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SŁOWO REKTORA

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Mija 40 lat odkąd — w 1976 r. — Politechnika Krakowska 
otrzymała imię Tadeusza Kościuszki. Ta rocznica zbiega się ze 
znaczącymi datami z biografi i naszego patrona. 270 lat temu 
— 4 lutego 1746 r. — Tadeusz Kościuszko przyszedł na świat. 
15 października przyszłego roku przypadnie zaś 200. rocznica 
jego śmierci. Te okoliczności skłoniły nas do ogłoszenia naj-
bliższego czasu — Rokiem Tadeusza Kościuszki na Politech-
nice Krakowskiej. Od lutego 2016 r. do października 2017 r. 
będziemy zapraszać na specjalny cykl wydarzeń, dedykowany 
wybitnemu Polakowi, genialnemu inżynierowi i żołnierzowi, 
który został bohaterem dwóch narodów i patronem Politechniki 
Krakowskiej.

Z inicjatywą takiego upamiętnienia postaci Tadeusza Ko-
ściuszki wystąpili prof. Marcin Chrzanowski, przewodniczący 
Rady Muzeum PK oraz prorektor PK prof. Andrzej Białkie-
wicz. Pomysł spotkał się z życzliwym przyjęciem Kolegium 
Rektorskiego PK i szybko z fazy projektu przeszedł w realne 
działania. Obchody roku kościuszkowskiego na PK rozpoczęły 
się ofi cjalnie 1 lutego 2016 r., a ich pierwszym akcentem był 
pokaz fi lmu „Kościuszko pod Racławicami” w Galerii „Kot-
łownia” PK. W programie wydarzeń poświęconych naszemu 
patronowi są m.in.: Bieg Kościuszkowski (w tym roku już 
40. edycja), konkurs wiedzy „Tadeusz Kościuszko — inżynier 
i żołnierz”, konkurs fotografi czny poświęcony miejscom pa-
mięci Tadeusza Kościuszki, konferencja naukowa czy wystawy 
tematyczne. Mam nadzieję, że w bogatym programie Roku Ta-
deusza Kościuszki każdy znajdzie coś ciekawego i rozwijające-
go jego wiedzę o patronie uczelni.

Z radością informuję, że zgodnie z nową listą czasopism na-
ukowych (opublikowaną w grudniu przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego) wydawane przez Wydawnictwo PK 
„Czasopismo Techniczne” zanotowało ponad dwukrotny awans 
punktowy. Za publikację w nim można otrzymać 13 punktów 
(6 pkt według poprzedniej listy). Taki wzrost rangi „Czasopisma 
Technicznego” jest efektem wielu podjętych w tym celu działań. 
Od 2013 r. pismo wydawane jest wyłącznie w języku angielskim, 
a od 2014 r. — na mocy porozumienia o współpracy z wydaw-
nictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego — jest publikowane na 
platformie czasopism naukowych UJ. Dzięki temu zwiększyła się 
liczba baz danych; baz, w których jest dostępne. Pomogły tak-
że: szersze otwarcie łamów pisma dla autorów spoza PK, prace 
redakcyjne podnoszące jakość wydawniczą czasopisma oraz pod-
jęcie starań o zdobycie dodatkowych punktów w ministerialnej 
ocenie (co wymagało m.in. dodatkowego wysiłku pracowników 
wydawnictwa). Za zaangażowanie w pozytywne przemiany 
„Czasopisma” dziękuję szczególnie profesorom: Józefowi Nizio-
łowi, Józefowi Gawlikowi i Janowi Kaziorowi z Kolegium Re-
dakcyjnego Wydawnictwa PK oraz Barbarze Korcie-Wyrzyckiej 
i Dorocie Sapek z Wydawnictwa PK. Następne kroki, które podej-
miemy, będą służyć dalszemu podnoszeniu rangi „Czasopisma” 
i wartości zamieszczanych w nim publikacji. To stworzy naszym 
pracownikom jeszcze lepsze możliwości rozwoju naukowego.

Taki cel przyświecał również sformalizowaniu współpra-
cy Politechniki Krakowskiej z Narodowym Centrum Promie-

niowania Synchrotronowego „Solaris”. 
W styczniu podpisane zostało porozumie-
nie w tej sprawie pomiędzy PK a UJ. Do-
tyczy ono wspólnego prowadzenia badań 
naukowych i pomiarów mechanicznych 
w NCPS „Solaris”, wymiany doświad-
czeń i wzajemnego wsparcia w realizacji 
podejmowanych zadań, a także wspólnego 
starania o środki fi nansowe na realizowane 
w kooperacji projekty naukowo-badawcze. Moż-
liwość prowadzenia badań naukowych i pomiarów mechanicz-
nych w siedzibie NCPS „Solaris” będą mieli nie tylko nasi 
naukowcy, ale też studenci i doktoranci PK, realizujący pra-
ce dyplomowe i doktorskie. Z kolei Centrum może korzystać 
z naszego wsparcia w rozwiązywaniu problemów związanych 
z działaniem i diagnostyką synchrotronu. Stosowne doświad-
czenie w tym zakresie nasi pracownicy zdobyli m.in. dzięki 
25-letniej współpracy z Europejską Organizacją Badań Jądro-
wych CERN i już wykorzystali je na potrzeby krakowskiego 
synchrotronu, uczestnicząc od 2015 r. w pomiarach wzbudzeń 
dynamicznych, które mogą mieć wpływ na działanie akcelera-
tora. Jak przekazuje prof. Błażej Skoczeń, inicjator porozumie-
nia i jego koordynator z ramienia PK, prace te już przyniosły 
efekt w postaci stworzenia oprzyrządowania do celów moni-
torowania zachowania się synchrotronu w okresach operacyj-
nych i pozaoperacyjnych. Za zaangażowanie we współpracę 
z NCPS „Solaris”, przygotowanie cennej dla PK, ofi cjalnej 
umowy o współpracy serdecznie dziękuję prof. Skoczeniowi 
i jego współpracownikom z Instytutu Mechaniki Stosowa-
nej PK. Zachęcam wszystkich pracowników PK do podjęcia 
współpracy.

O tym, jaki potencjał, także promocyjny, ma podejmowanie 
oryginalnych wyzwań naukowych, przekonaliśmy się w stycz-
niu, dzięki pracownikom Laboratorium Inżynierii Wiatrowej 
PK. To tu, w tunelu aerodynamicznym zespół naukowców PK 
pod kierownictwem prof. Andrzej Flagi prowadził pionierskie 
testy sportowców, przygotowujących się do bicia rekordów pręd-
kości w zjeździe na nartach i snowboardzie. Można o nich prze-
czytać także w tym numerze „Naszej Politechniki”, wcześniej 
temat podjęły wszystkie najważniejsze polskie media. Gratuluję 
zespołowi Laboratorium podjęcia tego wyjątkowego wyzwania 
i dziękuję za zaangażowanie w promocję i budowanie marki PK 
jako miejsca innowacyjnych badań naukowych.

W tym roku wybieramy władze uczelni i wydziałów na ka-
dencję 2016–2020. 22 stycznia br. Senat PK podjął stosowną 
uchwałę w sprawie terminarza wyborczego. Zgodnie z nią od 
9 do 15 marca będzie można zgłaszać kandydatów na rektora, 
który zostanie wybrany 6 kwietnia. Na 13 kwietnia zaplanowa-
no wybory prorektorów, a na 11 maja wybory dziekanów. Mam 
nadzieję, że wszystkie działania związane z wyborami będą prze-
biegać sprawnie i nie odciągną pracowników ponad miarę od co-
dziennej działalności.

Kazimierz Furtak
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W tunelu jak na stoku
Naukowcy z  Politechniki Krakowskiej włączyli się do batalii o  rekord świata 
w narciarstwie szybkim

LESŁAW PETERS

Jednym z bardziej charakterystycznych obiektów laboratoryj-
nych na Politechnice Krakowskiej jest tunel aerodynamiczny 
w budynku Laboratorium Inżynierii Wiatrowej w Czyżynach. 
Używany do tej pory do badania różnego typu budowli i kon-
strukcji inżynierskich, znalazł ostatnio zupełnie nowe zasto-
sowanie. Po raz pierwszy badaniom w jego wnętrzu poddani 
zostali… ludzie. 

Człowiekiem, który jako pierwszy stał się obiektem testów 
wewnątrz tunelu aerodynamicznego na PK, jest Jędrzej Dobro-
wolski. To jeden z niewielu w Polsce reprezentantów narciar-
stwa szybkiego i zarazem jeden z najszybszych narciarzy świa-
ta. Bywa nazywany „piątym najszybszym człowiekiem świata 
bez silnika”. Należący do niego rekord Polski — 242,261 km/h 
— niewiele ustępuje aktualnemu rekordowi świata, rekordo-
wi, który Włoch Simone Origone ustanowił w kwietniu 2015 r., 
osiągając prędkość 252,632 km/h. Z tym wynikiem Jędrzej Do-
browolski chce zmierzyć się w roku bieżącym. Dlatego postano-
wił dać się przebadać w tunelu aerodynamicznym. Wraz z nim 
podobne próby przeszedł Michał Pawlikowski, czołowy polski 
snowboardzista. Obaj należą do zespołu Mazda Sky Speed.

Tunel dla mostów i wieżowców

Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, wraz ze stanowiącym 
jego serce tunelem aerodynamicznym, powstały z inicjatywy 
prof. Andrzeja Flagi. Inżynierią wiatrową prof. Flaga zajmu-
je się od dawna. Już jego praca doktorska była związana z tą 
tematyką. Starania profesora o wybudowanie na PK tunelu 
aerodynamicznego, niezbędnego do podejmowania ambit-
nych tematów badawczych, trwały kilkanaście lat. Dopie-

ro otrzymany w 1998 
r. grant pozwolił roz-
począć inwestycję 
i w grudniu 2001 r. La-
boratorium Inżynierii 
Wiatrowej zainauguro-
wało działalność.

Tunel aerodynamicz-
ny okazał się niezwykle 
cennym stanowiskiem 
badawczym, nie tylko 
z naukowego czy dy-
daktycznego punktu 
wi dzenia. Wykonano 

w nim wiele badań 
o znaczeniu praktycz-
nym. Tunel stał się 
przede wszystkim miej-
scem, w którym spraw-
dza się odporność na 
wiatr najdłuższych 
pol skich mostów. Te-
stom poddano tu m.in. 
wzniesiony we Wroc-
ławiu most na Odrze, 
liczący około 500 me-
trów długości. Do tu-
nelu trafi ły też — rzecz 
jasna, w postaci modeli 
— najwyższe w Polsce 
budynki (poza Pała-
cem Kultury i Nauki 
w Warszawie), nowe stadiony i hale sportowe oraz obiekty 
nietypowe, jak zbiorniki dwupłaszczyznowe na paliwa płyn-
ne czy kopuły astronomiczne. Na stanowisku tym prowadzi 
się także unikatowe badania obiektów z punktu widzenia ich 
obciążenia śniegiem.

Liczący 10 metrów długości tunel ma 2,2 metra szeroko-
ści i do 1,6 metra wysokości, dzięki czemu może zmieścić się 
w nim człowiek. To pozwoliło przeprowadzić nietypowe bada-
nia z udziałem dwóch sportowców.

Człowiek-rakieta

Jędrzej Dobrowolski po raz pierwszy w zawodach najszyb-
szych narciarzy świata wystartował w 2008 r. w szwajcarskim 
Verbier i pojechał wówczas z prędkością 183 km/h. W ten 
sposób trafi ł do grona ludzi uprawiających najszybszy sport 
niezmotoryzowany. Narciarz szybki potrafi  w ciągu zaled-
wie 6 sekund osiągnąć prędkość 200 km/h, a potem stara się 
mknąć jeszcze prędzej. Sam Dobrowolski porównuje siebie do 
rakiety, dlatego podczas zjazdu musi być jak najbardziej ae-
rodynamiczny. Służy temu odpowiedni układ ciała, ale także 
specjalny sprzęt minimalizujący opór powietrza. Zwraca uwa-
gę przede wszystkim kask zespolony harmonijnie z kombine-
zonem. A sam kombinezon przy nogawkach, na wyso kości 
podudzi, ma spojlery, spełniające podobną rolę jak w szybkich 
samochodach. 

Jędrzej Dobrowolski — rekordzista Pol-
ski w narciarstwie szybkim

Michał Pawlikowski — snowboardzista
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Narciarstwo szybkie — to sport bardzo specyfi czny. Nie ma 
w nim miejsca na zwyczajny trening, z jakim mają do czynie-
nia przedstawiciele innych dyscyplin. W praktyce prędkości 
zbliżone do rekordowych osiąga się tylko podczas zawodów, 
a wtedy trudno testować chociażby różne warianty ułożenia 
ciała. Jędrzej Dobrowolski czuł intuicyjnie, że jeśli chce myśleć 
o poprawieniu rekordu Polski, powinien wprowadzić pewne 
modyfi kacje, ale nie miał jak tego sprawdzić. Dlatego postano-
wił skorzystać z pomocy naukowców z Politechniki Krakow-
skiej i z użytkowanego w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej 
tunelu aerodynamicznego. Strumień powietrza, zasysanego 
przez potężny wentylator o średnicy 272 centymetrów; wen-
tylator, który dodatkowo zaopatrzono w konfuzor, stwarzał 
bowiem warunki podobne do tych, z którymi narciarz szybki 
ma do czynienia podczas jazdy po stoku.

W trakcie testów, którym poddano w tunelu Dobrowol-
skiego i Pawlikowskiego, mierzono siłę oporu aerodyna-
micznego wytwarzanego przez ich sylwetki w strumieniu 
powietrza. Chodziło o to, by tak dobrać pozycję człowieka 
w trakcie zjazdu, aby maksymalnie zmniejszyć współczynnik 
oporu dynamicznego. Testowano różne konfi guracje pozycji 
zjazdowej, uwzględniając takie elementy, jak ułożenie rąk, 

kręgosłupa i głowy czy rozstawienie nóg. Analizowano też 
modyfi kacje sprzętu, a więc możliwości zredukowania oporu 
stawianego przez kombinezony, kaski i kijki. 

W wyniku przeprowadzonych testów okazało się, że 
obaj sportowcy powinni jeszcze poprawić to i owo zarów-
no w układzie ciała, jak i w swoim sprzęcie. W przypadku 
Jędrzeja Dobrowolskiego możliwe jest zredukowanie siły 
oporu powietrza nawet o 20 procent. Oznacza to, że narciarz 
będzie mógł zwiększyć swoją prędkość prawdopodobnie 
o 6 procent. 

Michała Pawlikowskiego, który był inicjatorem nawiąza-
nia przez zespół Mazda Sky Speed kontaktów ze specjalistami 
z Politechniki Krakowskiej, dzieli od rekordu świata w jego 
dyscyplinie o wiele dłuższy dystans. Rekord życiowy Pawli-
kowskiego wynosi 125 km/h, podczas gdy najlepszy wynik na 
świecie to 203 km/h. Głównym problemem snowboardzisty 
było utrzymanie prostego toru jazdy przy dużych prędko-
ściach. Ponieważ zjeżdżając na desce, znajduje się on w innej 
pozycji niż narciarze, powietrze opływa go w sposób niere-
gularny, a to powoduje problemy z utrzymaniem równowagi. 
Pęd powietrza przy prędkościach przekraczających 100 km/h 
stara się dosłownie obrócić go w trakcie jazdy. Naukowcy 
podsunęli snowboardziście pewne rozwiązania, które przy-
noszą już korzystne efekty. 

Badania w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej PK pro-
wadzi zespół pod kierunkiem prof. Andrzeja Flagi, z któ-
rym pracują: dr inż. arch. Łukasz Flaga, mgr inż. Piotr Kra-
jewski, mgr inż. Piotr Matys i techn. Andrzej Augustyn.

Dobrowolski: „Mogę pojechać szybciej”

Wykonane w LIW PK badania obu sportowców spotkały 
się z olbrzymim zainteresowaniem mediów. Zorganizo-
wana 7 stycznia konferencja prasowa, połączona z poka-
zem testów wykonywanych w tunelu aerodynamicznym 
z udziałem Dobrowolskiego i Pawlikowskiego, przyciągnę-
ła gromadę dziennikarzy, którzy byli ciekawi wszystkich 
szczegółów (może jedynie poza wzorami matematycznymi). 

Jędrzej Dobrowolski, w  tunelu 
aerodynamicznym, przygotowu-
je się do testów

Michał Pawlikowski w  pełnym 
rynsztunku

Stanowisko kontrolne

Uczestnicy konferencji prasowej w LIW PK (od prawej): prof. An-
drzej Flaga, Jędrzej Dobrowolski, Michał Pawlikowski, mgr inż. Piotr 
Krajewski
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Prof. Andrzej Flaga wyjaśniał, że w wyniku połączenia wie-
dzy naukowej z zakresu aerodynamiki i inżynierii wiatrowej 
z informacjami uzyskanymi z rozmów z obydwoma sportow-
cami, a także z danymi o najwyższych prędkościach uzyski-
wanych w narciarstwie wysokogórskim i speed-snowboardzie 
stworzono badawczy model, który można było poddać ana-

lizom. Dr Łukasz Flaga mówił, 
że wnioski z przeprowadzo-
nych badań są bardzo obiecu-
jące i otwierają pole do dalszej 
współpracy oraz podkreślał, 
iż warto przeanalizować szer-
sze spektrum czynników, które 
mogą wpływać na osiągnięcia 
sportowe.

Jędrzej Dobrowolski bar-
dzo pozytywnie wyrażał się 
o współpracy z naukowcami. 
Mówił, że dzięki testom w tu-
nelu dowiedział się mnóstwa 
ciekawych rzeczy i teraz musi 
to przełożyć na stok. „Wiem, co 
mogę poprawiać i jestem świa-
dom tego, że mogę pojechać 
szybciej” — oznajmił dzien-
nikarzom. Przy okazji dzielił 
się też informacjami na temat 

Zawodnicy i badacze — w komplecie

uprawianej przez siebie dyscypliny. Narty, na których jeździ, 
mają 238 centymetrów długości, a ich promień skrętu wynosi 
około 120 metrów (więc w praktyce nie skręcają). Ponadto są 
bardzo ciężkie — ważą 15 kilogramów. Nie nadają się więc do 
zwykłej jazdy. Posługiwanie się nimi w normalnych warun-
kach przypominałoby chodzenie w… płetwach.

W dniu konferencji prasowej kanał TVP Info kilka razy łą-
czył się „na żywo” z laboratorium w Czyżynach, by relacjono-
wać prezentowane w obecności dziennikarzy testy. Dwa dni 
później w TVN 24 czterokrotnie pokazano reportaż na temat 
współpracy sportowców należących do zespołu Mazda Sky 
Speed i naukowców z PK. 

O efektach współpracy najszybszego polskiego narciarza 
z badaczami z Politechniki Krakowskiej dowiemy się zapew-
ne niebawem. Już w marcu w Vars, we Francji odbędzie się 
główna impreza sezonu — zawody Speed Masters z udziałem 
światowej czołówki. Właśnie w Vars rok temu Jędrzej Dobro-
wolski ustanowił swój rekord Polski i teraz będzie się starał 
uzyskać jeszcze lepszy rezultat. 

Niezależnie od efektów sportowej rywalizacji na stoku 
wygranymi mogą się już czuć specjaliści z Laboratorium In-
żynierii Wiatrowej PK, bowiem paleta ich doświadczeń ba-
dawczych poszerzyła się o nowe, nietypowe, a przez to cenne 
doświadczenia.

Zdjęcia: Jan Zych
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KRONIKA
Styczeń

8 I   Spotkanie opłatkowe społeczności akademickiej i przyja-
ciół uczelni, połączone ze śpiewaniem kolęd wspólnie z Chórem 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK oraz Chórem Akademickim PK 
„Cantata”.

Grand Prix Wydziału Inżynierii Środowiska w Narciarstwie Alpej-
skim 2016 w Spytkowicach.

14 I   Podpisanie przez PK i UJ porozumienia o współpracy 
w zakresie wspólnych badań naukowych i pomiarów mechanicz-
nych w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego 
„Solaris”.

