystując swoje doświadczenie i znajomość
anatomii człowieka. Teraz wesprze ich w tym komputer, który będzie podpowiadał ruchy, jakie badający
powinien wykonać, by dotrzeć szczypcami czy igłą
do zmiany nowotworowej — tłumaczy prof. Zbisław Tabor, dyrektor Instytutu Teleinformatyki na
Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.

25 listopada 2015 r.
Zamienią trujące gazy
w pożyteczny prąd
— W procesach produkcyjnych w przemyśle chemicznym stosuje się różne gazy, które po wykorzystaniu stają się gazami odpadowymi. Dotychczas
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zakłady pozbywały się ich, spalając na tzw. pochodniach (to charakterystyczne słupy, na których
pali się ogień, jakie często można zobaczyć w fabrykach) lub po prostu wypuszczając do atmosfery. My
znaleźliśmy sposób, aby je z pożytkiem wykorzystać
— mówi prof. Marek Brzeżański, dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PK, który kierował zespołem opracowującym
nowatorskie rozwiązanie. Specjaliści z Krakowa
postanowili użyć gazów odpadowych jako paliwa
do silnika spalinowego, napędzającego agregat
prądotwórczy. Zwykły silnik został odpowiednio zmodyfikowany, tak aby mógł być poruszany
mieszaniną gazów poprzemysłowych o różnym
składzie (z przewagą wodoru, z udziałem metanu,
azotu, tlenku węgla i innych). Silnik spalinowy jest
tu najważniejszą częścią dużego, przemysłowego
agregatu wielkości pokoju. We współpracy ze spółką Skotan, liderem projektu naukowego „Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych”, pilotażowa instalacja została uruchomiona
w Zakładach Azotowych Kędzierzyn. (...)

25 listopada 2015 r.
Nowe pomysły pomogą
być jeszcze szybszym
Zakopiańczyk Jędrzej Dobrowolski, rekordzista
Polski w prędkości jazdy na nartach, przygotowuje się do kolejnego sezonu. W 2014 roku we
francuskim ośrodku Vars narciarz spod Giewontu
rozpędził się do 242,261 km/h, ustanawiając —
zresztą po raz kolejny — rekord życiowy i rekord
kraju. W 2016 r. zakopiańczyk zamierza przypomnieć o sobie kibicom. — Chciałbym przekroczyć barierę 245 km/h. Marzeniem jest pojechać
250 km/h. Na razie udało się tylko pięciu osobom
na świecie — mówi Dobrowolski. (...) W zbliżającym się sezonie wraz ze snowboardzistą
Michałem Pawlikowskim tworzyć mają team
sponsorowany przez Mazdę. Dzięki tej współpracy Dobrowolski m.in. miał testy w tunelu
aerodynamicznym na Politechnice Krakowskiej.
— Sprawdzaliśmy moją pozycję zjazdową. Dużo
się dowiedziałem po tych testach. Nawet nie chodzi o to, że trzeba coś radykalnie poprawiać, ale
miałem kilka nowych pomysłów na zmiany. Nie
wiedziałem, czy przyniosą one dobre efekty. Dzięki badaniom dostałem przed sezonem odpowiedź.
Wiem teraz, w którym kierunku podążać, aby być
jeszcze szybszym — mówi Dobrowolski.

25 listopada
Studenci projektują miasto

Kamienicą — to tylko niektóre z propozycji, jakie
przedstawili miastu zagraniczni studenci Politechniki Krakowskiej. Projekty powstały w ramach
współpracy władz Nowego Sącza z uczelnią.
Studenci, którzy przyjechali do Polski na wymianę
z Programu Erasmus, mieli za zadanie przygotować koncepcje zagospodarowania przestrzeni
wyznaczonych przez Wydział Architektury Urzędu Miasta. (...) Wszystkie projekty powstawały
na podstawie map i planów miasta. — Studenci
nie widzieli wcześniej Nowego Sącza. I dobrze, bo
nie byli skażeni przestrzenią. Dzięki temu wnieśli
świeże spojrzenie — mówi dr Krystyna Paprzyca z Instytutu Projektowania Urbanistycznego
Politechniki Krakowskiej. Zagraniczni studenci,
po obejrzeniu projektowanych przestrzeni, mają
teraz czas na dopracowanie swoich koncepcji. Ich
polscy rówieśnicy natomiast przygotowują w ramach prac dyplomowych koncepcje zagospodarowania innych, większych przestrzeni w Nowym
Sączu.

2 grudnia 2015 r.
Politechniczny Uniwersytet Dzieci
już ma studentów
Zainteresowanie Politechnicznym Uniwersytetem Dzieci było tak duże, że na Politechnice
Krakowskiej chwilowo wstrzymano zapisy dzieci. — Planowaliśmy grupę 25 dzieci, a już mamy
80 młodych studentów, musieliśmy chwilowo
wstrzymać zapisy. Jesteśmy tym mile zaskoczeni. Przygotowując się do otwarcia uniwersytetu,
zastanawialiśmy się, czy będzie na tyle chętnych
dzieci. Po uruchomieniu promocji okazało się, że
zgłoszenia zaczęły się sypać lawinowo. Kolejny nabór na uniwersytet ruszy prawdopodobnie w nowym roku akademickim.