15 I   Grand Prix Wydziału Mechanicznego w Narciarstwie Alpej-
skim 2016 w Lubomierzu.

 „Bal Sportowca 2016” zorganizowany przez Akademicki Związek 
Sportowy PK w Klubie Studenckim PK „Kwadrat”.

16 I   Spotkanie uczestników wypraw mostowych „Irlandia 2015” 
oraz  „Iran 2015” połączone z otwarciem wystawy fotografii w Ga-
lerii PK „Gil”.

 „Misterium kolędowe” w bazylice Mariackiej w wykonaniu Chóru 
Akademickiego im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Chóru 
Akademickiego PK „Cantata”.

 „Restart 2016” — spotkanie integracyjne studentów Wydziału 
Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.

19 I   Uroczystość wręczenia Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego 
Ciesielskiego zorganizowana przez Tygodnik Rodzin Katolickich 
„Źródło”.

23 I   „Bal Lądowca 2016” — spotkanie integracyjne studentów 
Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

 „Wodnik 2016” — spotkanie integracyjne studentów Wydziału 
Inżynierii Środowiska PK.

 „Mechanik 2015” — spotkanie integracyjne studentów Wydziału 
Mechanicznego PK.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT 
Posiedzenie Senatu PK

22 stycznia 2016 r. 

Senat podjął uchwały w sprawie:

• zatrudnienia dr hab. sztuki art. mal. arch. Iwony Zuziak, prof. PK na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego;

• zmiany uchwały Senatu PK z 23 maja 2014 r. nr 31/d/05/2014 w spra-
wie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjo-
narnych studiów I  i  II  stopnia przewidzianych do uruchomienia 
w roku akademickim 2015/2016;

• zmiany uchwały Senatu PK z  22  maja 2015 r. nr 54/d/05/2015 
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i nie-
stacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomie-
nia w roku akademickim 2016/2017;

• liczby miejsc na I roku stacjonarnych i  niestacjonarnych studiów 
I i II stopnia rozpoczynających się na PK w semestrze zimowym i let-
nim roku akademickiego 2016/2017, w tym liczby miejsc na poszcze-
gólnych kierunkach studiów stacjonarnych dla osób, dla których bę-
dzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych na uczelni publicznej;

• zmiany efektów kształcenia dla kierunku inżynieria chemiczna 
i  procesowa prowadzonego na Wydziale Inżynierii i  Technologii 
Chemicznej;

• realizacji przez PK w 2017 r. inwestycji ujętych w wieloletnim planie 
inwestycyjnym;

• zmian w wieloletnim planie inwestycji PK w zakresie robót budow-
lanych i projektowych oraz w planie na 2016 r.;

• zmian w „Statucie PK”;
• zatwierdzenia uchwały wyborczej;
• zmiany uchwały Senatu PK nr 36 z 26 czerwca 2009 r. dotyczącej 

ustanowienia nagród rektora;
• ustanowienia nagrody rektora PK za najwyżej punktowaną publi-

kację naukową, opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym;
• uchylenia uchwały Senatu z 23 stycznia 2004 r. dotyczącej wysoko-

ści stypendiów doktorskich i habilitacyjnych.

Zarządzenia rektora PK

Zarządzenie nr 65 z 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
zmian w  „Zasadach wydatkowania środków na działalność statu-
tową”.

Zarządzenie nr 66 z 21 grudnia 2015  r. w  sprawie „Regulaminu 
zatrudniania i  wynagradzania na Politechnice Krakowskiej im. Ta-
deusza Kościuszki w  ramach projektów fi nansowanych ze środków 
zewnętrznych”.

Zarządzenie nr 67 z 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w „Regu-
laminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 68 z 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w „Regu-
laminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 69 z 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wysokości 
opłat za wynajem sal konferencyjnych i sali teatralnej.

Zarządzenie nr 70 z 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w struktu-
rze organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Komunikaty rektora PK

Komunikat nr 16 z 14 grudnia 2015  r. w  sprawie elektronicznych 
zwolnień lekarskich (e-ZLA).

Komunikat nr 1 z 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu ob-
chodów Święta Szkoły.

Komunikat nr 2 z 4 stycznia 2016  r. w  sprawie uchwał Senatu PK 
podjętych na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2015 r.

Komunikat nr 3 z 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Roku Tade-
usza Kościuszki na Politechnice Krakowskiej.
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udział w projektach dotyczących: produk-
cji metanu z  biomasy; spalania metanu; 
zastosowania mocznika do redukcji tlen-
ków azotu. Wykonywała również liczne po-
miary za pomocą spektroskopii fotoelek-
tronów dla wielu grup naukowych oraz 
przemysłu. Brała udział w  pomiarach syn-
chrotronowych. W  2013 r. odbyła staż na-
ukowy w grupie SUNCAT SLAC na Uniwer-
sytecie Stanforda w Kalifornii (USA), gdzie 
realizowała własny projekt badawczy na 
temat wpływu zewnętrznego pola elek-
trycznego na reakcje katalityczne. W latach 
2013–2014 była pracownikiem naukowym 
w grupie „Zaawansowanej Inżynierii Kata-
litycznej” w  Instytucie Chemii i  Biochemii 
Zuryskiego Federalnego Uniwersytetu 
Technicznego (ETH) i  realizowała projek-
ty badawcze w  dziedzinie: modelowania 
teoretycznego zeolitów hierarchicznych; 
katalitycznego oksyhalogenowania węg-
lowodorów; stereolitografi i i druku trójwy-
miarowego układów katalitycznych. 

W listopadzie 2015 r. rozpoczęła pracę 
jako adiunkt naukowo-dydaktyczny w Ka-
tedrze Technologii Organicznej i Procesów 
Rafi neryjnych Instytutu Chemii i  Techno-
logii Organicznej na Wydziale Inżynierii 
i  Technologii Chemicznej PK, gdzie kon-
tynuuje badania dotyczące zastosowań 
katalizatorów przemysłowych w  katalizie 
heterogenicznej, zarówno na polu teore-
tycznym, jak i eksperymentalnym.

Jej zainteresowania pozazawodowe to: 
fotografi a i grafi ka komputerowa, jazda na 
motocyklu oraz podróże. Jest mamą sze-
ściomiesięcznej Oli.

Jest absolwentką Liceum Ogólnokształ-
cącego w  Skawinie. W  latach 1994–1999 
studiowała na Wydziale Inżynierii i  Tech-
nologii Chemicznej Politechniki Krakow-
skiej. Dyplom magistra inżyniera uzyskała 
w  1999 r. na podstawie pracy „Badanie 
wpływu parametrów reologicznych na 
jakość wybranych produktów przemysło-
wych”, wykonanej pod kierownictwem 
dr hab. inż. Barbary Tal-Figiel, prof. PK (pra-
ca była realizowana w Katedrze Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej i we współpracy 
z fi rmą kosmetyczną Florina). 

Podczas studiów była przewodniczą-
cą SKN Chemików oraz redaktor naczelną 
wydawanego przez koło „Biuletynu Che-
micznego”. Indywidualny tryb studiów 
umożliwił jej pogłębianie wiedzy na Wy-
dziale Chemii oraz Biologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (biochemia, chemia teo-
retyczna), a  także w  Akademii Rolniczej 
(technologia żywności). Za wyniki prac 
badawczych była kilkakrotnie nagradzana 
przez rektora PK, w 1998 r. otrzymała rocz-
ne stypendium ministra nauki i  szkolnic-
twa wyższego. 

W  latach 1999–2004 była słuchaczką 
Międzynarodowego Studium Doktoranc-
kiego Instytutu Katalizy i  Fizykochemii 
Powierzchni PAN oraz Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej PK. Rozprawę dok-
torską „Struktura elektronowa związków 
typu V-O, Ti-O, Cr-O oraz V-P-O z metalem 

PRACOWNICY 
Doktorzy habilitowani

Izabela Czekaj

na III stopniu utlenienia” obroniła z wyróż-
nieniem w  2004 r. (promotorem była prof. 
dr hab. Małgorzata Witko). Przedmiotem 
dysertacji było porównanie układów o po-
dobnej strukturze, ale odmiennych właści-
wościach katalitycznych. Inspiracją do ba-
dań stały się doniesienia literaturowe o roli 
tlenków metali na niższym stopniu utlenie-
nia w procesach katalitycznych (na przykła-
dzie pięciotlenku wanadu). 

27 maja 2015 r. Rada Wydziału Inżynie-
rii i  Technologii Chemicznej Politechniki 
Krakowskiej na podstawie zbioru prac pt. 
„Teoretyczne modelowanie roli nośnika 
w  procesach chemicznych, zachodzących 
na katalizatorach przemysłowych” oraz 
dotychczasowych osiągnięć naukowych 
nadała jej stopień doktora habilitowanego 
nauk technicznych w  dyscyplinie techno-
logia chemiczna.

Jej aktywność naukowa, począwszy od 
studiów doktoranckich, związana jest z ka-
talizą heterogeniczną, a ściślej — z mode-
lowaniem układów katalitycznych aktyw-
nych przemysłowo oraz z  ich modyfi kacją 
podczas procesów chemicznych. Mode-
lowanie teoretyczne danych spektrosko-
powych zaowocowało zainteresowaniem 
metodami eksperymentalnymi badania 
powierzchni katalizatorów. Wyniki jej prac 
teoretycznych pomogły w interpretacji da-
nych eksperymentalnych oraz w opisie rze-
czywistej struktury powierzchni badanych 
katalizatorów oraz jej modyfi kacji w zależ-
ności od zmiennych warunków reakcji.

W 2001 r. odbyła staż naukowy w  De-
partamencie Teorii Instytutu Fritza Habe-
ra, działającego w  ramach Towarzystwa 
Maxa Plancka w  Berlinie (Niemcy), gdzie 
pod okiem prof. Klausa Hermanna współ-
pracowała z grupami eksperymentalnymi. 
W  2004 r. wyjechała na staż naukowy do 
Instytutu Chemii Technicznej Uniwersyte-
tu Ruhr w Bochum (Niemcy) i pod kierun-
kiem prof. Martina Muhlera realizowała 
badania eksperymentalne metodą XPS. 
W  latach 2005–2013 pracowała jako asy-
stent naukowy w  Departamencie Energii 
Instytutu Paula Scherrera (jednostka ETH), 
w Szwajcarii. 

Rozwijając własne zainteresowania na-
ukowe z  zakresu katalitycznie aktywnych 
nanocząsteczek na nośniku, brała również 

Mgr Marek Górski, dyrektor Biblioteki 
Politechniki Krakowskiej został członkiem 
Europejskiego Akademickiego Komitetu 
Doradczego, działającego przy EBSCO 
Information Services. EBSCO świadczy 
usługi w  zakresie dostępu do informacji, 
współpracuje z  bibliotekami, szkołami, 
szpitalami, organizacjami rządowymi, 
prywatnymi przedsiębiorcami i środo-
wiskiem akademickim, dostarczając na-
rzędzia wyszukiwawcze oraz zawartość 
specjalistycznych baz danych, elektro-
nicznych czasopism i książek.
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Joanna Żyra

Jest krakowianką. Jej kariera akademicka 
związana jest zarówno z  Uniwersytetem 
Ekonomicznym w  Krakowie, jak i  z  Poli-
techniką Krakowską. Ukończyła studia 
magisterskie na kierunku organizacja i za-
rządzanie, prowadzonym przez Wydział 
Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicz-
nej w Krakowie (obecnie UEK). 

Pracę na Politechnice Krakowskiej 
podjęła w  1988 r. na stanowisku asysten-
ta w  Instytucie Nauk Społecznych i  Eko-
nomicznych (obecnie Instytut Ekonomii, 
Socjologii i  Filozofi i). W tym czasie jej za-
interesowania naukowe skoncentrowane 
były na ekonomicznych i społecznych pro-
blemach wynikających z degradacji środo-
wiska. Na podstawie dysertacji doktorskiej 
pt. „Przestrzenne studium porównawcze 
działalności proekologicznej w  Polsce” 
(promotor: dr hab. Karol Kukuła, prof.  AR) 
w  1997 r. otrzymała stopień doktora 
nauk ekonomicznych i  objęła stanowisko 
adiunkta. Po doktoracie głównym przed-
miotem prac stały się zagadnienia zarzą-
dzania organizacją non-profi t. 

W latach 1999–2004 współpracowa-
ła z  Centrum Pedagogiki i  Psychologii PK, 
przyczyniając się do pozyskania przez Poli-
technikę Krakowską dwóch grantów z MEN 
na studia podyplomowe z  zakresu zarzą-
dzania w  edukacji — „zarządzanie oświatą 
samorządową” i  „menadżer oświaty” oraz 
trzeciego grantu dla studiów z zakresu edu-
kacji ekonomicznej — przedsiębiorczości. 
Kierowała tymi studiami, była również eks-
pertem merytorycznym i wykładowcą. Rów-
nocześnie, w  latach 2000–2004, zajmowała 
stanowisko prorektora (drugie miejsce pra-
cy) w Wyższej Szkole Handlowej w Krakowie. 

Dorobek naukowy po doktoracie sta-
nowią publikacje poświęcone procesowi 
kształcenia na poziomie wyższym i  jego 
dopasowaniu do potrzeb gospodarki 
wiedzy, a  zwłaszcza problemowi niedo-
pasowań edukacyjnych, występujących 
w Polsce i na świecie oraz możliwości wy-
korzystania badań losów zawodowych 
absolwentów w  celu minimalizacji takich 
negatywnych zjawisk.

W latach 2006–2007 była ekspertem 
i  kierownikiem naukowym grantu „Pierw-
sze kroki na rynku pracy — badanie losów 
zawodowych absolwentów Politechniki 
Krakowskiej”, realizowanego w  ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Następnie, w  latach 2007–2009 kierowała 
komponentem polskim międzynarodowe-
go projektu badawczego „Higher Educa-
tion as Generator of Strategic Competen-
ces” (HEGESCO), pełniąc również funkcję 
eksperta merytorycznego. W latach 2012–
2015 kierowała projektem innowacyjnym 
NCBiR „Monitoring losów absolwentów — 
drogą do sukcesu uczelni XXI wieku”. Dzię-
ki niemu powstała Elektroniczna Platforma 
Analizy Kompetencji — system typu Busi-
ness Intelligence przeznaczony dla szkolnic-
twa wyższego.

Podsumowaniem jej pracy związanej 
z realizacją projektów i badań statutowych 
była monografi a „Efekty ekonomiczne nie-
dopasowań strukturalnych i kompetencyj-
nych w obszarze edukacji” (Wydawnictwo 
PK, Kraków 2013). W  książce przedstawiła 
m.in model teoretyczny, opisując wybór 
optymalnej proporcji między liczbą stu-
dentów na umownych dwóch kierunkach 
studiów technicznych i  nauk ścisłych 
w  stosunku do studentów kierunków hu-
manistycznych i ekonomicznych; proporcji 
pozwalającej na maksymalizację akumula-
cji zasobów kapitału ludzkiego i uzyskanie 
odpowiedniego poziomu dochodu. Teore-
tyczne przewidywania przetestowała em-
pirycznie w  kilku etapach: relacja między 
poziomem płac a liczbą studentów na po-
szczególnych kierunkach studiów; wpływ 
liczby studentów na bezrobocie; oddzia-
ływanie liczby studentów na zatrudnienie.

W październiku 2015 r. uzyskała stopień 
doktora habilitowanego w  dyscyplinie 
ekonomia w  przewodzie habilitacyjnym, 
toczącym się na Wydziale Zarządzania Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Joanna Żyra do 2001 r. prowadziła wy-
kłady dla studentów PK z  przedmiotów 
takich, jak: podstawy ekonomii, makroeko-
nomia, mikroekonomia, w kolejnych latach 

również z zakresu zarządzania, zarządzania 
strategicznego, marketingu i przedsiębior-
czości innowacyjnej. W  latach 2000–2009 
wykładała podstawy organizacji i  zarzą-
dzania oraz zarządzanie publiczne (2007 r.) 
studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
kierunków politologia i  stosunki między-
narodowe.

Na PK pełniła w latach 2005–2013 obo-
wiązki dyrektora Instytutu Ekonomii So-
cjologii i  Filozofi i, od 2013 r. jest zastępcą 
dyrektora tego instytutu.

W 2004 r. zainicjowała współpracę 
naukowo-dydaktyczną pomiędzy Instytu-
tem Ekonomii, Filozofi i i Socjologii a Insty-
tutem Ekonomii i  Zarządzania Uniwersy-
tetu Narodowego Politechniki Lwowskiej. 
Pełni funkcję pełnomocnika rektora 
ds.  praktyk IAESTE (The International 
Asso ciation for the Exchange of Students 
for Technical Experience). Od 2007 r. jest 
członkiem Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej 
Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).

W 2005 r. została odznaczona Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej, 
w  2006  r. otrzymała Honorową Odznakę 
PK, a  w  2013  r. — Złotą Odznaką PK. Za 
wyniki w pracy organizacyjnej i badawczej 
była nagradzana przez rektora Politechniki 
Krakowskiej (2013, 2014).

Dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, 
prof. PK, kierownik Zakładu Krajobrazu 
Otwartego i Budowli Inżynierskich na Wy-
dziale Architektury Politechniki Krakow-
skiej, został powołany na członka Rady 
Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rada 
w nowym składzie działa od 20 listopada 
ub. r. na podstawie decyzji ministra środo-
wiska prof. Jana Szyszki.

*

Prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski, kierow-
nik Katedry Technologii Organicznej i Pro-
cesów Rafi neryjnych na Wydziale Inżynie-
rii i Technologii Chemicznej Politechniki 
Krakowskiej, został ponownie powołany 
w skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
— do zespołu nauk technicznych. Nomi-
nacje członkom PKA V kadencji (w latach 
2016–2019) wręczył 11 stycznia br. mini-
ster nauki i szkolnictwa wyższego Jaro-
sław Gowin.
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Wydział Architektury

dr inż. arch. Anna Ziobro (A-5) — „Mo-
delowe interpretacje przestrzennej 
struktury metropolitalnej w  planach 
rozwoju Krakowa i  jego regionu. Okres 
1960–2010”; promotor: prof. dr hab. inż. 
arch. Zbig niew K. Zuziak; recenzenci: 
prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka (PG), 
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm 
(PK); 16 XII 2015 r.

Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej 

dr inż. Maria Mikulska (spoza PK) — „Teo-
retyczne i eksperymentalne studia reakcji 
[2+3] cykloaddycji 1-podstawionych ni-
troetenów z  Z-C,N-diarylonitronami oraz 
termoliza uzyskanych adduktów”; promo-
tor: prof. dr hab. inż. Andrzej Barański (PK), 
promotor pomocniczy: dr hab. inż. Rado-
mir Jasiński, prof. PK (PK); recenzenci: prof. 
dr  hab. inż. Jerzy Suwiński (Centrum Ma-
teriałów Polimerowych i  Węglowych PAN 
w Zabrzu), prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń 
(UŁ); 13 I 2016 r.

Wydział Mechaniczny

dr inż. Robert Kowalczyk (Zakład 
Metalowo-Kotlarski SAS) — „Optyma-
lizacja parametrów toczenia węglików 
spiekanych narzędziami z  ostrzami dia-
mentowymi”; promotor: prof. dr hab. inż. 
Wojciech Zębala (PK); promotor pomoc-
niczy: dr inż. Andrzej Matras; 25 XI 2015 r.

dr inż. Michał Łach (M-2) — „Wpływ czą-
stek tufu na właściwości spiekanego kom-
pozytu o  osnowie miedzi na elektrody 
do zgrzewania oporowego”; promotor: 
dr hab. inż. Janusz Mikuła, prof. PK; re-
cenzenci: prof. dr hab. inż. Edmund Tasak 
(AGH), prof. dr hab. inż. Jan Kazior (PK); 
16 XII 2015 r.

dr inż. Mariusz Mucha (Pratt&Whitney 
AeroPower Rzeszów) — „Optymalizacja 
wydajności obróbki elementów o zarysie 
krzywoliniowym ze stopu tytanu”; promo-
tor: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik; promo-
tor pomocniczy: dr inż. Łukasz Ślusarczyk; 
25 XI 2015 r. 

Odeszli
Zofi a Błochowiak, dr, emerytowany na-
uczyciel akademicki, adiunkt w Instytu-
cie Chemii i Technologii Nieorganicznej 
na Wydziale Chemicznym PK — zmarła 
15 grudnia 2015 r., miała 89 lat. 

Franciszek Młynarski, prof. dr hab. inż., 
wybitny specjalista z zakresu budowy i eks-
ploatacji maszyn oraz energetyki, pracow-
nik PK w  latach 1950–1998, były członek 
Senatu PK, prodziekan Wydziału Mecha-
nicznego i  długoletni dyrektor Instytutu 
Aparatury Przemysłowej i  Energetyki; ce-
niony i lubiany wykładowca akademicki — 
zmarł 25 sierpnia 2015 r., miał 92 lata.

Aleksander Nikodemowicz, mgr inż., 
architekt, wieloletni nauczyciel akade-
micki PK (1949–1991), starszy wykładow-
ca w  Instytucie Architektury i Planowa-
nia Wsi na Wydziale Architektury PK, 
odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajo-
wej i Orderem Niepodległości Polski — 
zmarł 17 lipca 2015 r., miał 92 lata. 

Sylwester Oleszkiewicz, prof. dr hab. 
inż., specjalista z  zakresu konstrukcji 
sprężonych oraz rekonstrukcji obiektów 
zabytkowych, były prorektor Politech-
niki Krakowskiej, prodziekan Wydziału 
Budownictwa Lądowego, kierownik Za-
kładu Konstrukcji Sprężonych i zastępca 
dyrektora ówczesnego Instytutu Bu-
downictwa; przez ostatnie cztery deka-

dy żył i pracował w Nigerii, a następnie 
w Kanadzie (pochowany został w Toron-
to) – zmarł 12 czerwca 2015 r., miał 87 lat.

Krystian Seibert, dr arch., były wykła-
dowca Wydziału Architektury PK, a tak-
że uniwersytetów w  Brisbane, Damasz-
ku, Hamburgu, Hanowerze i Melbourne, 
wieloletni główny architekt Krakowa, 
autor Planu Wielkiego Krakowa — zmarł 
21 stycznia 2015 r., miał 85 lat. 

Stanisław Sosnowski-Bukowski, naj-
starszy słuchacz Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku PK; w sierpniu 1939 r. telefonista 
w  koszarach przy ul. Warszawskiej  24 
(jako harcerz), po wojnie odbywał tu 
służbę w stopniu kapitana, po ujawnie-
niu przeszłości konspiracyjnej zdegra-
dowany i uwięziony; w wieku 87 lat za-
pisał się na rozpoczynający działalność 
UTW PK — zmarł 19 maja 2015 r., miał 
92 lata. 

Leszek Tatka, mgr, emerytowany głów-
ny specjalista w  Dziale Inwentaryzacji 
i  Gospodarki Majątkowej PK — zmarł 
6 września 2015 r., miał 70 lat. 

Marta Zajęcka, dr, długoletni pracow-
nik naukowo-dydaktyczny Zakładu Ana-
lizy Matematycznej na Wydziale Fizyki, 
Matematyki i  Informatyki PK — zmarła 
1 września 2015 r., miała 71 lat.

10 grudnia 2015 r. w wieku 93 lat zmarł prof. 
dr hab. inż. Jan Kmita — wybitny specjalista 
w dziedzinie budowy mostów, doctor honoris 
causa Politechniki Krakowskiej, a  także Poli-
techniki Poznańskiej, Politechniki Wrocław-
skiej i  Papieskiego Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu.

Związany był z Politechniką Wrocławską, 
na której doszedł do najwyższych godności 
akademickich. W  latach 1984–1990 był rek-
torem uczelni, uprzednio pełniąc funkcję 
dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego 
i Wodnego (1968–1971) i dyrektora Instytutu 
Inżynierii Lądowej (1971–1981). Przez prawie 
trzy dekady (1964–1992) kierował Katedrą 
i Zakładem Mostów. Wychowawca wielu po-
koleń inżynierów budownictwa mostowego 

Doktorzy Prof. Jan Kmita nie żyje

stworzył znaną w świecie wrocławską szkołę 
inżynierii materiałowej.

Jako specjalista ceniony przez środo-
wisko naukowe prof. Jan Kmita był w  latach 
1989–1990 przewodniczącym Konferencji 
Rektorów Wyższych Szkół Technicznych 
w Polsce. Był także członkiem Centralnej Ko-
misji ds. Stopni i Tytułów oraz Komitetu Inży-
nierii Lądowej i Wodnej PAN. Bliskie kontakty 
łączyły go z  Politechniką Krakowską, szcze-
gólnie z  Instytutem Materiałów i  Konstruk-
cji Budowlanych, gdzie dał się poznać jako 
człowiek wyjątkowo szlachetny i  życzliwy. 
Godność doctora honoris causa Politechnika 
Krakowska nadała mu w 2000 r. 

(R.)
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Wyróżniający się pracownicy Politechniki 
Krakowskiej otrzymali Nagrody Rektora PK 
za rok 2014. Podczas uroczystości, która od-
była się 15 grudnia 2015 r. w Sali Senackiej, 
rektor prof. Kazimierz Furtak wręczył nagro-
dy następującym osobom i zespołom:

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Nagrody indywidualne

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska 
— za całokształt dorobku

prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof Lenarto-
wicz — za całokształt dorobku

dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa 
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof. PK
prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-

-Skalska
dr inż. arch. Patrycja Haupt
dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja
mgr inż. arch. Paweł Tor
mgr inż. arch. Wojciech Sumlet
stud. Kamila Zasada
stud. Karolina Bogusz
stud. Justyna Jakubas
stud. Kazimierz Janusz
stud. Katarzyna Płonka 
stud. Karol Ryska
stud. Łukasz Tekiela
stud. Katarzyna Waśniowska
stud. Sonia Winnicka
stud. Kinga Zemła 

— za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI 
I INFORMATYKI

Nagrody indywidualne

dr hab. Ewa Gondek 
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. Sebastian Kubis 
— za osiągnięcia naukowe

dr Janusz Bąk 
— za osiągnięcia naukowe

dr Szymon Pliś 
— za osiągnięcia naukowe

dr inż. Anna Plichta 
— za osiągnięcia organizacyjne

mgr inż. Paweł Pławiak 
— za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
ELEKTRYCZNEJ 
I KOMPUTEROWEJ

Nagrody indywidualne

dr hab. inż. Mieczysław Drabowski 
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Konrad Weinreb 
— za osiągnięcia naukowe

dr inż. Ireneusz Chrabąszcz 
— za osiągnięcia naukowe

mgr inż. Marek Dudzik 
— za osiągnięcia dydaktyczne

mgr inż. Grzegorz Nowakowski 
— za osiągnięcia dydaktyczne

Nagrody zespołowe

prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk
dr hab. inż. Tomasz Węgiel 

— za osiągnięcia dydaktyczne

prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk
dr inż. Maciej Sułowicz 

— za osiągnięcia organizacyjne

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Nagrody indywidualne

prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski 
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe

Nagrody dla pracowników PK

Nagrodę otrzymuje Dominika Kuśnierz-Krupa Nagrodę odbiera Aleksander Prociak

dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja 
— za osiągnięcia organizacyjne

Nagrody zespołowe

prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, prof. PK
dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich
dr inż. arch. Agnieszka Matusik 

— za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
mgr Maria Chłopek
mgr Grażyna Maroszek
mgr Małgorzata Rekuć
mgr Tomasz Ostachowicz 

— za osiągnięcia organizacyjne

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-
-Gyurkovich — za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Roman Popielarz, prof. PK 
— za osiągnięcia organizacyjne

dr inż. Otmar Vogt 
— za osiągnięcia organizacyjne

Nagroda zespołowa

dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, prof. PK
dr inż. Wiesław Figiel 

— za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

Nagrody indywidualne

prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź 
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Lucyna Domagała 
— za osiągnięcia naukowe

dr inż. Rafał Sieńko 
— za osiągnięcia organizacyjne

dr inż. Mariusz Zych 
— za osiągnięcia naukowe
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Nagrody zespołowe

prof. dr hab. inż. Marian Tracz
dr inż. Krystian Woźniak
mgr inż. Piotr Buczek 

— za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
dr inż. Krzysztof Kozioł 

— za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. inż. Witold Cecot
prof. dr hab. inż. Joanna Dulińska
dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK
dr inż. Dorota Jasińska
dr inż. Michał Pazdanowski
inż. Aneta Samek
lic. Beata Szostak 

— za osiągnięcia organizacyjne

WYDZIAŁ INŻYNIERII 
ŚRODOWISKA

Nagroda indywidualna

dr hab. inż. Dawid Taler, prof. PK 
— za osiągnięcia naukowe

Nagroda zespołowa

dr inż. Krzysztof Radzicki
mgr inż. Marek Stoliński
mgr inż. Andrzej Siudy 

— za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Nagrody indywidualne

prof. dr hab. inż. Marek Książek 
— za całokształt dorobku

prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń 
— za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. inż. Jan Taler 
— za osiągnięcia naukowe

dr hab. Janusz Jaglarz 
— za osiągnięcia naukowe

dr inż. Damian Muniak 
— za osiągnięcia naukowe

dr inż. Paweł Ocłoń 
— za osiągnięcia naukowe

dr inż. Janusz Pobożniak 
— za osiągnięcia organizacyjne

dr inż. Adam Stawiarski 
— za osiągnięcia naukowe

Nagrody zespołowe

dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko, prof. PK
dr hab. inż. Łukasz Mika 

— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Piotr Duda, prof. PK
dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK
dr hab. inż. Stanisław Łopata, prof. PK
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK
dr hab. inż. Wiesław Zima, prof. PK
dr inż. Artur Cebula
dr inż. Piotr Dzierwa
dr inż. Magdalena Jaremkiewicz
dr inż. Tomasz Sobota
dr inż. Piotr Wais 

— za osiągnięcia naukowe

dr hab. inż. Wiesław Zima, prof. PK
dr inż. Anna Boratyńska-Sala
dr inż. Wiesław Cichocki
dr inż. Marek Kulig
dr inż. Zbigniew Latała
dr inż. Konrad Nering
dr inż. Ksenia Ostrowska
dr inż. Jacek Wojs
dr inż. Ryszard Wójtowicz
dr inż. Grzegorz Zając 

— za osiągnięcia organizacyjne

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI 
JĘZYKÓW OBCYCH

Nagroda indywidualna

mgr Danuta Jabłońska 
— za osiągnięcia dydaktyczne

CENTRUM SPORTU I REKREACJI

Nagroda zespołowa

mgr Barbara Grabacka-Pietruszka
mgr Jacek Majka
mgr Krzysztof Włodarczyk
mgr Adam Bodzioch
mgr Marta Tomczyk
mgr Anna Masłyk
mgr Marcin Laskowski
mgr Wojciech Eliasz Radzikowski 

— za osiągnięcia organizacyjne

CENTRUM PEDAGOGIKI 
I PSYCHOLOGII

Nagroda indywidualna

dr hab. Klaudia Węc 
— za osiągnięcia naukowe

Laureat nagrody Wiesław Cichocki
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KOMITET OBCHODÓW 
JUBILEUSZU 70-LECIA PK

Nagroda zespołowa

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
dr inż. Andrzej Szromba
dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień
dr inż. Stanisław M. Rybicki
dr inż. Zbigniew Latała
mgr Jacek Majka
mgr Renata Dudek

dr inż. arch. Małgorzata Solska
mgr inż. Marcin Tekieli 
— za osiągnięcia organizacyjne

KOORDYNATORZY PROGRAMU 
ERASMUS NA WYDZIAŁACH

Nagroda zespołowa

dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska
dr inż. Zbigniew Mrozek
dr inż. Michał Pazdanowski

Wśród uhonorowanych nie zabrakło zespołu, który organizował obchody 70-lecia PK. Na 
zdjęciu od lewej: siedzą — Małgorzata Solska, Błażej Skoczeń (przewodniczący komitetu or-
ganizacyjnego), Magdalena Kozień-Woźniak, Renata Dudek; stoją — Jacek Majka, Zbigniew 
Latała, Stanisław Gaca, Stanisław M. Rybicki, Andrzej Szromba

dr inż. Remigiusz Wojtal
dr hab. inż. Roman Popielarz, prof. PK
dr inż. Elżbieta Skrzyńska
dr inż. Dominik Wyszyński 

— za osiągnięcia organizacyjne

NAGRODA JM REKTORA

Nagroda indywidualna

prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń 
— za osiągnięcia organizacyjne

*

Za wręczone nagrody w niekonwencjo-
nalny sposób podziękował prof. Krzysztof 
Stypuła, który odczytał ułożony podczas 
uroczystości (!) żartobliwy czterowiersz:

Nagrody Rektor rozdał i chwała mu za to. 
Nie wspomnę, że nagrody wiążą się z wypłatą.
Będziem za to go chwalić, imię PK sławić, 
Nawet gdyby nic więcej nie miał nam postawić.

W odpowiedzi prof. Kazimierz Furtak 
zarekomendował wiersze prof. Stypuły, 
ukazujące się regularnie na łamach nasze-
go miesięcznika, zaś autora zachęcił do 
wydania utworów w osobnym tomiku.

(ps)

Zdjęcia: Jan Zych

W roku 2017 obchodzić będziemy 200. rocz-
nicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Do tego 
czasu na Politechnice Krakowskiej odbędzie 
się seria wydarzeń zorganizowanych w  hoł-
dzie wielkiemu patriocie, żołnierzowi i inży-
nierowi, którego imię nasza uczelnia przyjęła 
40 lat temu.

Z inicjatywą ogłoszenia na Politechnice 
Krakowskiej Roku Kościuszkowskiego wy-
stąpili przewodniczący Rady Muzeum PK 
prof. Marcin Chrzanowski i prorektor dr hab. 
inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK, spra-
wujący opiekę nad Muzeum z ramienia władz 
uczelni. Inauguracja obchodów nastąpiła 
4 lutego, w 170. rocznicę urodzin Kościuszki.

Tego dnia w sali konferencyjnej pawilonu 
„Kotłownia” odbyła się projekcja polskiego 
fi lmu fabularnego z  1937 r. „Kościuszko pod 
Racławicami” w reżyserii popularnego przed 
wojną Józefa Lejtesa. Pokaz był prawdziwą 
gratką dla miłośników starego kina. Film 
przedstawia pierwszą fazę insurekcji 1794  r. 

Rozpoczął się Rok Kościuszkowski na PK
— począwszy od wizyty grupy patriotów, 
którzy odwiedzają Kościuszkę w Dreźnie, pro-
sząc, by objął przywództwo powstania, aż po 
tytułową bitwę pod Racławicami. Nakręcona 
z rozmachem rekonstrukcja wydarzeń histo-
rycznych (m.in. ze sceną przysięgi na krakow-
skim Rynku) jest równocześnie opowieścią 
o dramatycznej miłości dwóch przyjaciół do 
pięknej szlachcianki. W fi lmie wystąpili lubia-
ni w latach 30. XX wieku aktorzy, m.in. Józef 
Węgrzyn, Jan Kurnakowicz i Tadeusz Białosz-
czyński jako Tadeusz Kościuszko. Film cieszył 
się dużym powodzeniem zarówno w Polsce, 
jak i wśród Polonii amerykańskiej.

Do programu Roku Kościuszkowskiego 
wpisano szereg przedsięwzięć adresowa-
nych zarówno do społeczności Politechniki 
Krakowskiej, jak i szerszych kręgów społe-
czeństwa. Zorganizowany został ogólno-
polski konkurs fotografi czny pod hasłem 
„Tadeusz Kościuszko — inżynier i żołnierz”. 
Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie 

się 6 maja, podczas obchodów Święta Szko-
ły. Również w  trakcie Święta Szkoły otwar-
ta zostanie wystawa prezentująca miejsca 
w Krakowie, z którymi związany był Tadeusz 
Kościuszko. Ponadto planuje się ekspozycję, 
w ramach której pokazane zostaną nieznane 
lub mało znane epizody z  życia Naczelnika. 
Wiosną 2017 r. ma się odbyć konferencja o ro-
boczym tytule „Tadeusz Kościuszko — histo-
ria i współczesność”. 

Poza wyżej wymienionymi odbędą się 
też wydarzenia, którymi Politechnika ho-
noruje swego patrona co roku, jak Bieg 
Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Ko-
ściuszki (w  2016  r. biegacze wyruszą po raz 
czterdziesty!) czy ogólnopolski konkurs dla 
uczniów szkół średnich i studentów „Tadeusz 
Kościuszko — inżynier i żołnierz”. 

Obchody Roku Kościuszkowskiego na 
PK zakończą się 15 października 2017 r. — 
w 200-lecie śmierci Tadeusza Kościuszki.

(ps)
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Uroczystość, która odbyła się 17 grudnia 
2015 r. w  sali konferencyjnej pawilonu 
„Kotłownia”, zakończyła obchody 45-lecia 
Centrum Pedagogiki i Psychologii Politech-
niki Krakowskiej. Podsumowując liczącą 
już niemal pół wieku działalność CPiP, rek-
tor PK prof. Kazimierz Furtak powiedział, że 
jest ona wzorem do naśladowania i jedno-
cześnie stanowi świetną promocję macie-
rzystej uczelni. 

Spotkanie rozpoczęło się od przeka-
zania przez młodych ludzi z ZHP światełka 
betlejemskiego. Z  rąk harcerzy odebrał je 
rektor PK prof. Kazimierz Furtak. 

Dr Marian Piekarski, dyrektor Centrum 
Pedagogiki i Psychologii, przypomniał, że 
CPiP prowadzi różnorodną działalność. 
Składają się na nią: zajęcia z  modułów 
humanistycznych dla studentów, przygo-
towanie pedagogiczne, studia podyplo-
mowe, doradztwo zawodowe, programy 
rozwoju osobistego, praca z  seniorami 
w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
a  także najmłodsze dziecko CPiP, jakim 
jest Politechnicznych Uniwersytet Dzieci. 
Dyrektor Marian Piekarski przypomniał 
pokrótce najważniejsze wydarzenia z  hi-
storii ośrodka. Wyraził także przekona-
nie, że do programów centrum powinno 
się włączyć pewien aspekt wychowania 
inżyniera (wiele tez tego wystąpienia 
zawiera artykuł o  45-leciu CPiP, opubli-
kowany w grudniowym numerze „Naszej 
Politechniki”). 

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Ka-
zimierz Furtak gratulował przede wszystkim 
inicjatorom centrum, szczególnie uczestni-

czącemu w uroczystości twórcy ośrodka — 
prof. Andrzejowi Samkowi. Prof. Furtak pod-
kreślił, że CPiP miało szczęście do liderów. 
Zwrócił też uwagę, że działalność centrum 
szeroko promuje Politechnikę Krakowską. 
Jego słuchaczami są ludzie z całej Polski po-
łudniowej i  południowo-wschodniej, a  po-
jedyncze osoby wywodzą się z  dalszych 
rejonów kraju. To świadczy także o wysokiej 
jakości kształcenia prowadzonego w  CPiP, 
zaznaczył rektor. W obecnej rzeczywistości 
nie wystarczy być dobrym inżynierem, nie 
wystarczy wiedzieć, jak projektować, bu-
dować, a  nawet zarządzać. Trzeba umieć 
rozmawiać z ludźmi, umieć współpracować 
— i  tego właśnie CPiP uczy od wielu lat. 
Rektor zwrócił także uwagę na wspaniałą 
atmosferę, jaka panuje wśród słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy z ra-
dością przychodzą na zajęcia organizowane 
przez CPiP. 

Głos zabrał również prorektor prof. Da-
riusz Bogdał, sprawujący opiekę nad CPiP 
z ramienia władz rektorskich. Zwrócił uwa-
gę, że centrum prowadzi zajęcia w zakresie 
przygotowania pedagogicznego także dla 
słuchaczy innych uczelni. Ostatnio z  ofer-
ty naszej jednostki korzystała większa 
grupa osób z  Uniwersytetu Rolniczego. 
Prof.  Bogdał podkreślił aktywną rolę słu-
chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, or-
ganizujących samodzielnie wiele spotkań 
i wydarzeń. Prorektor wspomniał o sukce-
sie nowej inicjatywy, jaką jest powołanie 
Politechnicznego Uniwersytetu Dzieci. Na 
pierwsze spotkanie 5 grudnia zgłosiło się 
90 dzieci z rodzicami, wypełniając po brze-
gi salę wykładową. 