13 grudnia 2015 r.
Budki na książki. Sięgnij,
przeczytaj, włóż z powrotem
Mają przyciągać nie tylko miłośników literatury, ale też zwykłych, znudzonych przechodniów.
Budki na książki. To projekt, opracowany wspólnie przez mieszkańców i studentów architektury
Politechniki Krakowskiej. Darmowe biblioteczki
miałyby powstać najwcześniej w przyszłym roku,
w ramach prowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa Pilotażowego Programu Rehabilitacji Osiedli
Ugorek i Olsza II.

Konstrukcja w formie balonu czy drewniana wieża, z których można oglądać widoki z Winnej Góry,
oraz wiszący most miłości w kształcie kobiety nad
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Jan Bosak
w Galerii WM
Rysunki, linoryty i gipsoryty Jana Bosaka
złożyły się na wystawę, którą zorganizowała Galeria WM na Wydziale Mechanicznym PK. To pierwszy przypadek pokazania
w najmłodszej galerii Politechniki Krakowskiej rysunku i grafiki warsztatowej; wcześniej prezentowano tu tyko wystawy plakatu i fotografii.

Autor pokazanych prac jest
wychowankiem ASP w Krakowie. W 1995 r. uzyskał dyplom w pracowni miedziorytu prof. Stanisława Wejmana,
a w 2011 r. obronił pracę doktorską. Obecnie wykłada na
Wydziale Architektury i Sztuk
Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Oprócz rysunku
i grafiki Jan Bosak uprawia
też malarstwo i fotografię.
Prof. Krzysztof Tomalski, dziekan Wydziału Grafiki krakowskiej ASP, zauważa, że artysta
posiada umiejętność wyczarowywania przestrzeni o cechach surrealistycznej głębi,
która nadaje jego pracom wartość frapującego monumentalizmu. Prace Bosaka cechuje
gotycko-barokowa
narracja
abstrakcyjna, a zasadniczym
jej budulcem jest światło.
Wernisaż wystawy odbył się 16 listopada 2015 r. Po wernisażu
dr Jan Bosak poprowadził dla studentów
inżynierii wzornictwa przemysłowego
warsztaty z zakresu druku wypukłego.
Dzięki wsparciu, którego udzielił tej inicja-

tywie dziekan Wydziału Mechanicznego
prof. Leszek Wojnar, każdy z uczestników
zajęć mógł zrealizować autorską grafikę
warsztatową.

(R.)

Od przedszkolaka do żaka?
Społeczność akademicka Politechniki Krakowskiej, której najstarszą grupę wiekową
od kilku lat stanowią słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, powiększyła się
ostatnio również o przedstawicieli najmłodszego pokolenia. 22 października
2015 r. byliśmy świadkami symbolicznego
zainaugurowania działalności przedszkola,
które utworzono na osiedlu studenckim PK
w Czyżynach.
Przedszkole „Mały Inżynier” rozpoczęło działalność 1 września. Na jego
potrzeby przeznaczono pomieszczenia
w Domu Studenckim nr 1 „Rumcajs” przy
ul. Skarżyńskiego. Właścicielem i dyrektorem placówki jest Beata Stankowska. Do
przedszkola swe dzieci posyłają pracownicy uczelni, a także jeden student; poza tym
jest ono dostępne również dla osób, które
nie są związane z uczelnią.
— My jesteśmy przedszkolaczki, starszaczki kochane. Zapraszamy wszystkich
na nasze pasowanie. Nie myślcie sobie, że to
będą cuda. My sami nie wiemy, czy nam się to
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Fot.: Jan Zych

uda — takie chóralne powitanie usłyszeli
z ust dzieci przybyli na uroczystość rodzice i przedstawiciele uczelni. Maluchy, prowadzone przez wychowawcę grupy „Mali
Odkrywcy” Katarzynę Szymuś, tańczyły
i śpiewały (także po angielsku!). Pasowania
każdego dziecka na małego inżyniera dokonał za pomocą… olbrzymiego ołówka

prorektor PK Leszek Mikulski. Świadkiem
uroczystości była dyrektor administracyjny
PK Lidia Ponanta.
Dzieci otrzymały przygotowane na
tę okazję specjalne „indeksy”. Czy kiedyś
zdobędą prawdziwe i zostaną dorosłymi
inżynierami — czas pokaże.

(ps)
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GALERIA

Wystawa
pokonkursowa
koncepcji graficznej
biuletynu Muzeum PK

17 listopada — 7 grudnia 2015 r.
BARBARA WIDŁAK, AGATA WRZEŚNIEWSKA

Konkurs na opracowanie graficzne biuletynu Muzeum Politechniki Krakowskiej
został zorganizowany dla studentów Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału
Form Przemysłowych ASP w Krakowie
w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015. Studenci po zapoznaniu
się z dotychczasowymi wydawnictwami
Muzeum zaproponowali własne rozwiązania, które dotyczyły zarówno serii okładek, jak i projektów wnętrza biuletynów.
Zostały rozwiązane problemy dotyczące formatu publikacji, dwujęzyczności,
doboru kroju pisma z uwzględnieniem
jego czytelności, sposobu umieszczania
i opisywania ilustracji, zastosowania ko-

KOTŁOWNIA

Myczkowce 2015.
Malarstwo
8 grudnia 2015 r.
— 14 stycznia 2016 r.