Do korzeni Centrum Pedagogiki i Psy-
chologii PK nawiązał w  swym wystąpie-
niu jego inicjator — prof. Andrzej Samek. 
Przypomniał, że Zakład Nowych Technik 
Nauczania, jak nazywała się początkowo ta 
jednostka — rozpoczął działalność w okre-
sie zmian zachodzących w  tradycyjnych 
formach kształcenia studentów. Kończyły 
się czasy czarnej tablicy i  kredy, a  do dy-
daktyki na PK wchodziły nowe środki tech-
niczne. 

Swoimi wspomnieniami podzielił się 
także prof. Kazimierz Flaga, który jako 
rektor Politechniki Krakowskiej w  latach 
1996–2002 znacząco przyczynił się do hu-

manizacji prowadzonych na PK studiów 
technicznych. Jego zasługą było m.in. 
wprowadzenie do programów kształce-
nia 60 godzin przedmiotów humanistycz-
nych (30 godzin fi lozofi i z etyką i 30 godzin 
przedmiotów „do wyboru”). Współistnieją-
ce ze sobą w dawnych czasach nauki tech-
niczne i humanistyczne zaczęły się w epoce 
oświecenia od siebie oddalać. Dziś obszary 
te trzeba na powrót zbliżać do siebie, mó-
wił prof. Kazimierz Flaga. 

Na spotkanie jubileuszowe przybyło 
wielu gości. Władze miasta i  regionu re-
prezentowali: Anna Okońska-Walkowicz, 
pełnomocnik prezydenta Krakowa ds.  se-
niorów oraz Dariusz Styrna, dyrektor 
Departamentu Edukacji i  Kształcenia 
Ustawicznego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego. 
W  uroczystości uczestniczyli: prorektor 
PK dr  hab.  inż. arch. Andrzej Białkiewicz, 
prof. PK, prof. Leszek Mikulski, członkowie 
Rady Naukowej CPiP z  przewodniczącym 
prof.  Adamem Jagiełłą, dziekan Wydziału 
Mechanicznego PK prof. Leszek Wojnar, 
dyrektor administracyjny PK Lidia Ponanta 
i  dyrektor techniczny PK Mariusz Szczę-
sny. Obecni byli dyrektorzy innych cen-
trów działających na PK, przedstawiciele 
krakowskich instytucji współpracujących 
z CPiP, a  także słuchacze UTW i przedsta-
wiciele Rady Krakowskich Seniorów. Spo-
tkanie prowadził Marek Gierat. 

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

45-lecie Centrum Pedagogiki i Psychologii

Tu kształcą od dziecka do seniora

Podczas jubileuszowej sesji honory domu 
pełnił dyrektor CPiP dr Marian Piekarski

Założyciel CPiP prof. Andrzej Samek wspo-
minał w swym wystąpieniu okoliczności po-
wstania ośrodka
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Pół wieku temu zmarł Mirosław Krzyżański

Uczczono wybitnego matematyka
Osobie znakomitego matematyka, wykła-
dowcy Politechniki Krakowskiej — prof. Go-
dzimira Mirosława Krzyżańskiego — po-
święcona była naukowo-wspomnieniowa 
konferencja, która odbyła się 1 grudnia 2015 r. 
Spotkanie zorganizowano w  50.  rocznicę 
śmierci uczonego. 

Urodzony w  1907 r. Mirosław Krzy-
żański (pierwszego imienia nie używał) 
studia matematyczne odbył na Uniwer-
sytecie Stefana Batorego w Wilnie. Przed 
II wojną światową badania naukowe łą-
czył z pracą w szkołach średnich. Do Kra-
kowa przybył w  1945 r. w  ramach repa-
triacji z  terenów Związku Radzieckiego. 
Podjął pracę na Wydziałach Politechnicz-
nych Akademii Górniczej, kontynuował 
ją po usamodzielnieniu Politechniki 
Krakowskiej w 1954 r. W tym też roku zo-
stał profesorem zwyczajnym w  Katerze 
Matematyki Wydziału Budownictwa Lą-
dowego PK, wcześniej uzyskawszy habi-
litację na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Od 1955 r. pracował na UJ, gdzie w 1963 r. 
— po przejściu na emeryturę wybitnego 
matematyka Franciszka Lei, twórcy poję-
cia grupy topologicznej — objął Katedrę 
Funkcji Analitycznych. Głównym przed-
miotem zainteresowań badawczych 
uczonego były równania różniczkowe 
cząstkowe typu parabolicznego i  elip-

tycznego. W  tej dzie-
dzinie odniósł najwięk-
sze osiągnięcia.

Prof. Krzyżański miał 
wielkie zasługi w kształ-
ceniu kadr naukowych. 
Na PK wypromował 
trzech doktorów: Jana 
Burzyńskiego, Geno-
wefę Majcher i  Zdzi-
sława Siedmiograja 
(następnych siedmiu 
wypromował na UJ). 
Do dydaktyki przywią-
zywał ogromną wagę. 
Uczestnicy grudniowej 
konferencji wspominali, że na przeegza-
minowanie każdego studenta profesor 
poświęcał wiele godzin, aby móc wystawić 
sprawiedliwą ocenę. Zmarł niespodziewa-
nie 1 grudnia 1965 r. na atak serca, mając 
zaledwie 58 lat. 

Spotkanie wspomnieniowe, które od-
było się w sali dydaktycznej Instytutu Mate-
matyki PK w budynku Galerii „Gil”, zgroma-
dziło prawie 80 osób. Konferencję otworzył 
dr Włodzimierz Jelonek, dyrektor Instytutu 
Matematyki PK wspólnie z dr. hab. Antonim 
Leonem Dawidowiczem, prezesem Oddzia-
łu Krakowskiego Polskiego Towarzystwa 
Matematycznego. Głos zabrali też prorekto-

rzy PK — prof. Jan Kazior i prof. Leszek Mi-
kulski. Obecna była córka Mirosława Krzy-
żańskiego, Jadwiga Krzyżańska-Zdeb. 

Sylwetkę uczonego przedstawił dr Jan 
Koroński (przewodniczący komitetu nauko-
wego i komitetu organizacyjnego konferen-
cji), a  referaty poświęcone zagadnieniom 
szczegółowym z  zakresu zainteresowań 
naukowych Mirosława Krzyżańskiego wy-
głosili dr hab. Irena Łojczyk-Królikiewicz, 
dr  hab. Ludwik Byszewski, prof. PK oraz 
wspomniany Antoni L. Dawidowicz. Współ-
organizatorem spotkania, obok IM PK, był 
Oddział Krakowski PTM. 

(ps)

Od 11 do 13 grudnia 2015 r. odbywały się 
na Politechnice Kijowskiej obrady 3rd  In-
ternational Conference on Automatic 
Control and Information Technology. W jej 
organizację włączyła się również Politech-
nika Krakowska.

ICACIT 2015 — to wspólne dzieło ob-
chodzącej w  listopadzie 2015 r. 70-lecie 
działalności Katedry Automatyki i  Sterowa-
nia w  Systemach Technicznych Politechniki 
Kijowskiej (NTUU „KPI”), Katedry Automatyki 
i  Technik Informacyjnych Politechniki Kra-
kowskiej, Katedry Komputerowych Syste-
mów Automatyki Politechniki Lwowskiej (NU 
„LP”) oraz Tribhuvan University w Nepalu.

Podczas konferencji, która rozpoczęła 
się od sesji plenarnej, a  następnie toczyła 

PK na ICACIT 2015 w Kijowie
się w dwóch równoległych sekcjach — In-
formation Technology i  Control Systems, 
przedstawiono teoretyczne i  praktyczne 
osiągnięcia dotyczące m.in. systemów pro-
dukcyjnych, transportu, medycyny i ochro-
ny środowiska. W  sumie na konferencję 
zgłoszono 38 referatów, w  tym 6 z  Poli-
techniki Krakowskiej. Tom prac, będących 
pokłosiem konferencji, opublikowało Wy-
dawnictwo Politechniki Kijowskiej.

Komitetowi programowemu przewod-
niczyli prof. Volodymyr Samotyy (PK) oraz 
prof. Sergii Telenyk (NTUU „KPI”), który od 
lat współpracuje z  naszą uczelnią. W  kon-
ferencji uczestniczyli pracownicy Katedry 
Automatyki i  Technik Informacyjnych PK: 
dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK, 

dr inż. Zbigniew Kokosiński, mgr inż. Łukasz 
Ścisło i mgr inż. Grzegorz Nowakowski.

Prof. S. Telenyk zorganizował dla 
uczestników konferencji z Polski zwiedza-
nie muzeum Politechniki Kijowskiej. Zało-
żona w  1898 r. uczelnia uznawana jest za 
matkę kilku wyższych szkół technicznych 
na Ukrainie i szczyci się wieloma osiągnię-
ciami na skalę światową, m.in. w dziedzinie 
lotnictwa i  kosmonautyki. Związani z  nią 
byli m.in. słynni konstruktorzy: Borys Pa-
ton, Igor Sikorski i Siergiej Korolow.

ICACIT odbywa się co dwa lata, na 
przemian na Ukrainie i  w  Polsce. Kolejna 
edycja konferencji w 2017 r. jest planowa-
na w Polsce.

V. S.

Fot.: Jan Zych
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Konferencje Politechniki Krakowskiej

Inteligentne systemy transportowe — 
w teorii i w praktyce
RAFAŁ KUCHARSKI

Specjalistów w  dziedzinie inteligentnych 
systemów transportowych — praktyków 
i  naukowców z  Polski i z  zagranicy — 
zgromadziła na Politechnice Krakowskiej 
Konferencja „ITS Kraków 2015”. Podczas 
dwudniowych sesji 3–4 grudnia 2015  r. 
podsumowano również współpracę 
PK i władz miasta Krakowa w realizacji waż-
nych proekologicznych projektów. Jeden 
z  nich dotyczył rozwoju systemu zarzą-
dzania miejskim transportem publicznym, 
drugi — przebudowy linii tramwajowej 
(na odcinku rondo Mogilskie — aleja Jana 
Pawła II — plac Centralny) wraz z  syste-
mem sterowania ruchem.

Stronami zaangażowanymi w  przygo-
towanie konferencji były: Zakład Systemów 
Komunikacyjnych PK, Zarząd Infrastruk-
tury Komunalnej i  Transportu w  Krakowie 
oraz miasto Kraków. Pracownicy Zakładu 
Systemów Komunikacyjnych PK aktywnie 
uczestniczyli również w części merytorycz-
nej konferencji, a komitetowi programowe-
mu przewodniczył Andrzej Szarata, prof. PK. 

Otwierając konferencję, wiceprezy-
dent Krakowa Tadeusz Trzmiel oraz pro-
rektor PK prof. Leszek Mikulski podkreślali 
istotną rolę nowoczesnych systemów 
transportowych w  funkcjonowaniu miast. 
Część obrad konferencyjnych poświęcono 
na spotkanie grupy ekspertów europej-
skiego projektu TEMPUS: EU-EG-JO Joint 
Master Programme in Intelligent Transport 
Systems. Jej członkowie przybyli do Krako-
wa ze Szwecji, Słowacji, Egiptu i Jordanii.

W konferencji wzięło udział ponad 
100  prelegentów z  uczelni i  jednostek 
administracji publicznej w  Polsce i  gości 
z zagranicy. Wygłoszono ponad 20 refera-
tów dotyczących problematyki inteligent-
nych systemów transportowych w Polsce. 
Referaty prezentowano w  sesjach tema-
tycznych. W dwóch z nich skupiono się na 
doświadczeniach we wdrażaniu inteligent-
nych systemów transportowych. I tak pra-
cownicy Zarządu Infrastruktury Komunal-
nej i  Transportu w  Krakowie przedstawili 
swe osiągnięcia w  dziedzinie usprawnia-
nia komunikacji tramwajowej oraz zalety 

centrum sterowania ruchem w kontekście 
przepływu pojazdów. Przedstawiciele in-
nych miast charakteryzowali z  kolei dzia-
łanie rodzimych systemów ITS. Przykłady 
pochodziły m.in. z  Wrocławia, Olsztyna, 
Rzeszowa czy Trójmiasta.

Pozostałe sesje tematyczne miały cha-
rakter naukowo-badawczy. Przedstawi-
ciele politechnik w  Gdańsku, Warszawie, 
Rzeszowie, Krakowie, Akademii Górniczo-

-Hutniczej, Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Uniwersytetu w  Charkowie zaprezen-
towali wyniki swoich badań, nowe metody 
i  algorytmy, architekturę nowych syste-
mów, propozycje usprawnień, modeli czy 
sposobów detekcji. Wybrane referaty zosta-
ną opublikowane w czasopiśmie „Transport 
Miejski i Regionalny”, redagowanym na PK.

Takie połączenie praktyki i  teorii zaini-
cjowało dyskusję, w  której przedstawiciele 
samorządów, fi rm z branży ITS oraz naukow-
cy mieli okazję dzielić się doświadczeniami. 
Na zakończenie debaty uczestnicy i organi-
zatorzy postulowali, by konferencja odby-
wała się cyklicznie. Warto dodać, że dysku-
sja nie zakończyła się z chwilą opuszczenia 
miejsca obrad — Centrum Edukacyjno-
-Badawczego „Działownia” PK — ale była 
kontynuowana podczas wizyty technicznej, 
na którą zaprosił ZIKiT. W jej trakcie można 
było zobaczyć, jak działa ITS wzdłuż ulicy 
Mogilskiej oraz centrum sterowania ruchem 
na ulicy Centralnej w Krakowie.

Zdjęcia: Jan Zych

Dr inż. Rafał Kucharski pracuje w  Instytucie 
Inżynierii Drogowej i Kolejowej PK. Był sekreta-
rzem naukowym Konferencji „ITS Kraków 2015”.

W  roli gospodarza konferencji wystąpił 
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK

W pierwszym rzędzie (od lewej): wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel, prorektor PK 
prof. Leszek Mikulski i prodziekan WIL dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK
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W drodze do inteligentnego miasta
Realizując bieżące zadania w  zakresie 
dydaktyki i  badań naukowych, Politech-
nika Krakowska uczestniczy równolegle 
w przedsięwzięciach służących rozwojowi 
Krakowa i  regionu. Jednym z  najważniej-
szych jest program przekształcania tere-
nów sąsiadujących z  nowohuckim kom-
binatem metalurgicznym  w  innowacyjny 
park technologiczny.

Chodzi o  zagospodarowanie terenów 
poprzemysłowych o powierzchni przekra-
czającej ponad 300 ha, niepotrzebnych 
do funkcjonowania hucie ArcelorMittal 
Poland. Na obszarze tym ma powstać 

park technologiczny, skupiający ośrodki 
badawcze, laboratoria wdrożeniowe i biu-
ra projektowe przedsiębiorstw — centra, 
w  których powstawać będą innowacyjne 
technologie. Zanim do tego dojdzie, ko-
nieczne jest zagospodarowanie terenu 
— likwidacja nieczynnych i  przebudowa 
czynnych instalacji technicznych, przebu-
dowa układu kolejowego oraz rekultywacja 
i uzbrojenie terenu w niezbędne instalacje. 
W tym celu w roku ubiegłym powołano do 
życia spółkę Laboratorium Inteligentnego 
Miasta i  Innowacyjnej Gospodarki. Zawią-
zały ją trzy krakowskie uczelnie: Akademia 

Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy 
i Politechnika Krakowska. 

Zakres niezbędnych do wykonania 
prac jest duży. Obejmuje m.in. obszary po 
stalowni martenowskiej i walcowni zgnia-
tacz, a także budynki centrum administra-
cyjnego. Dlatego na efekty trzeba będzie 
poczekać kilka lat. W  połowie obecnego 
roku zapewne będziemy mogli zapoznać 
się z wyglądem przyszłego parku techno-
logicznego. Na projekt zagospodarowania 
terenu w  Nowej Hucie ogłoszony został 
międzynarodowy konkurs.

(R.)

Przyszłości transportu i logistyki — w kon-
tekście rozwoju nowoczesnego miasta — 
dotyczyło zorganizowane na PK w dniach 
od 10 do 11 grudnia 2015 r. VIII Seminarium 
„Dni Transportu”. Uwagę skupiono na in-
tegracji dwóch gałęzi transportu — dro-
gowego i  szynowego — tak by zapewnić 
miastu jak najwięcej korzyści. 

Formuła „Dni Transportu” zakłada kon-
frontację teorii z  dziedziny optymalizacji 
procesów logistyki miejskiej z  doświad-
czeniem, jakie w  tej dziedzinie posiadają 
działające na rynku usług transportowych 
przedsiębiorstwa. Tej idei podporządko-
wano program seminarium. W pierwszym 
dniu odbyły się dwie sesje. Na pierwszą 
złożyły się wystąpienia: Ryszarda Rębilasa 
— prezesa Kolei Małopolskich Sp. z  o.o., 
głównego sponsora seminarium; Prze-
mysława Nalepy — przedstawiciela fi rmy 
Samat Polska Sp. z  o.o. oraz Grzegorza 
Dyrkacza — członka zarządu i  dyrektora 
ds. zarządzania przewozami Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA.

Druga sesja składała się z  wystąpień 
członków studenckich kół naukowych, 
zaproszonych do udziału w  seminarium 
i w konkursie na najlepszy referat. Po każdej 
prezentacji grono oceniające oraz przed-
stawiciele kół naukowych z  całej Polski 
dyskutowali na temat poruszany przez pre-
legentów. Komisja, złożona z pracowników 

VIII Seminarium „Dni Transportu” na PK

Stawiamy na integrację i jakość
KATARZYNA KUŁAGA

naukowych PK: dr. hab. inż. Andrzeja Sza-
raty, prof. PK, dr hab. inż. Lidii Żakowskiej, 
prof. PK, dr inż. Katarzyny Nosal oraz dr. hab. 
inż. Wiesława Starowicza, prof. PK, za najlep-
szy uznała referat „Systemy bezpieczeństwa 
w  transporcie kolejowym”. Jego autorem 
jest Jacek Grzyb   z Koła Naukowego Stu-
dentów Logistyki, działającego w Akademii 
Obrony Narodowej w Warszawie.

Zaletą seminarium były zajęcia prak-
tyczne — część studentów wzięła udział 
w  warsztatach prowadzonych przez fi rmę 
LUQAM z  zakresu audytu wewnętrzne-
go systemu zarządzania jakością w  fi rmie 
produkcyjnej. Większość zwiedziła Stację 

Obsługi Tramwajów MPK SA oraz fabrykę 
potentata branży tytoniowej Philip Morris 
Polska SA.

Seminarium po raz kolejny zostało 
zorganizowane przez Koło Naukowe Lo-
gistyki TiLOG, działające na Wydziale In-
żynierii Lądowej PK. Obrady toczyły się 
w pawilonie konferencyjno-wystawowym 
PK „Kotłownia”.

Katarzyna Kułaga jest studentką II roku stu-
diów drugiego stopnia kierunku transport na 
Wydziale Inżynierii Lądowej PK; członkini KN 
Logistyki TiLOG.

Uczestnicy VIII Seminarium „Dni Transportu”. Fot.: Łukasz Bienasz
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Przestrzeń miejska i jej planowanie w kon-
tekście systemów komunikacyjnych — 
oto problemy, które w  odniesieniu do 
konkretnego fragmentu miejskiej tkanki 
Krakowa analizowali uczestnicy warszta-
tów „Ripari urbo — napraw miasto!” (ripa-
ri urbo — z esperanto ’napraw miasto’). Na 
zlecenie Gminy Miejskiej Kraków zorgani-
zowało je Koło Naukowe Systemów Ko-
munikacyjnych, działające przy Zakładzie 
Systemów Komunikacyjnych Politechniki 
Krakowskiej.

Spotkania odbywały się od 26 do 28 li-
stopada 2015 r. w Krakowie i Wadowicach. 
Wzięło w  nich udział 53 studentów, kie-
runków, takich jak: transport, gospodarka 
przestrzenna i  budownictwo. Warsztaty 
dotyczyły opracowania koncepcji zago-
spodarowania i obsługi transportowej ob-
szaru pomiędzy al. Bora-Komorowskiego 
(Osiedle Akademickie, domy studenckie 
PK), ul. Stella-Sawickiego i al. Jana Pawła II 
(Wydział Mechaniczny PK). Celem było roz-
wiązanie obserwowanych w  tym rejonie 
problemów związanych z  chaosem prze-
strzennym i brakiem integracji przestrzen-
nej, nieczytelnością obsługi transportowej, 
parkowaniem czy otoczeniem korytarzy 
transportowych.

Warsztaty rozpoczęły się od wykła-
dów. Najpierw gości przywitał kierownik 

Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK 
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. Na-
stępnie swoje wystąpienia przedstawili 
kanclerz PK, dr Paweł Modrzyński oraz 
pracownicy ZSK — dr  inż.  Aleksandra 
Faron i  mgr inż. Łukasz Franek. Po teo-
retycznym wprowadzeniu uczestnicy 
zostali podzieleni na osiem grup pro-
jektowych i  udali się na miejsce, stano-
wiące przedmiot opracowania, by prze-
prowadzić inwentaryzację. Ocena stanu 
istniejącego pozwoliła na dyskusję na 
temat mocnych i  słabych stron zadania, 
także na określenie szans i  zagrożeń 
związanych z  proponowanymi rozwią-
zaniami — na wspólną analizę SWOT. 
Spotkaniu podsumowującemu przysłu-
chiwał się i służył pomocą w wyjaśnianiu 
problematycznych kwestii dr inż. Marek 
Ba uer z ZSK. 

Kolejne dwa dni przeznaczone były 
na zajęcia warsztatowe połączone z kon-
sultacjami ekspertów (w tej roli wystąpili 
adiunkci i  asystenci ZSK PK: dr hab. inż. 
Andrzej Szarata, prof. PK, dr  inż. Tomasz 
Kulpa, dr inż. Aleksandra Faron, mgr inż. 
Łukasz Franek oraz mgr inż. Maciej Be-
rendt z  Gdańska) oraz szlifowanie stwo-
rzonych koncepcji. Warsztaty zakończyło 
seminarium podsumowujące, podczas 
którego wszystkie grupy projektowe 

W poszukiwaniu dobrych rozwiązań 

Studenci naprawiali miasto!

zaprezentowały swoje koncepcje. Wy-
niki ujęto w  specjalnym raporcie, który 
został przedstawiony 2 grudnia 2015 r. 
w  Sali Senackiej PK, podczas posiedze-
nia, w  którym wzięli udział: rektor PK, 
przedstawiciele władz dziekańskich Wy-
działu Inżynierii Lądowej, Urzędu Mia-
sta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, kanclerz 
PK, pracownicy Instytutu Inżynierii Dro-
gowej i Kolejowej PK oraz biorący udział 
w  warsztatach studenci. Oprócz warian-
tów stworzonych przez studentów po-
kazana została wersja rekomendowana, 
opracowana przez dr inż. Aleksandrę Fa-
ron na podstawie autorskich koncepcji 
uczestników warsztatów.

O kwestie organizacyjne warsztatów 
troszczyli się: Krystian Banet (przewod-
niczący komitetu organizacyjnego), Syl-
wia Rogala, Sylwia Olko, Michał Kulik, Jan 
Paszkowski; wspierani przez pracowników 
ZSK PK: dr. inż. Tomasza Kulpę (opiekun 
KNSK), mgr. inż. Mariana Kurowskiego, 
mgr. Marka Piskorza oraz mgr inż. Urszulę 
Dudę. 

(R.)

W trakcie sesji podsumowującej. Fot.: Jan Zych

Dyskusja o konkretach. Fot.: Jan Zych
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Książka

Prześcignąć dawnych mistrzów
LESŁAW PETERS

Architekci XIX i  XX wieku wielokrotnie 
odwoływali się w  swych projektach do 
dziedzictwa przeszłości. Takie zjawiska 
jak neogotyk, neobarok czy neoklasy-
cyzm stanowią znaczącą część twórczo-
ści architektonicznej ostatnich dwóch 
stuleci. Bogaty, panoramiczny obraz 
tego zagadnienia przedstawiła Zdzisła-
wa Tołłoczko w książce „»Sen architekta«, 
czyli o historii i historyzmie architektury 
XIX i XX wieku”.

Opublikowany w  2015 r. tom jest dru-
gim wydaniem książki, która ukazała się 
w 2002 r. Autorka znacznie poszerzyła pra-
cę o aktualne przemyślenia i ustalenia, któ-
re zawarte zostały w suplemencie. W spo-
sób zasadniczy uzupełniona też została 
literatura przedmiotu.

Tytuł pracy prof. Zdzisławy Tołłoczko 
nawiązuje do obrazu Thomasa Cole’a na-
malowanego w  1840 r., dziś znajdujące-
go się w USA, w Museum of Art w Toledo, 
w  stanie Ohio. My możemy płótno Cole’a 
zobaczyć na okładce książki. Niegdyś uzna-
wane za przykład XIX-wiecznego kiczu, jest 
swoistym świadkiem epoki. „Sen architek-
ta” Cole’a, jak zauważa autorka: „doskonale 
personifi kuje marzenia twórców o tym, jak 
doścignąć, a  nawet prześcignąć dawnych 
mistrzów i osiągnąć ich artystyczną dosko-
nałość i warsztatową perfekcję”.

Książka Zdzisławy Tołłoczko — to 
swego rodzaju przewodnik po dziełach 
architektury; dziełach, których twórcy 
świadomie odwoływali się do dorobku 
wcześniejszych epok. Są tu zamki, pała-
ce, kościoły, budowle użyteczności pu-
blicznej i  obiekty prywatne, wzorowane 
na stylach poprzednich wieków. Autorka 
nie tylko prowadzi czytelnika od budow-
li do budowli, każdą z  nich omawiając 
w kontekście zapożyczeń wziętych z prze-
szłości. Tym, co zasługuje na szczególne 
podkreślenie, jest silne osadzenie opi-
sywanych obiektów w  szerokim kontek-
ście historycznym. Zdzisława Tołłoczko 
zwraca bowiem uwagę na różnorodne 
uwarunkowania, głównie polityczne 
i  społeczne, towarzyszące powstawaniu 
budowli. Pozwala to lepiej zrozumieć ge-
nezę przyjmowanych rozwiązań.

Dodajmy, że książka jest bogato ilu-
strowana. Ponad 600 zdjęć (niekiedy też 
rysunków) przedstawia opisywane w  tek-
ście obiekty, a  zestawienie obok siebie 
wizerunków niektórych budowli pozwala 
na pierwszy rzut oka dostrzec, jak bardzo 
podobnymi ścieżkami postępowali nieraz 
architekci odwołujący się do wzorców an-
tyku czy średniowiecza.

„»Sen architekta«, czyli o historii i histo-
ryzmie architektury XIX i  XX wieku” — to 
dzieło niezwykle erudycyjne, a  przez to 
niełatwe w  lekturze. Nasycone kolosalną 
liczbą nazwisk, dat i  faktów dotyczących 
nie tylko samej architektury, wzbogaco-
ne ponadto wieloma refl eksjami autorki, 
wymaga od czytelnika sporego skupienia. 
Nie jest to książka przeznaczona do jed-
norazowej lektury, ale raczej dzieło godne 

postawienia na regale z  encyklopediami 
i leksykonami.

Zdzisława Tołłoczko, „»Sen architekta«, czy-
li o  historii i  historyzmie architektury XIX i  XX 
wieku”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 2015.

Ceniony architekt i  badacz architektury, 
wychowanek Politechniki Krakowskiej Ta-
deusz Barucki został w połowie paździer-
nika ubiegłego roku odznaczony przez 
ministra kultury i  dziedzictwa narodo-
wego medalem „Gloria Artis”. Z  powodu 

Medal dla Tadeusza Baruckiego
nieobecności laureata (z  przyczyn zdro-
wotnych) medal z rąk minister Małgorzaty 
Omilanowskiej odebrała żona.

Tadeusz Barucki ukończył Wydział 
Architektury (funkcjonujący jeszcze w  ra-
mach Wydziałów Politechnicznych AG) 
w 1949 r. Jest autorem przeszło 30 książek 
prezentujących architekturę wybranych 
krajów (np. Japonii, Szwecji, Norwegii, 
Meksyku, Węgier) oraz postacie i dorobek 
znanych architektów polskich i  obcych. 
Napisał kilkaset artykułów opublikowa-
nych w  czasopismach specjalistycznych, 
krajowych i zagranicznych. Nawiązując do 
pisarstwa Tadeusza Baruckiego, minister 
Omilanowska stwierdziła, że jego książki 
o  architekturze czytać będą jeszcze na-
stępne pokolenia.

Tadeusz Barucki jest jednym z  pierw-
szych laureatów Złotej Księgi Wychowan-
ków PK. Jego wspomnienia z  działalności 
podczas studiów w „Bratniej Pomocy” dru-
kowaliśmy w „Naszej Politechnice” z wrze-
śnia 2015 r. 

(ps)

Fot.: Ze zbiorów rodziny
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Mistrz równań różniczkowych 
Światowej sławy matematyk Godzimir Mirosław Krzyżański był profesorem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale ważna część jego dorobku przypada na 
okres pracy na Politechnice Krakowskiej 
JAN KOROŃSKI

Uczeń, student, nauczyciel

Godzimir Mirosław Krzyżański uro-
dził się 31 października 1907 r. w Sier-
giewie. Miał dwie siostry Romualdę 
(po mężu Śnieżko) i Halinę (po mężu 
Pławską). Ojciec Krzyżańskiego, Jó-
zef był ziemianinem. Zmarł w 1921 r. 
Matka, Wanda z Osipowiczów, była 
farmaceutką, a następnie nauczycielką. 
Zmarła w 1950 r. 

Mirosław Krzyżański (pierwszego 
imienia nie używał) kształcił się w Gim-
nazjum im. Joachima Lelewela w Wilnie. 
Ukończył je, uzyskując maturę w 1927 r. 
Studia matematyczne podjął na Wydzia-
le Matematyczno-Przyrodniczym Uni-
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 

Już jako student otrzymał funkcję za-
stępcy asystenta przy III Katedrze Ma-
tematyki. Był nim od 1 grudnia 1929 r. 
do 1 września 1931 r. W styczniu 1931 r. 
uzyskał stopień magistra fi lozofi i w za-
kresie matematyki.

Od 1 września 1932 r. do 1 września 
1934 r. Krzyżański nauczał matematyki 
i fi zyki w gimnazjum w Drohiczynie, 
nad Bugiem. W tym samym czasie inten-
sywnie pracował naukowo w dziedzinie 
teorii funkcji rzeczywistych. Studio-
wał teorię całki Lebesgue’a i pewne jej 
uogólnienia, a mianowicie całkę Denjoy 
i Perrona. Uzyskał wyniki naukowe do-
tyczące różniczkowania całki Lebesgue’a 
względem parametru, a potem praco-
wał nad określeniem całki podwójnej, 

odpowiadającej całce Denjoy. 
Uzyskane wyniki okazały się 
wystarczające do nadania mu 
w 1934 r. stopnia doktora fi lo-
zofi i w zakresie matematyki na 
Uniwersytecie Stefana Batorego 
w Wilnie. Promotorem w prze-
wodzie doktorskim Krzyżań-
skiego był Stefan Kempisty.

Spotkanie z Schauderem

W roku akademickim 1934/1935 
Mirosław Krzyżański uzyskał 
stypendium Funduszu Kultury 
Narodowej i wyjechał na uzu-
pełniające studia do Warszawy, 
gdzie zajmował się pewnymi 
zagadnieniami z teorii funkcji 
zmiennej rzeczywistej. Następ-
nie udał się do Lwowa, gdzie 
zgłębiał problemy związane 
z równaniami różniczkowy-
mi cząstkowymi. We Lwowie 
nawiązał ścisłą współpracę 
z Juliuszem Schauderem (1899–
1943). Pod jego wpływem zain-
teresował się równaniami róż-
niczkowymi cząstkowymi typu 
hiperbolicznego.

W kolejnych latach zajmował się 
głównie równaniami różniczkowymi 
cząstkowymi typu eliptycznego i pa-
rabolicznego rzędu drugiego. W 1936 r. 
złożył egzamin nauczycielski. Po za-
kończeniu stypendium od 1 września 
1936 r. do 1 lipca 1940 r. był nauczy-
cielem w Prywatnym Gimnazjum 
Męskim oo. Jezuitów w Wilnie, a od 
1 września 1940 r. do 1 września 1941 r. 
pracował jako nauczyciel w III Szkole 
Średniej w Wilnie. W roku akademic-
kim 1938/1939 prowadził także wykład 
zlecony na Uniwersytecie Stefana Bato-
rego w Wilnie z metod rozwiązywania 
równań różniczkowych oraz ćwiczenia 
związane z tym wykładem.

12 lipca 1937 r. Mirosław Krzyżański 
zawarł związek małżeński z Anną Iżyc-
ką, córką Władysława Iżyckiego i Anny 
ze Smilginów. Krzyżańskim urodziło 
się pięcioro dzieci. Byli to dwaj syno-
wie — Andrzej (ur. w 1938 r.) i Tadeusz 
(ur. w 1940 r.) — oraz trzy córki: Maria 
Ludwika (ur. w 1942 r.), która zginęła 
w 1951 r. pod kołami tramwaju niemal 
na oczach ojca, Jadwiga (ur. w 1950 r.) 
i Barbara (ur. w 1954 r.).

Po wkroczeniu Niemców w 1941 r. 
do Wilna Krzyżański przeniósł się z ro-
dziną do matki, do folwarku Lucyn-
ka w okolicach Iwieńca, w powiecie 

Dyplom doktorski M. Krzyżańskiego
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wołożyńskim na Wileńszczyźnie. 
W 1943 r. znów powrócił do pracy jako 
nauczyciel. Od 1 września 1943 r. do 
1 sierpnia 1944 r. pracował w Szkole 
Handlowej w Wołożynie, a od 1 wrze-
śnia 1944 r. do 1 czerwca 1945 r. w szkole 
średniej w Iwieńcu.

Od starszego asystenta 
do profesora Politechniki 
Krakowskiej

W 1945 r. w ramach repatriacji z ZSSR 
Mirosław Krzyżański przybył do Kra-
kowa. 1 lipca 1945 r. został zatrudniony 
na stanowisku starszego asystenta na 
Politechnice Śląskiej z siedzibą w Kra-
kowie. We wrześniu 1945 r. Politechnika 
Śląska została przeniesiona do Gliwic, 
więc z dniem 1 listopada 1945 r. pod-
jął obowiązki adiunkta na Wydziałach 
Politechnicznych Akademii Górniczej 
(od 1949 r. AGH). Wydziały te —Archi-
tektury, Inżynierii i Komunikacji — po-
siadały pełną autonomię, wyrażającą 
się oddzielnym zarządzaniem i admi-
nistracją, osobnym budżetem oraz wła-
snym Senatem, którego przewodniczą-
cym był odrębny prorektor. W 1954 r. 
zostały przekształcone w samodzielną 
uczelnię nazwaną Politechniką Kra-
kowską. Na stanowisku adiunkta PK 
Krzyżański pracował do 1 lutego 1948 r. 

W tymże 1948 r. na Uniwersytecie 
Jagiellońskim został przeprowadzony 
przewód habilitacyjny Mirosława Krzy-
żańskiego. Od 1 lutego do 1 lipca 1949 r. 
Krzyżański pracował na stanowisku za-
stępcy profesora. W dniu 1 lipca 1949 r. zo-
stał mianowany profesorem nadzwyczaj-
nym Wydziałów Politechnicznych AGH.

Oprócz pracy na PK, gdzie w Ka-
tedrze Matematyki prowadził słynne 
seminarium z równań cząstkowych, 
od 1949 r. prowadził również semina-
ria i wykładał „wybrane zagadnienia 
z zakresu równań różniczkowych o po-
chodnych cząstkowych” w Państwo-
wym Instytucie Matematycznym (od 
1952 r. Instytut Matematyczny PAN). 
Od 1 września 1952 r. do 28 lutego 
1953 r. prowadził ponadto wykład zle-
cony z elementów rachunku prawdopo-
dobieństwa i statystyki matematycznej 
na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-
-Chemicznym UJ, a w latach 1953–1954 
także wykład specjalny z równań o po-
chodnych cząstkowych na Uniwersyte-
cie Warszawskim.

W 1954 r. Krzyżański został miano-
wany profesorem zwyczajnym Katedry 
Matematyki na Wydziale Budownic-
twa Lądowego PK. Pełnił jednocześnie 
funkcję kierownika międzywydziało-
wej Katedry Matematyki PK. 

Naukowiec i dydaktyk ceniony 
w świecie

1 października 1955 r., na podstawie 
decyzji ministra, przeniesiono Krzyżań-
skiego na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego przy Katedrze Funkcji Anali-
tycznych UJ. Profesorem zwyczajnym 
UJ został 12 stycznia 1961 r., a 1 września 
1963 r. powierzono mu kierowanie Kate-
drą Funkcji Analitycznych. Przejął ją po 
przechodzącym na emeryturę wybit-
nym matematyku Franciszku Lei.

Miał ogromne zasługi w kształceniu 
kadr naukowych. Prowadził seminarium 
w ramach Katedry Funkcji Analitycznych 
UJ i seminarium w Instytucie Matema-
tycznym PAN. Był promotorem w dzie-
sięciu przewodach doktorskich. Na PK 
wypromował trzech doktorów. (Byli to: 
Jan Burzyński — 1955 r., Genowefa Maj-
cher — 1956 r. i Zdzisław Siedmiograj 
— 1959 r.). Na UJ wypromował siedmiu 
doktorów (Irena Łojczyk-Królikiewicz — 
1960 r., Piotr Besala — 1961 r., Zdzisław 

Frydrych — 1961 r., Bogdan Choczewski 
— 1962 r., Eugeniusz Śliwiński — 1963 r., 
Alina Dawidowicz — 1965 r. i Marian 
Łuczyński; egzamin doktorski tego 
ostatniego odbył się w czerwcu 1965 r., 
obrona pracy doktorskiej w 1966 r., już 
po śmierci Krzyżańskiego, zaś formal-
nym promotorem Łuczyńskiego został 
Jacek Szarski).

Krzyżański wielokrotnie wyjeżdżał 
za granicę, utrzymując żywe kontakty 
naukowe z wieloma znaczącymi ma-
tematykami. Zapraszany na wykłady 
i konferencje naukowe, prezentował 
swoje wyniki we Włoszech, Rumunii, 
Czechosłowacji i na Węgrzech. Opu-
blikował 41 prac naukowych i obszer-
ną dwutomową monografi ę w języku 
angielskim z zakresu równań różnicz-
kowych cząstkowych rzędu drugiego, 
poprzedzoną wydaniem w wersji pol-
skojęzycznej. Monografi a Krzyżańskie-
go w języku angielskim ukazała się 
sześć lat po śmierci autora, jednak zdą-
żył on jeszcze przed śmiercią przygoto-
wać jej tekst do druku. Ponadto w 1948 r. 
nakładem Koła Mechaników Wydziału 
Komunikacji AG w Krakowie wydru-
kowano dwa skrypty — stenogramy 
wykładów Krzyżańskiego z geometrii 
analitycznej i rachunku różniczkowego 
funkcji jednej zmiennej.

Ważne miejsce w pracach Krzyżańskiego zajmowały 
potencjały cieplne dla równań parabolicznych. Poten-
cjały te znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzi-
nach nauk technicznych i przyrodniczych

W swoich publikacjach Krzyżań-
ski często wprowadzał grafi czne 
ilustracje rozważanych zagadnień 
z zakresu równań cząstkowych
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Na UJ Mirosław Krzyżański peł-
nił funkcję prodziekana w latach 
1958/1959 i 1959/1960. W latach 1959/1960 
i 1960/1961 był prezesem Oddziału Kra-
kowskiego Polskiego Towarzystwa Ma-
tematycznego. 