XV Międzynarodowy Plener w Myczkowcach — to inicjatywa ZPAP Okręgu Krakowskiego i Katowickiego. Kurator, Joanna Banek zaprosiła artystów z Krakowa,
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dów barwnych i wielu
innych aspektów. Dodatkowo z inicjatywy
studentów w pracach
pojawiły się próby zastosowania
nowego
logo wydawnictwa, co
nie było przedmiotem
konkursu.
W pracach jury
uczestniczyli:
prof.
Jan Nuckowski — kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej
(ASP), przewodniczący
jury; dr hab. inż. arch.
Andrzej
Białkiewicz,
prof. PK — prorektor ds. ogólnych (PK);
prof. Piotr Bożyk — prorektor ds. nauki
i spraw zagranicznych (ASP); prof. Marcin Chrzanowski — przewodniczący
Rady Muzeum Politechniki Krakowskiej
(PK); dr hab. Ewa Pawluczuk, prof. ASP
(ASP); prof. Władysław Pluta (ASP); prof.
dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska (PK).

Opola, Lublina, Katowic, Gdańska, Częstochowy, Bytomia, Rzeszowa oraz z Ukrainy.
Goście
zagraniczni
przyjechali z dalekiego Dniepropietrowska
i reprezentowali Wydział Sztuki tamtejszego Uniwersytetu.
Plener miał charakter sympozjalnej wymiany
doświadczeń,
twórczej pracy nad
obrazami, pokazał też
walory krajoznawczo-historyczne okolicy.
Mnogość wycieczek zaowocowała mnóstwem szkiców, pomysłów na nowe obrazy oraz chęcią powrotu w to przepiękne
myczkowskie ustronie.
Zawiązane przyjaźnie, znajomości
owocują planami na następne spotkania, wystawy i wspólne ponadregionalne
przedsięwzięcia, dlatego warto podejmować podobne działania, które będą wspierać profesjonalnych artystów. Obopólną
korzyść z pleneru doceniają organizatorzy
i zaproszeni goście, a poziom wystawy po-

Do udziału w konkursie
zgłosiło się 14 studentów: Aleksandra Badura,
Iwona Brożyna, Magdalena Cieślik, Mikołaj Dobrucki, Sonia Kalandyk,
Milena Kołodziej, Anna
Nawara, Dominika Orlik,
Michalina Rolnik, Sergio
Sanchez, Karolina Styczeń, Monika Szybiak,
Joanna Szymanowska,
Paulina Topolska. Jury
przyznało I nagrodę Mikołajowi Dobruckiemu
oraz dwa wyróżnienia,
które otrzymały Sonia
Kalandyk i Monika Szybiak. Wszystkie prace można było zobaczyć na wystawie pokonkursowej w Galerii „Gil”.

Dr Barbara Widłak jest adiunktem Katedry Komunikacji Wizualnej ASP.
Mgr Agata Wrześniewska jest asystentem
w Katedrze Komunikacji Wizualnej ASP.

twierdza słuszność decyzji o wzajemnym
kreatywnym byciu.
Uczestnikami pleneru byli: Joanna Banek, Aleksandra Banek, Joanna Warchoł,
Małgorzata Bundzewicz, Leonard Pędziałek, Aleksander Mitka, Krystyna Głowniak, Elżbieta Sawicka, Roma Medyńska,
Anna Egorowa, Wiktor Korsunskij, Teresa
Biernacka-Salomonik, Lech Biernacki,
Adam Dutkiewicz, Janusz Janowski, Michał
Kotula, Henryk Bzdok, Wiesław Bednarz.

(dz)
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Na plaży

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA

Na plaży,
Gdy słońce praży,
Jest piasek,
Który w stopy parzy.
Ratownik,
Stojący na straży,
Bo czeka,
Co się wydarzy.
Są krzyki
Różnych handlarzy
I jest tłum,
Który się smaży.
A w nim
Młodzi i starzy
I mnóstwo
Bladych jest twarzy,
Bo większość
O brązie marzy.
I jeśli
Wszystko się zważy,
To brak jest
Spokoju na plaży.
Krzysztof Konstanty Stypuła

Na pierwszy rzut oka trudno poznać, ale motocyklowy kask i mikołajowe przebranie
kryją znanego w Krakowie naukowca — dr. hab. inż. Andrzeja Szaratę, prof. PK. Wraz
z żoną uczestniczył on 6 grudnia ubiegłego roku w mikołajowym zlocie fanów jednośladów na Rynku Głównym. Czy jako spec w zakresie systemów komunikacyjnych
przyjrzał się fachowym okiem tej imprezie — tego nie wiemy. Zdjęcia: Jan Zych