Zmarł nagle 1 grudnia 1965 r. na atak 
serca. Miał 58 lat. Został pochowany na 
cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ważniejsze rezultaty naukowe

W początkowym okresie działalności 
naukowej badania Krzyżańskiego sku-
piały się na tematyce wchodzącej w za-
kres teorii funkcji rzeczywistych. Z tej 
dziedziny w 1934 r. uzyskał doktorat 
na Uniwersytecie Wileńskim. Podstawą 
była praca „O uogólnionych funkcjach 
bezwzględnie ciągłych dwóch zmien-
nych”. Zajął się w niej uogólnieniem 
pojęcia całki Denjoy na funkcje dwóch 

jest bez wątpienia jego największym 
dziełem. Podstawą tej monografi i były 
skrypty „Równania liniowe o pochod-
nych cząstkowych drugiego rzędu” 
(cz. I, Państwowe Zakłady Wydaw-
nictw Szkolnych, 1951 oraz cz. II, PWN, 
1952), pisane jeszcze w czasie pracy 
Krzyżańskiego na PK. Do współudzia-
łu w tym przedsięwzięciu zaangażował 
wielu matematyków, głównie pracow-
ników Katedry Matematyki PK. Zbie-
rane materiały w formie oryginalnych 
prac naukowych, monografi i i książek 
referował na seminariach i wnikliwie 
analizował. Porównywał je z własny-
mi wynikami i najbardziej aktualnymi 
w literaturze przedmiotu wynikami 
innych matematyków i w ten sposób 
opracowywał własne ujęcie analizowa-
nych zagadnień. 

Warto też zwrócić uwagę na se-
minarium z równań różniczkowych 
cząstkowych, prowadzone przez Krzy-
żańskiego początkowo na Politechnice 
Krakowskiej, a następnie w Państwo-
wym Instytucie Matematycznym. W se-
minariach tych brało udział wiele osób 
spoza Katedry Matematyki PK. Licznie 
przyjeżdżali matematycy z innych na-
ukowych ośrodków, krajowych i za-
granicznych, w szczególności skupieni 
wokół Witolda Pogorzelskiego z War-
szawy. W seminarium uczestniczyli 
również fi zycy i przedstawiciele nauk 
technicznych.

Dr Jan Koroński jest adiunktem w  Zakładzie 
Analizy Matematycznej w  Instytucie Matema-
tyki PK. 
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Rodzina Mirosława Krzyżańskiego podczas grudniowej kon-
ferencji na Politechnice Krakowskiej. W pierwszym rzędzie 
od lewej: wnuk Tomasz Zdeb, jego syn Kacper, wnuk Jaro-
sław Zdeb; w drugim rzędzie: córka Jadwiga Krzyżańska-
-Zdeb z mężem Markiem (po prawej)

zmiennych. Zagadnienie 
to było także przedmio-
tem kolejnych dwóch pu-
blikacji.

Jeszcze przed drugą 
wojną światową, będąc 
na stypendium Fundu-
szu Kultury Narodowej 
we Lwowie, zajmował się 
równaniami różniczko-
wymi cząstkowymi typu 
hiperbolicznego rzędu 
drugiego. Pod wpływem 
Juliusza Schaudera uzy-
skał oszacowania typu 
Friedrichsa i Lewiy’ego 
do rozwiązania równa-
nia liniowego hiperbolicznego rzędu 
drugiego. W pracy napisanej wspólnie 
z Schauderem (wykorzystano w niej 
oszacowania uzyskane przez Krzyżań-
skiego oraz zastosowano twierdzenie 
Schaudera o punkcie stałym) wykazał 
istnienie rozwiązania problemu mie-
szanego dla quasi-liniowego równania 
hiperbolicznego o współczynnikach 
nieanalitycznych. 

Dziedziną, w której Mirosław Krzy-
żański miał największe osiągnięcia, są 
równania różniczkowe cząstkowe typu 
parabolicznego i eliptycznego. Tymi 
równaniami Krzyżański zajmował się 
głównie po drugiej wojnie światowej 
w Krakowie. Skoncentrował się na na-
stępujących grupach zagadnień: 

1. Jednoznaczność, istnienie i zasada 
ekstremum rozwiązań problemów gra-
nicznych dla równań cząstkowych typu 
eliptycznego i parabolicznego. 

2. Zagadnienia związane z rozwią-
zaniem podstawowym dla równania 
cząstkowego typu parabolicznego. 

3. Zagadnienia związane z asymp-
totycznym zachowaniem się rozwiązań 
równania parabolicznego przy zmien-
nej czasowej zmierzającej do nieskoń-
czoności. 

Ponadto Krzyżański poświęcił także 
nieco uwagi równaniom różniczkowym 
i różniczkowo-całkowym w kontekście 
rachunku prawdopodobieństwa. 

Monografi a Mirosława Krzyżań-
skiego „Równania różniczkowe cząst-
kowe rzędu drugiego” (cz. I, PWN, 
Warszawa 1957; cz. II, PWN, Warszawa 
1962), wydana w języku angielskim 
— „Partial diff erential equations of 
second order” (vol. I, PWN, Warsza-
wa, 1971; vol. II, PWN, Warszawa 1971) 

Jadwiga Krzyżańska-Zdeb, córka 
Mirosława Krzyżańskiego, była go-
ściem grudniowej konferencji na Po-
litechnice Krakowskiej poświęconej 
pamięci jej ojca
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Lwowiana — to publikacje 
wyodrębnione z najstarszej 
i najcenniejszej części bi-
bliotecznego księgozbioru, 
spośród pozycji dotyczą-

cych Lwowa oraz wydanych we Lwowie 
przed 1945 r. Kolekcja obejmuje bogaty 
zbiór książek technicznych, ale także 
z zakresu architektury, literaturę piękną, 
przewodniki turystyczne oraz dzieła do-
tyczące historii Polski i historii sztuki.

Wśród książek naukowo-technicznych 
większość stanowią publikacje profe-
sorów Politechniki Lwowskiej. W tym 
artykule prezentujemy zasługi kilku 
wybitnych lwowskich uczonych, re-
prezentujących nauki ścisłe. Wybór był 
niezwykle trudny, uzasadniony nie tyl-
ko wielkością dokonań naukowych, ale 
właśnie pojawianiem się tych nazwisk 
w kolekcji „Lwowiana”.

*

Powstanie Politechniki Lwowskiej było 
niezwykle ważnym momentem w dzie-
jach polskiej oświaty i myśli technicz-
nej. Poprzedzał go okres, kiedy Polska 
znajdowała się pod zaborami. Sytuacja 
polityczna czasów niewoli nie sprzyjała 
rozwojowi nauki. W Europie trwająca re-
wolucja przemysłowa przeobrażała świat, 
w Polsce zaś mimo widocznej stagnacji 
rozpoczynała się mozolna praca organi-
zacji środowiska naukowego. Odzyska-
nie niepodległości diametralnie zmieniło 
tempo tychże prac. Na uczelniach rozpo-
częto organizację katedr i laboratoriów, 
a środowisko naukowe, współpracując ze 
sobą, organizowało towarzystwa i insty-
tucje naukowe, twórcze. 

Początek XX wieku, to czas, kie-
dy nastąpił przełom w polskiej nauce. 
Znacząco wzrosła liczba naukowych 
publikacji, które stały się podwalina-
mi polskiej myśli technicznej, powsta-
ła w Polsce pierwsza wyższa uczel-
nia techniczna. We Lwowie został 

zorganizowany największy techniczny 
ośrodek naukowy. Pracowali w nim wy-
bitni naukowcy, którzy rozsławili Pol-
skę na całym świecie.

Potęga „Szkockiej”

Grupa ludzi skupionych wokół chary-
zmatycznych postaci Stefana Banacha, 
Hugona Steinhausa i Antoniego Łom-
nickiego uczyniła z Polski światową 
potęgę matematyczną. Byli oni współ-
założycielami słynnej lwowskiej szkoły 
matematycznej. W kawiarni „Szkocka” 
studenci i pracownicy matematycz-
nych wydziałów Uniwersytetu Jana 
Kazimierza oraz Politechniki Lwow-
skiej spotykali się, tworząc nowe teorie 
matematyczne. Niezwykła atmosfe-
ra współpracy między naukowcami, 
a także wybitne osobowości były wy-
znacznikiem ich sukcesów na arenie 
międzynarodowej.

Swoją pasją zarażali studentów, któ-
rzy licznie uczestniczyli w wykładach. 
Legendarna „Księga szkocka”, na której 
kartach ci genialni matematycy zapisy-
wali swoje „problematy”1, była jednak 
realnym ograniczeniem dla ich kreatyw-
ności. Grupa matematyków podjęła de-
cyzję o założeniu czasopisma w całości 
poświęconego analizie funkcjonalnej 
i jej zastosowaniu. W krótkim czasie pe-
riodyk „Studia Mathematica” stał się jed-
nym z ważniejszych czasopism w skali 
światowej, poświęconych nowoczesnej 
wówczas dziedzinie matematyki.

Jednym z założycieli pisma był 
Stefan Banach2, zaliczany przez hi-
storyków nauki do najwybitniejszych 
naukowców w dziejach Polski. Był 
współtwórcą podstaw analizy funkcjo-
nalnej, a także wybitnym wykładowcą 

1 Takim wyrażeniem Hugo Steinhaus okreś-
lał problemy matematyczne. 

2 W  kolekcji „Lwowiana” Biblioteki PK znaj-
dziemy dwutomowy podręcznik Stefana Bana-
cha „Rachunek różniczkowy i całkowy”. 

i popularyzatorem nauki. Praca dok-
torska „O operacjach na zbiorach 
abstrakcyjnych i ich zastosowaniu do 
równań całkowych” rozpoczęła jego 
karierę na arenie międzynarodowej. 
Analiza funkcjonalna była głównym 
przedmiotem jego badań, jednak jego 
praca przyczyniła się do rozwoju 
jeszcze wielu innych dziedzin ma-
tematyki. Osiągnięcia zawdzięczał 
w dużej mierze mentorowi, Hugonowi 
Steinhausowi, który odkrył i pomógł 
rozwinąć jego talent. Intuicja, do-
świadczenie akademickie, otwartość 
i bezpośredniość sprawiły, że pod-
ręczniki profesora Stefana Banacha 
znane były z przystępnego sposobu 
przedstawienia nawet najtrudniej-
szych zagadnień matematycznych. 

Śladem wybitnych uczonych 
O autorach wybranych książek z bibliotecznej kolekcji „Lwowiana”
ANNA STROJNA-KRZYSTANEK, ANNA KRAUS

Fot.: Anna Jakubiec
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Świata bez niej nie poznasz

Jak mawiał Roger Bacon: „Kto nie zna 
matematyki, nie może poznać innych 
nauk ścisłych i nie może poznać świata”3. 
Tak w krótki sposób można podsumo-
wać pracę naukową Antoniego Maria-
na Łomnickiego, profesora Politechniki 
Lwowskiej, trzeciego spośród założycieli 
lwowskiej szkoły matematycznej. Dzięki 
poparciu Hugona Steinhausa, Łomnicki 
zatrudnił Banacha jako swojego asysten-
ta, mimo iż ten nie ukończył studiów na 
Politechnice Lwowskiej. Od samego po-
czątku przewidywał, że asystent osiąg-
nie sukces naukowy, przedstawiał go 
jako „wybitnego matematyka, o którym 
będzie jeszcze głośno w przyszłości”4.

Największe osiągnięcie profeso-
ra Łomnickiego — to użycie teorii 
miary w rachunku prawdopodobień-
stwa oraz udowodnienie twierdzenia 
o funkcjach okresowych. Był wspa-
niałym dydaktykiem, doradcą pod-
czas prac nad reformą nauczania ma-
tematyki na początku XX wieku oraz 
autorem wielu podręczników5. Jego 
zainteresowania, jako naukowca, nie 
dotyczyły tylko i wyłącznie matema-
tyki. „Królową nauk” wykorzystywał 
w dziedzinie kartografi i, której był 
wielkim entuzjastą.

3 Zob.: http://www.joanna.palinska.cal.pl/ 
index.php?go=articles&id=68 [dostęp: 19.10.2015].

4 Zob.: http://main3.amu.edu.pl/~wiadmat/ 
069-120_lm_wm44.pdf [dostęp: 19.10.2015].

5 W  kolekcji „Lwowiana” Biblioteki PK jest 
dostępny podręcznik do geometrii A. Łomnic-
kiego. Egzemplarz ten autor podarował profe-
sorowi Janowi Śleszyńskiemu, wykładowcy ma-
tematyki i  logiki na uniwersytetach w  Odessie 
i Jagiellońskim w Krakowie.

Ze wspomnień gości kawiarni 
„Szkocka” wynika, że bywalcy z poli-
techniki i uniwersytetu rewolucjonizo-
wali matematykę w atmosferze ciszy 
i zaledwie od czasu do czasu „rzuconym 
słowem”. Zupełnie inaczej pracowali 
profesorowie nauk technicznych. Przy-
kładem może być Stefan Bryła6, który był 
pionierem w zakresie stosowania spawa-
nia w budownictwie, czym zrewolucjoni-
zował inżynierię budowlaną, zwłaszcza 
mostownictwo. Jego publikacje były po-
przedzone dociekaniami teoretycznymi, 
badaniami laboratoryjnymi, obserwacja-
mi na budowach oraz nadzorem nad re-
alizacją włas nych projektów7. Był twórcą 
pierwszego w Europie stalowego, spawa-
nego mostu na Słudwi koło Łowicza. Na 
zlecenie Ministerstwa Robót Publicznych 
opracował pierwsze w dziejach przepisy 
dotyczące spawania stalowych konstruk-
cji budowlanych. Posłużyły one jako 
wzór do formułowania analogicznych 
przepisów w innych krajach8. 

W dwudziestoleciu międzywojen-
nym niektóre gałęzie polskiego prze-
mysłu stały na bardzo wysokim, wręcz 
światowym poziomie. Jedną z nich 
był przemysł azotowy. Reprezentu-
jący go Ignacy Mościcki największy 
wkład wniósł w rozwój chemii dzię-
ki wynalezieniu nowatorskiej metody 

6 W  kolekcji „Lwowiana” BPK znajduje się 
kilka publikacji jego autorstwa, m.in. „Podręcz-
nik budownictwa żelaznego” oraz „Żelazne 
konstrukcje spawane”.

7 M. Czapski, „Profesor Stefan Bryła”, Craco-
via Leopolis, nr 1, 2006, s. 45 [dostęp: 20.10.2015]. 
Dostępny w internecie: http://www.cracovia-
-leopolis.pl/index.php?pokaz=art&id=213. 

8 Bolesław Orłowski, „Historia techniki pol-
skiej”, Radom 2008, wyd. 2, s. 260.

pozyskiwania kwasu azotowego z po-
wietrza. Stworzył od podstaw laborato-
rium chemiczne na Politechnice Lwow-
skiej i Państwową Fabrykę Związków 
Azotowych w okolicach Tarnowa, 
jedną z najnowocześniejszych fabryk 
w Europie. Mimo iż w swoim dorobku 
naukowym miał kilkadziesiąt publika-
cji, patentów i osiągnięć naukowych, 
okazał się niezwykłym antytalentem 
dydaktycznym. Nie dziwi więc fakt, że 
audytorium często świeciło pustkami9. 
Zdarzyło się nawet, że podczas jego za-
jęć był obecny tylko jeden student10.

Wśród najsławniejszych naukowców-
-techników wymieniani są zwykle Mi-
kołaj Kopernik i Maria Skłodowska-
-Curie, a przecież Polaków, którzy wnie-
śli istotny wkład w rozwój techniki, było 
wielu. Warunki geopolityczne na począt-
ku XX wieku sprawiły, że Polacy mogli 
pracować i odnosić sukcesy na arenie 
międzynarodowej. Duży w tym udział 
mieli profesorowie Politechniki Lwow-
skiej. Pracowali w prężnym ośrodku na-
ukowym, w środowisku zawodowych 
stowarzyszeń, wydawali fachową prasę. 
Dynamika rozwoju techniki sprawiła, że 
wśród odkryć i wynalazków lwowskich 
profesorów widoczne jest wzajemne 
przenikanie się różnych dziedzin.

*

Wielkie postaci to skomplikowane oso-
bowości. Wyjątkowość tych naukowców 
sprawiła, iż wielokrotnie stawali się in-
spiracją dla pisarzy. Wypada przywołać 
nagradzaną książkę Mariusza Urbanka 
„Genialni. Lwowska szkoła matematycz-
na” (Warszawa 2014). Czytamy w niej 
o postaciach z matematycznej czołówki 
epoki, znanych i podziwianych na ca-
łym świecie. Wkład Banacha, Stein hausa 
i Łomnickiego w rozwój matematyki 
może być porównany do wkładu Koper-
nika w rozwój astronomii, jednak o ile 
tego ostatniego nie trzeba przedstawiać, 
to wymienieni profesorowie znani są je-
dynie matematykom.

Mgr Anna Strojna-Krzystanek i  mgr Anna 

Kraus pracują w  Oddziale Zbiorów Zwartych 
Biblioteki PK.

 9 Sławomir Nowinowski, „Prezydent Igna-
cy Mościcki”, Warszawa, Polska Ofi cyna Wydaw-
nicza „BGW”, 1994, s. 30.

10 Wacław Gołembowicz, „Uczeni w  aneg-
docie”, Warszawa 1973, s. 126.

Fot.: Jan Zych
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Rok ₂₀₁₅ przebiegał pod 
znakiem jubileuszu 
70-lecia Politechniki Kra-
kowskiej. Znaczącą część 
tego roku stanowiły wy-

darzenia sportowe. Z inspiracji władz 
uczelni Centrum Sportu i Rekreacji PK 
oraz Klubu Uczelnianego AZS powstała 
koncepcja wydawnictwa, które w roku 
jubileuszowym udokumentowałoby 
jakże ważną dziedzinę politechniczne-
go życia, jaką jest sport.

Jako pierwsza uczelnia 
w Krakowie

Sport przez całe 70 lat był nieodłączną 
częścią historii uczelni. Sportowcy Poli-
techniki Krakowskiej odnosili znaczące 
sukcesy na stadionach, trasach narciar-
skich, w halach sportowych niemal ca-
łego świata i Polski, a po zakończeniu 
karier sportowych wyróżniali się w ży-
ciu zawodowym i społecznym, stając 
się autorytetami. Zajmując się dzieja-
mi krakowskiego AZS, doszedłem do 
wniosku, że Politechnika Krakowska 
zasługuje na monografi ę sportową ze 
względu na osiągnięcia sportowe i naj-
lepiej spośród krakowskich uczelni za-
chowany materiał archiwalny (kroniki, 
zdjęcia). Dobrze się więc stało, że Cen-
trum Sportu i Rekreacji PK z okazji ju-
bileuszu 70-lecia PK postanowiło jako 
pierwsza uczelnia w Krakowie opraco-
wać dzieje sportu na uczelni.

Zaproszenie do zespołu redakcyj-
nego, wystosowane przez zastępcę 
dyrektora ds. organizacji i promocji 
Centrum Sportu i Rekreacji PK — Jac-
ka Majkę, przyjąłem z radością, mając 
znakomite doświadczenia współpracy 
w sporcie akademickim z profesorami 
Politechniki Krakowskiej: Stefanem 
Piechnikiem, Stefanem Dousą, Zbi-
gniewem Menderą, Zbigniewem Po-
radą, a także z Jackiem Majką, Mi-
chałem Nowakiem ze Stowarzyszenia 

Wychowanków PK i Tadeuszem 
Surmą z Archiwum PK.

Przewodniczącym zespołu 
redakcyjnego został Jacek Maj-
ka. Zaprosił on do współpracy 
kompetentnych znawców spor-
tu akademickiego PK: Zbignie-
wa Menderę, Stefana Piechnika, 
Zbigniewa Poradę, Mirosława 
Boryczkę, Barbarę Grabacką-
-Pietruszkę, Dariusza Pyko, 
Edwarda Surdykę. W skład ze-
społu weszli też historycy spor-
tu krakowskiego — piszący te 
słowa Czesław Michalski z Uni-
wersytetu Pedagogicznego, re-
daktor „Dziennika Polskiego” 
Jan Otałęga — i redaktor naczel-
ny „Naszej Politechniki” Lesław 
Peters. Zespół pod sprawnym 
i energicznym kierownictwem 
Jacka Majki w ciągu niespełna roku 
wydał bardzo starannie, opatrzony 
wieloma barwnymi ilustracjami album 
„Sport na PK. Najważniejsze wydarze-
nia sportowe, olimpijczycy, mistrzowie 
i medaliści, zasłużeni ludzie kultury 
fi zycznej, rozwój bazy naszej uczelni”. 
Podtytuł oddaje dość precyzyjnie za-
wartość tego obszernego, liczącego po-
nad trzysta stron tomu. Autorami zdjęć 
byli — mgr inż. Piotr Gibas i Jan Zych.

Hołd złożony twórcom 
wspólnego dzieła

Dzięki Jackowi Majce rozpocząłem 
wielką przygodę ze sportem PK, pozna-
łem wspaniałych ludzi, których łączy-
ła wspólna pasja i entuzjazm. Władze 
uczelni i Centrum Sportu i Rekreacji 
stworzyły odpowiedni klimat do działa-
nia, autorzy otrzymali bardzo dobre wa-
runki do pracy, towarzyszyła im serdecz-
ność, wielkie zaangażowanie i wszelka 
pomoc społeczności akademickiej PK.

Wykorzystując życzliwe łamy 
„Naszej Politechniki”, chciałbym 

podziękować wszystkim, którzy przy-
czynili się do przypomnienia wielu za-
pomnianych bohaterów sportu na PK, 
dzięki czemu mogłem opracować ich 
biogramy. Szczególnie dziękuję profe-
sorom: Stefanowi Dousie, Zbigniewowi 
Menderze, Stefanowi Piechnikowi, Jano-
wi Szarlińskiemu, Leszkowi Wojnarowi, 
absolwentom PK: Jackowi Kowalskiemu 
z Zakopanego, Marianowi Kulikowi, 
Michałowi Nowakowi, Włodzimierzowi 
Wali oraz Zygmuntowi Pule i Tadeuszo-
wi Surmie z Archiwum PK, trenerowi 
lekkiej atletyki Romanowi Kołodziejowi, 
red. Ryszardowi Niemcowi, żeglarzo-
wi Zdzisławowi Źródłowskiemu. Mam 
świadomość, że nie wszyscy bohaterzy 
stadionów zostali przez nas zauważeni, 
nie opracowaliśmy ich biogramów, gdyż 
wielu z nich nie posiadało wystarczają-
cej dokumentacji archiwalnej. Zostaną 
oni uwzględnieni w przygotowanym 
suplemencie sportowych biogramów 
PK. W związku z tym liczymy na dalszą 
współpracę w ustalaniu ludzi sportu PK. 

Książka „Sport na PK” nie była ofi -
cjalnie recenzowana, ale na podstawie 

Sport w roku jubileuszowym
Podobnie jak w ciągu minionych 70 lat, sport silnie wpisał się w wydarzenia 
2015 r. na Politechnice Krakowskiej
CZESŁAW MICHALSKI

Od lewej: honorowi goście Gali Sportu PK — Ryszard 
Florek prezes „Fakro” i Antoni Szlagor burmistrz Żyw-
ca oraz gospodarze — Barbara Grabacka-Pietruszka 
dyrektor CSiR, Kazimierz Furtak rektor PK, Katarzyna 
Pabis prezes KU AZS PK. Fot.: Jan Zych
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opinii znawców przedmiotu i własnej 
wiedzy na temat tego, co z zakresu hi-
storii sportu wydaje się na polskich 
uczelniach, muszę stwierdzić, że zespół 
redakcyjny pod kierunkiem Jacka Majki 
opracował niepowtarzalne dzieło. Daje 
ono Politechnice Krakowskiej prymat 
wśród polskich uczelni. Opisuje wnikli-
wie historię sportu i może być wzorem 
dla innych uczelni.

W „Słowie rektora”, otwierającym 
książkę, prof. Kazimierz Furtak, stwier-
dził, że publikacja „Sport na PK” jest 
tym cenniejsza, że jest to pierwsze tak 
kompleksowe wydawnictwo o spor-
towej historii uczelni. Mnie osobiście 
najbardziej utkwiło w pamięci zdanie, 
iż książka nie jest zwykłym zapisem 
historii, lecz swoistym hołdem złożony 
ludziom, którzy stworzyli wspaniałe 
wspólne dzieło.

Warto utrwalić to w muzeum

Jacek Majka dał się też poznać jako zna-
komity reżyser, scenarzysta i konferan-
sjer. W hali sportowej PK przy ul. Ka-
miennej 19 czerwca 2015 r. odbyła się 
jubileuszowa Gala Sportu. Na długo 
zapadnie ona w pamięci licznie zgro-
madzonym widzom. Galę uświetnił 
występ zespołu góralskiego pod kie-
runkiem Jana Karpiela-Bułecki, złożo-
nego z absolwentów PK. Były również 
prezentacje poszczególnych sekcji AZS 
PK i pokazy walk. Najlepszy sportowiec 

70-lecia PK, ikona sportu Politechniki, 
szablista Wojciech Zabłocki był sędzią 
pojedynku, w którym spotkały się dwie 
szpadzistki — Renata Knapik-Miazga 
(brązowa medalistka mistrzostw Europy) 
i Aleksandra Zamachowska (mistrzyni 
świata i Europy). Po wyrównanej walce 
lepszą okazała się A. Zamachowska.

Jubileuszowa Gala Sportu została 
sfi lmowana i w grudniu 2015 r. ukaza-
ła się wydana przez Centrum Sportu 
i Rekreacji PK płyta CD z ponaddwu-
godzinnym fi lmem. Książka „Sport na 
PK” została udostępniona w wersji elek-
tronicznej na stronie internetowej Cze-
sława Michalskiego.

Niestrudzony Jacek Majka podjął też 
kolejne wyzwanie. W związku z pozy-
tywnym odzewem na apel o przysyła-
nie ciekawych materiałów, zdjęć, wspo-
mnień, pamiątek postanowił wystąpić 
do władz uczelni i Muzeum PK o umoż-
liwienie powołania przy muzeum dzia-
łu sportu. Zaproponował powołanie 
zespołu pod nazwą „Sport w Muzeum 
PK”. Zaproszono do niego następujące 
osoby: Stefana Dousę, Zbigniewa Men-
derę, Czesława Michalskiego, Lesława 
Petersa, Stefana Piechnika, Zbignie-
wa Poradę, Jacka Majkę, Jana Zycha. 
Zespół ten został ofi cjalnie powołany 
10 grudnia 2015 r. na spotkaniu z wła-
dzami uczelni i muzeum. Jacek Majka 
przedstawił programowe założenia, 
które zostały przyjęte i postanowiono 
przystąpić do dalszych prac organiza-
cyjnych. Ze strony władz uczelni w spo-
tkaniu udział wzięli rektor prof. Kazi-
mierz Furtak i prorektor prof. Andrzej 

Białkiewicz, a ze strony muzeum — 
przewodniczący Rady Programowej 
prof. Marcin Chrzanowski.

Odnotować należy jeszcze jedno 
sportowe wydawnictwo, które ukaza-
ło się z okazji jubileuszu 70-lecia PK. 
Propagująca narciarstwo na PK trójka 
pracowników: Leszek Wojnar (dziekan 
Wydziału Mechanicznego), Krzysz-
tof Włodarczyk i Anna Małysa (pra-
cownicy Centrum Sportu i Rekreacji) 
opracowali książkę „Slalom — damy 
radę”, swoisty przewodnik dla miło-
śników nart. Promocja książki odbyła 
się podczas 62. Mistrzostw Politechni-
ki w Narciarstwie Alpejskim i Snow-
boardzie (11–14 marca 2015 r.) w Zako-
panem. 

Na starcie tej niezwykle popular-
nej wśród studentów i pracowników 
imprezy sportowej stanęło prawie 
150 osób. Znakomitym pomysłem 
organizatorów było przeprowadze-
nie zawodów „Retro”. Przystąpiło do 
nich 11 zawodniczek i zawodników. 
Honorowym starterem slalomu był 
prof. dr hab. Zbig niew Mendera, współ-
organizator i zawodnik pierwszych mi-
strzostw PK w 1953 r. W tej wspaniałej 
zabawie zwyciężył Krzysztof Całka 
(członek honorowy AZS), a na drugim 
miejscu uplasowali się (ex aequo) Barbara 
Grabacka-Pietruszka i Jacek Majka. Po-
mysłowe stroje i styl jazdy oceniała ko-
misja złożona m.in. z byłych mistrzów 
i reprezentantów PK: olimpijczyka Je-
rzego Woyny-Orlewicza, mistrza Pol-
ski Kazimierza Korzeniowskiego, pre-
zesa SIiTN Zuzanny Podgórny.

Latem żeglarze walczyli o Puchar Rektora. 
Fot.: Jan Zych

Pojedynkowi szpadzistek Renaty Knapik-Miazgi (z lewej) i Aleksandry Zamachowskiej sę-
dziował Wojciech Zabłocki. Fot.: Jan Zych
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Rewelacja I ligi

Z innych imprez sportowych zorgani-
zowanych w roku jubileuszu 70-lecia 
PK wymienić należy 39. Bieg Sztafetowy 
Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza 
Kościuszki. Zawody przeprowadzono 
w niezmienionej od lat formule przy 
udziale 20 sztafet męskich, rywalizują-
cych na trasie Politechnika (start przy ul. 
Warszawskiej) — Rynek Główny — ko-
piec Kościuszki. Bieg sztafetowy kobiet 
odbył się z udziałem 21 sztafet w Rynku 
Głównym. Tradycyjnie już przeprowa-
dzono Memoriał im. Piotra Jeża, upa-
miętniający jednego z pomysłodawców 
Biegu Kościuszkowskiego. Ostatnią 
imprezą sportową roku jubileuszowego 
były XXXVIII Regaty o Puchar JM Rek-
tora PK. Uczestniczyło w nich 35 załóg 
(około 100 żeglarzy). Regaty odbyły się 
11 lipca 2015 r. w Ośrodku Żeglarskim 
PK w Żywcu.

Sportowy rok akademicki na PK 
2015/2016 został zainaugurowany 2 paź-
dziernika 2015 r. tradycyjnym już me-
czem siatkówki pomiędzy reprezentacją 
pracowników krakowskich uczelni i re-
prezentacją pracowników PK. Tym ra-
zem zespół kapitana Jana Kusińskiego, 
prof. AGH, byłego prezesa AZS Kraków 
zrewanżował się gospodarzom za ubie-
głoroczną porażkę, wygrywając 2 : 0. 
W zwycięskim zespole ponadto wystą-
pili: Jacek Litwin, Andrzej Wójtowicz, 
Adam Lichota z AGH, Paweł Leja, Łu-
kasz Lic, Jakub Mantorski z UP, Janusz 
Zachara z UR, Lidia Stanisz z AWF, Ma-
ciej Lubaś z UJ, Marek Świerad z UEK. 
Kapitanem reprezentacji gospodarzy 
był prorektor prof. Dariusz Bogdał.

Od 8 czerwca 2015 r. działalnością 
sportową PK kieruje nowy Zarząd KU 
AZS. W wyniku wyborów prezesem KU 
AZS PK została Katarzyna Pabis — stu-
dentka III roku budownictwa w języku 
angielskim. W skład Zarządu KU AZS 
weszli ponadto: Krzysztof Włodarczyk 
— wiceprezes ds. sportu, Dariusz Pyko 
— wiceprezes ds. fi nansowych, Krzysz-
tof Pszczółka — wiceprezes ds. organi-
zacyjnych, Aldona Patycka — sekretarz.

Występująca w I lidze koszykówki 
kobiet drużyna AZS Politechniki Ko-
rona świetnie rozpoczęła rywalizację 
o awans do najwyższej ligi rozgrywek. 
Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie 
krakowski zespół był rewelacją I ligi, 
jednak na fi niszu rozgrywek przegrał 

rywalizację o awans 
z Zagłębiem So-
snowiec. Ambicją 
drużyny jest zakwa-
lifi kowanie się do 
fazy rozgrywek play 
off  i zajęcie miejsca 
w czołówce. Aktu-
alnie podopieczne 
trenerów Wojciecha 
Eliasza Radzikow-
skiego jr i Andrzeja 
Włodarza po I run-
dzie są na piątym 
miejscu i należą 
do faworytek wal-
czących o miejsce 
w ekstra klasie. Zespół ten jest akademic-
kim mistrzem Polski, wicemistrzem Pol-
ski AZS, wygrał Akademicką Ligę Ma-
łopolski. Kadrę zespołu tworzą: Dorota 
Filipowicz, Katarzyna Homoncik, Anna 
Krawiec, Agnieszka Krzywoń, Patrycja 
Łukasik, Aleksandra Owca, Katarzyna 
Pasek, Katarzyna Pratasewicz, Agata Ra-
fałowicz, Magdalena Ruta, Maja Stachu-
ra, Agata Stawarz, Anna Wielebnowska, 
Kinga Wilk, Aleksandra Witkowska. Me-
nadżerem zespołu jest Aldona Patycka. 

Student mistrzem świata

16 listopada 2015 r. na terenie AGH 
odbyła się Gala Małopolskiego Sportu 
Akademickiego. Walkę o tytuł najlep-
szej uczelni w Małopolsce wygrał go-
spodarz imprezy. AGH zdeklasowała 
rywali, zdobywając 552 punkty i zwy-
ciężając w 19 dyscyplinach. Politech-
nika Krakowska zajęła piąte miejsce 
z dorobkiem 351 pkt. Reprezentanci 
PK nie mieli sobie równych w koszy-
kówce kobiet i trójboju siłowym. W tej 
drugiej dyscyplinie podopieczni tre-
nera Adama Bodziocha (występujący 
w składzie: Michał Żytka, Piotr Złotek, 
Mariusz Bańdo, Łukasz Wodecki, An-
drzej Szczurek, Marcin Boruń, Grzegorz 
Bracha, Szymon Gąsienica-Kotelnicki, 
Wiktor Ziółkowski, Jakub Jóźwiak, Ra-
fał Gruszecki) już po raz kolejny są naj-
lepsi w Małopolsce.

W dniach 29–30 grudnia 2015 r. 
odbył się Ogólnopolski Turniej Koszy-
kówki Kobiet o Puchar JM Rektora PK. 
Turniej zakończył się zwycięstwem 
drużyny gospodarzy AZS Politechnika 
Korona Kraków; drużyny, która wyraź-
nie pokonała AZS UŚ Katowice i GTK 

Gdynia. Drugie miejsce w zawodach 
zajął zespół z Gdyni, trzecie — AZS UŚ 
Katowice, który po dramatycznym me-
czu pokonał Wisłę II Can-Pack Kraków. 
Zdecydowanie najlepszą zawodniczką 
zespołu AZS Politechnika Korona była 
Agata Rafałowicz.

Z wydarzeń międzynarodowych 
godne odnotowania są sukcesy w żeglar-
stwie i w brydżu sportowym. W sierpniu 
2015 r. we francuskim Breście student 
Wydziału Inżynierii i Technologii Che-
micznej PK Piotr Ogrodnik zdobył wraz 
z załogą krakowskiego klubu żeglarskie-
go „Horn” tytuł mistrza świata w klasie 
Micro. Natomiast znakomity brydżysta 
krakowskiej Wisły, absolwent Wydziału 
Budownictwa Lądowego PK, Włodzi-
mierz Wala, występując jako niegrający 
kapitan zespołu, wywalczył wraz z ze-
społem trzecie miejsce i brązowy medal 
w mistrzostwach świata w Chenna (hi-
storyczne Madras w Indiach). 

Na koniec odnotować trzeba, że 
w minionym roku odeszli od nas wybitni 
sportowcy. 23 lipca 2015 r. zmarł Juliusz 
Korzeniak, hokeista i piłkarz, wychowa-
nek Cracovii, nauczyciel wychowania fi -
zycznego, w latach 1967–1995 pracownik 
Studium WFiS PK. 30 lipca 2015 r. zmarł 
w Kanadzie, w wieku 90 lat, wybitny ab-
solwent PK, wioślarz krakowskiego AZS, 
olimpijczyk z 1952 r. Czesław Lorenc. 
Prochy jego spoczęły na cmentarzu Bato-
wickim w Krakowie.

Dr Czesław Michalski jest historykiem sportu 
akademickiego, związanym z Uniwersytetem Pe-
dagogicznym w Krakowie; autor m.in. monogra-
fi i „Akademicki Związek Sportowy w Krakowie”. 
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji. 

Narciarstwo w stylu retro... Fot.: Piotr Gibas
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Tradycyjne spotkanie opłatkowe społecz-
ności akademickiej i przyjaciół Politechniki 
Krakowskiej odbyło się 8 stycznia. W  wy-
pełnionej do ostatniego miejsca sali wysta-
wowej Galerii „Gil” śpiewano wspólnie ko-
lędy i składano sobie nawzajem życzenia. 

Kolędy w rodzinnej atmosferze

W kolędowaniu uczestników spotka-
nia wsparły dwa chóry — Chór Akade-
micki PK „Cantata” pod batutą Marty Stós 
i  Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK, 
kierowany przez Annę Korczakowską. Ży-
czenia spełnienia nadziei na udany rok zło-

żył wszystkim obecnym 
i ich rodzinom rektor PK 
prof.  Kazimierz Furtak, 
podkreślając przy tym, 
że wszyscy jesteśmy 
jedną politechniczną 
rodziną. Na rodzinną 
atmosferę spotkania 
zwrócił także uwagę 
ks. prałat Grzegorz 
Szewczyk, proboszcz 
parafi i św. Floriana. 
Przypomniał, że wkro-
czyliśmy w  rok ogło-
szony przez papieża 

Tradycyjnie spotkania opłatkowe dla społeczności PK odbywają 
się przy pełnej sali. Fot.: Jan Zych

Franciszka Rokiem Miłosierdzia, a  tak-
że w  rok obchodów tysiąc pięćdziesiątej 
rocznicy chrztu Polski i  Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie. 

Na spotkanie opłatkowe przybyli in 
corpore prorektorzy PK: dr hab. inż. arch. 
Andrzej Białkiewicz, prof. PK, prof. Da-
riusz Bogdał, prof. Jan Kazior i prof. Leszek 
Mikulski. Obecni też byli: rektorzy po-
przednich kadencji prof. Kazimierz Flaga 
i  prof.  Marcin Chrzanowski, dyrektor ad-
ministracyjny Lidia Ponanta i koordynator 
UTW PK dr inż. Władysława Maria Fran-
cuz. Spotkanie, które prowadziła Teresa 
Baszak-Filipczuk, zorganizowało Centrum 
Pedagogiki i  Psychologii PK przy wydat-
nym udziale działającego w  ramach CPiP 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK oraz 
współpracy Działu Promocji PK. 

(ps)

Dwa chóry akademickie z dwóch różnych stron kraju spotkały się 
w Krakowie, by zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy. 16 stycznia 
w kościele Mariackim odbyło się „Misterium kolędowe” — wspólny 
koncert Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata” 
i  Chóru Akademickiego im.  prof.  Jana Szyrockiego Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologicznego w  Szczecinie. Zespół 
krakowski wystąpił pod batutą Marty Stós, a grupę szczecińską po-
prowadził Szymon Wyrzykowski. Chórom towarzyszyli kolędnicy.

Inspirację dla krakowskiego koncertu stanowiło organizo-
wane od 35  lat w katedrze szczecińskiej „Misterium kolędowe” 
według scenariusza prof. Jana Szyrockiego. Każdego roku przy-
ciąga ono wielu słuchaczy. Nie inaczej było w bazylice Mariackiej. 
Zdaniem Marty Stós kościół Mariacki stwarza bardzo korzystną 
atmosferę do śpiewania tego rodzaju utworów. Koncert, zorga-
nizowany przez Joannę Trociuk-Dobrowolską, odbył się pod pa-
tronatem metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza 
i rektora PK prof. Kazimierza Furtaka.

(ps)

„Misterium kolędowe” w bazylice Mariackiej

Fot.: Jan Zych

Wspólnota Pracowników Politechniki Kra-
kowskiej przy bazylice św.  Floriana w  Kra-
kowie istnieje ponad 30 lat. Łączy pracow-
ników, studentów i  seniorów politechniki, 
ale i  innych krakowskich uczelni. Nowy rok 
w tym gronie rozpoczęto od życzeń i wspól-
nego kolędowania.

W spotkaniu, które odbyło się 20 stycz-
nia tradycyjnie w gościnnych progach 

Spotkanie opłatkowe w „Piwniczce”
Wikarówki, w  sąsiadującej z Politechniką 
Krakowską parafi i św. Floriana w Krakowie, 
wzięli udział pracownicy i seniorzy PK zwią-
zani ze Wspólnotą. Energii miłości, zwłasz-
cza w Roku Miłosierdzia, życzył wszystkim 
zaproszony na spotkanie proboszcz parafi i, 
ks.  prałat Grzegorz Szewczyk, który ape-
lował również o  polską gościnność przed 
nadchodzącymi ŚDM. Ks. Jarosław Chlebda, 

duszpasterz Wspólnoty skupił się w  swej 
refl eksji nad bożonarodzeniową symboliką.

Animatorami comiesięcznych spotkań 
„Piwniczki” są prof. Zenon Waszczyszyn, 
związany z  Wydziałem Inżynierii Lądowej 
PK i dr hab. Anna Kumaniecka, reprezentu-
jąca Wydział Fizyki, Matematyki i Informa-
tyki PK.

kt
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Samorząd Studencki istnieje na Politechni-
ce Krakowskiej od 1990 r. W tym czasie roz-
winął działalność na wielu polach i każdego 
roku organizuje wydarzenia, które na długo 
zapadają w pamięć. Przypomnijmy pokrót-
ce, co zdarzyło się w ciągu ostatnich dwu lat.

Najważniejsze sprawy działy się 
w  dziedzinie kultury, dydaktyki i  działal-
ności charytatywnej. Już same wydarzenia 
kulturalne to temat rzeka. Wielu doznań na 
tym polu nasi studenci mogli doświadczyć 
tylko po… okazaniu legitymacji, bowiem 
podczas Dni Kultury PK gwarantowało to 
darmowy wstęp do placówek kulturalnych 
w całym Krakowie. Przedsięwzięcie cieszy-
ło się ogromną popularnością.

Wśród studentów pierwszego roku 
duże zainteresowanie wzbudziły w  ostat-
nich dwu latach obie edycje Obozu Adap-
tacyjnego „Adapciak”. Podczas kilku dni 
spędzonych w Krakowie i poza królewskim 
miastem pierwszoroczniacy poznawali swo-
ją uczelnię, miasto, w którym rozpoczynali 
studia, a  także wzięli udział w  szkoleniach 
z zakresu regulaminu studiów oraz pomocy 
materialnej. Ponadto po raz pierwszy w ży-
ciu przystępowali do sesji, tym razem jesz-
cze na wesoło. Do tego dochodziło wiele 
gier i  zabaw integracyjnych, toczących się 
wyłącznie w pozytywnej atmosferze.

Samorząd na PK dba także o pełne żo-
łądki studentów. Pączki serwowane w tłusty 
czwartek potrafi ą umilić nawet najtrudniej-
sze studia. Zaś kwiaty i  drobne upominki 
wręczane piękniejszej części studenckiej 
społeczności w Dniu Kobiet wywołują nie-
jeden szczery uśmiech na twarzy. 

Najważniejszym wydarzeniem roku aka-
demickiego w  działalności samorządu jest 
Rajd Politechniki. Majowy weekend w  gó-
rach jest wyczekiwany z ogromną tęsknotą. 
Rajd to wydarzenie jedyne w swoim rodza-
ju. Każdy student powinien wziąć w  nim 
udział chociaż raz. W  dwóch poprzednich 
latach gościły nas Zdynia i Jurgów. A gdzie 
odbędzie się kolejny rajd w tym roku? War-
to śledzić uważnie fanpage SSPK, gdzie za-
wsze są najświeższe informacje. 

Zanim wszystkie oczy skierują się na 
Rajd PK, każdego roku miłośników muzy-
ki wszelakiej zachwycają zespoły biorące 
udział w  Przedrajdowym Przeglądzie Ka-
pel. A podczas wyborów Najmilszej Stu-
dentki i SuperStudenta PK wyłonieni zosta-

ją reprezentanci uczelni do walki o prymat 
w Krakowie. 

Po powrocie z rajdu w żadnym wypad-
ku studentów nie czeka wyłącznie codzien-
na rzeczywistość. Odbywają się bowiem 
Czyżynalia, czyli juwenalia Politechniki 
Krakowskiej. A to oznacza kilka dni nieza-
pomnianych koncertów takich gwiazd, jak: 
Brodka, Bracia Figo Fagot, Jelonek, Mela 
Koteluk, Dawid Podsiadło i inni. 

Czy studenci znają swoje prawa i obo-
wiązki? Zapewne tak, a to dzięki plakatom 
informacyjnym. Szerokim echem, również 
w kręgu władz uczelnianych, odbiła się ak-
cja #kreujprzyszlość PK. Studenci potrafi ą 
się także dzielić tym, co mają, z potrzebu-

Dwa lata z życia Samorządu Studenckiego PK
PAWEŁ GOŁPYŚ

Podczas grudniowego podsumowania działalności samorządu najbardziej aktywnym stu-
dentom gratulował rektor PK prof. Kazimierz Furtak. Fot.: Jan Zych

jącymi, czego najlepszym przykładem jest 
akcja „Mikołajki”. Co roku padają kolejne 
rekordy w  zbiórce pieniędzy na prezenty 
dla dzieci z  ośrodków opiekuńczych. Po-
dobnie jest z  akcją Krakowski Krwiecień 
Krwiodawstwa oraz akcją Fundacji DKMS 
w celu pozyskiwania nowych osób do bazy 
potencjalnych dawców szpiku.

To tylko najważniejsze wydarzenia, bu-
dzące największe zainteresowanie studen-
tów. Działań tych jest o wiele więcej. Zainte-
resowanych współtworzeniem następnych 
wydarzeń Samorząd Studencki zaprasza do 
odwiedzenia pokoju 107 w  budynku SJO 
(obok biblioteki) lub zaglądnięcia na stronę 
internetową: samorząd.pk.edu.pl.

„Akopol” — spółka, której 100 proc. udzia-
łów należy do Politechniki Krakowskiej, jest 
jednym z  najbardziej efektywnych przed-
siębiorstw w Polsce. Fakt ten potwierdziło 
nadanie jej tytułu „Efektywna Firma 2014”, 
przyznanego przez Instytut Nowoczesne-
go Biznesu i  Magazyn Przedsiębiorców 
„Europejska Firma”.

Tytuł przyznano po analizie wyników 
fi nansowych 3 milionów fi rm na podstawie 

Sukces „Akopolu”
danych z  Krajowego Rejestru Sądowego. 
Pod uwagę brano stosunek zysku netto 
do przychodów. Uroczystość przyznania 
tytułu odbyła się 10 grudnia 2015 r. w Sali 
Głównej Centralnej Biblioteki Rolniczej 
w  Warszawie. Tytułu „Akopol” może uży-
wać bezterminowo.

(R.)
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IAESTE — The International Association 
for the Exchange of Students for Techni-
cal Experience — to stowarzyszenie non-
-profi t, działające od 68 lat w 86 krajach na 
świecie, znane z organizowania zagranicz-
nych praktyk i staży dla studentów kierun-
ków technicznych. W  Polsce jest obecne 
od 1957 r. Od tej pory umożliwiło wyjazd 
na praktykę poza granicami naszego kraju 
25 tys. studentów. W tym samym czasie 
równie liczna grupa obcokrajowców od-
wiedziła Polskę. Patronat nad organizacją 
sprawuje minister edukacji narodowej.

Na Politechnice Krakowskiej Komitet Lo-
kalny IAESTE został reaktywowany w 2006 r. 
Tylko w  mijającym roku organizacja pod-
czas Akcji Lato gościła 9 studentów obco-
krajowców — z  Rumunii, Turcji, Słowacji, 
Meksyku, Belgii i  Chin. Praktyki odbywały 
się na wydziałach uczelni i  w  prywatnych 
fi rmach. Dzięki pomocy dziekana Wydziału 
Inżynierii Lądowej, prof. Tadeusza Tatary 
dwie osoby odbyły staż w Laboratorium Ba-
dawczym Materiałów i Konstrukcji Budowa-
nych, kierowanym przez dr. inż. Stanisława 
Kańkę. Studentów prowadzili dr inż. Teresa 

Komitet Lokalny IAESTE na PK

Przyjemne z pożytecznym
DOMINIKA BUTRYN

Fot.: Anita Słyś

Laury dla dydaktyków
Karnawał, jak co roku, był czasem bali or-
ganizowanych na poszczególnych wydzia-
łach PK. Niektóre z  nich świetną zabawę 
połączyły z  wyborami nauczycieli akade-
mickich, cieszących się wśród studentów 
największym uznaniem.

Na Wydziale Inżynierii Środowiska 
tytuł najlepszego dydaktyka otrzymali: 
dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK 
(kierunek „gospodarka przestrzenna”), 

dr inż. Krzysztof Głód (kierunek „inżynieria 
środowiska”), dr hab. inż. Agnieszka Gene-
rowicz (kierunek „ochrona środowiska”), 
mgr inż. Dorota Anielska (kierunek „bu-
downictwo”). 

Na Wydziale Fizyki, Matematyki i  In-
formatyki uznanie studentów zyskało 
sześć osób. Na kierunku „fi zyka” oraz „na-
notechnologie i  nanomateriały” najlep-
szym dydaktykiem został prof. Tadeusz 

Fot.: Jan Zych

Lesiak, a  najlepszym wykładowcą została 
dr inż. Małgorzata Duraj. Na kierunku „ma-
tematyka” za najlepszego dydaktyka uzna-
no mgr. Kamila Kulara, a  za najlepszego 
wykładowcę — dr. Mariusza Jużyńca. Na-
tomiast na kierunku „informatyka”  wybór 
padł na mgr. inż. Jana Wojtasa jako najlep-
szego dydaktyka i prof. Stanisława Drożdża 
jako najlepszego wykładowcę.

(ps)

Stryszewska i dr inż. Tomasz Tracz. Na Wy-
dziale Architektury, za zgodą prodziekana 
dr. hab. inż. arch. Rafała Zawiszy, z praktyki 
w  Instytucie Projektowania Budowlanego 
skorzystała jedna studentka. Doświadcze-
nie zdobywała pod kierunkiem dr hab. inż. 
arch. Sabiny Kuc. Z  kolei 14 studentów PK 
latem wybrało oferty praktyk z naszej bazy. 
Prawie każdy odwiedził inny kraj.

Do rozpoznawalnych działań IAESTE 
należy również CaseWeek. Te darmowe 
warsztaty inżynierskie dla studentów i  ab-
solwentów uczelni odbywają się co roku 
w  kwietniu. Prowadzą je eksperci z  rozwo-
jowych polskich fi rm. W  ub.r. były to: Co-
march, Arup, B&R, Capgemini. Patronat nad 
wydarzeniem sprawuje Ministerstwo Nauki 
i  Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo 
Gospodarki. Tego typu wydarzenia, łącząc 
przyjemne z  pożytecznym, pomagają stu-
dentom w nawiązywaniu branżowych zna-
jomości, a także w znalezieniu stażu i pracy. 
Zachęcamy, by wziąć udział w  tegorocz-
nych, które odbędą się 11–27 kwietnia 2016 r.

Dominika Butryn studiuje transport na Wydzia-
le Inżynierii Lądowej PK; jest członkiem Komite-
tu Lokalnego IAESTE PK.
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Gdyby punkty w  rankingu uczelni były 
przyznawane za organizację zawodów nar-
ciarskich, Politechnika Krakowska zapewne 
zostałaby liderem. Niezależnie od słynnych 
i  mających długą tradycję Mistrzostw PK 
w  Narciarstwie Alpejskim i  Snowboardzie 
mamy bowiem od sześciu lat unikalny, 
wzorowany na Pucharze Świata, cykl za-
wodów o Puchar Rektora. Brakowało nam 
dotąd jednego — profesjonalnych strojów 
do jazdy sportowej. 

Pomysł na takie stroje dla narciarzy z Po-
litechniki Krakowskiej zrodził się 28 marca 
2015 r. podczas drużynowych zawodów 
o Puchar Bachledów, zainicjowanych przez 
legendarnego polskiego alpejczyka An-
drzeja Bachledę-Curusia. Andrzej Łobodziń-
ski z Centrum Sportu i Rekreacji PK zwrócił 
wtedy uwagę, że byliśmy jedyną drużyną, 
której członkowie nie mieli jednolitych stro-
jów. Ponadto zdecydowana większość 
uczestników startowała w  profesjonalnych 
kombinezonach, zwanych w  żargonie nar-
ciarskim „gumami”, podczas gdy wśród 
naszych pracowników w „gumie” nie jeździł 
nikt. Grupa pasjonatów, organizujących Pu-
char Rektora uznała, że trzeba to zmienić!

Okazało się, że kombinezony takie, do 
których można zamówić indywidualną 
grafi kę, produkuje fi rma BERDAX z Poroni-
na. Prac projektowych podjął się prof. Le-
szek Wojnar. Jak sam przyznaje, nie było to 
zadanie łatwe. W projekcie uwzględniono 
następujące elementy: 

Profesjonalne stroje dla narciarzy PK
— logo i  nazwę Politechniki Krakowskiej 

(jednoznacznie identyfi kując osobę no-
szącą strój, zostały umieszczone w tym 
samym miejscu, w  którym informację 
o  przynależności narodowej mają za-
wodnicy startujący w Pucharze Świata); 

— kolor niebieski jako kolor Politechniki 
Krakowskiej (co wydaje się oczywiste);

— dodający dynamiki kolor czerwony 
(dobrze kontrastuje ze śniegiem i dzię-
ki temu strój się wyróżnia); 

— kolor czarny (w partiach ramion, bioder 
i pośladków oraz na końcach rękawów 
i  nogawek, gdyż właśnie te elementy 
szybko się brudzą); 

— kolor biały (wprawdzie niewielu ele-
mentów, jednak nawet w  ograniczo-
nym zakresie ożywia całość). 
W ostatecznej wersji projektu wzięto 

pod uwagę ograniczenia technologiczne 
związane z  koniecznością łatwej adapta-
cji kombinezonów do różnych wymiarów 
poszczególnych użytkowników. Wizyta 
u  producenta zaowocowała ponadto su-
gestią zaprojektowania dodatkowo kurtki 
typu softshell. Kurtka taka w wersji „Gold”, 
ze wzmocnieniami z  tkaniny z  włóknem 
węglowym, pozwalającymi na bezkarne 
uderzanie w  tyczki, noszenie na ramieniu 
nart itp., posiada dodatkowo kaptur, który 
nie bez powodu jest biało-czerwony.

Pomysł okazał się strzałem w dziesiąt-
kę. O  ile na „gumę” zdecydowali się nie-
liczni, to kurtki typu softshell zamówiło 

Tak zmieniał się projekt kombinezonu

Narciarz w kombinezonie i w kurtce
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kilkadziesiąt osób. Wszyscy zwra-
cali uwagę na wpadającą w  oko 
formę. Chrzest bojowy softshell 
przeszedł na początku listopada 
na lodowcu Hintertux w  Austrii. 
Okazał się odporny na silny wiatr 
i  wodę, poza tym zwracał uwa-
gę innych narciarzy, którzy pytali 
o  szczegóły dotyczące sportu na 
naszej uczelni i o  samą kurtkę. 
Napotkani absolwenci PK chcieli 
koniecznie sfotografować strój. 
Wszystko zatem wskazuje, że nie 
tylko zadowoli on użytkowników, 
ale będzie również służył promocji 
uczelni.

(R.)

Pomyślnie wystartowała nowa inicjaty-
wa Politechniki Krakowskiej, adresowana 
do najmłodszych ludzi, którzy do tej pory 
zasiadali w  salach wykładowych naszej 
uczelni — Politechniczny Uniwersytet 
Dzieci. Dla uczniów starszych klas szkół 
podstawowych przygotowano ofertę, któ-
ra uwzględnia szeroki wachlarz zaintereso-
wań. Pierwsze zajęcia odbyły się 5 grudnia 
ubiegłego roku. 

Ideą przedsięwzięcia jest otwarcie 
drzwi Politechniki przed dziećmi ciekawy-
mi nauki i techniki, a także przejawiającymi 
uzdolnienia artystyczne oraz interesujący-
mi się sportem. W programie zajęć znala-

Politechniczny Uniwersytet Dzieci rozpoczął działalność
zły się takie atrakcje, jak możliwość spraw-
dzenia się w  symulatorze myśliwca F-16, 
pokierowania wirtualnym tramwajem, za-
poznanie się z działaniem robotów, udział 
w eksperymentach chemicznych, warszta-
ty poświęcone łamigłówkom matematycz-
nym, a  także uczestniczenie w  zajęciach 
kształcących umiejętności w  zakresie ry-
sunku, technik malarskich, śpiewu i  tańca 
(włącznie z hip-hopem) oraz treningi w ta-
kich dyscyplinach sportu, jak koszykówka, 
siatkówka, tenis czy kolarstwo. 

Dzięki tak szerokiej ofercie uczestni-
czący w  zajęciach uczniowie klas IV–VI 
szkół podstawowych mają okazję nie tylko 

dowiedzieć się wielu 
nowych rzeczy i  prze-
żyć emocjonujące przy-
gody, ale także zapo-
znać się z  Politechniką 
Krakowską. Służy temu 
zaangażowanie w  reali-
zację przedsięwzięcia 
Centrum Pedagogiki 
i Psychologii koordynu-
jącego projekt, a  także 
wydziałów PK oraz Cen-
trum Sportu i Rekreacji. 
Być może niejeden 
dzisiejszy słuchacz Po-
litechnicznego Uniwer-
sytetu Dzieci za kilka 

lat wkroczy w  mury naszej uczelni jako 
student z poczuciem, że wraca do czegoś 
dobrze już sobie znanego. 

Politechnika Krakowska, podobnie 
jak inne uczelnie naszego miasta, bardzo 
sobie ceni udział w  dorocznym Festiwalu 
Nauki w Krakowie, kiedy przez kilka majo-
wych dni w  atmosferze wspólnej zabawy 
rozbudza się zainteresowanie nauką głów-
nie wśród dzieci i młodzieży. Politechnicz-
ny Uniwersytet Dzieci PK jest kolejnym kro-
kiem w tym kierunku.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

„Próba generalna” na stoku w Austrii. Fot.: Archiwum
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program badań centrum i  dostarczy wyni-
ków o fundamentalnym znaczeniu dla nauk 
podstawowych i aplikacyjnych — mówi pro-
rektor UJ. 

27 grudnia 2015 r.
Studencki pomysł na błyskawiczne 
zbadanie grup krwi

Studenci zaprojektowali urządzenie, które 
grupę krwi np. osoby rannej, określi w za-
ledwie trzy minuty. Wynalazek przyda się 
zwłaszcza wtedy, gdy poszkodowanych 
jest wyjątkowo wielu, np. w  wypadkach. 
Niski koszt produkcji pozwoli na jego 
kupno nawet niezamożnym placówkom. 
„Blood Analyser” — to projekt urządzenia 
służącego do wstępnego określenia grupy 
krwi. — Chcielibyśmy, aby nasze urządzenie 
było montowane w  karetkach pogotowia 
ratunkowego; aby już kilka chwil po wy-
padku ratownicy medyczni mogli poznać 
grupę krwi. Oczywiście, jeżeli podanie krwi 
będzie konieczne. Dzięki temu już z  karetki 
można poinformować szpital, że jest po-
trzebna konkretna grupa krwi. Jeżeli szpital 
nie będzie posiadał odpowiedniej grupy, 
odpowiednio wcześniej można rozpocząć 
proces poszukiwania krwi w innych placów-
kach — powiedział PAP jeden z  autorów 
wynalazku — Joachim Jakubas. Na pomysł 
urządzenia wpadł wspólnie z dwoma kole-
gami — Grzegorzem Koperem i Marcinem 
Markowskim (student I roku automatyki 
i  robotyki na WM PK — przyp. MS). Dziś 
każdy z  nich jest studentem innej uczelni 
(Wojskowej Akademii Technicznej, Poli-
techniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-
-Hutniczej), a idea urządzenia narodziła się, 
kiedy uczyli się w  Technikum Elektronicz-
nym w Połańcu.

7 stycznia 2016 r.
Tunel aerodynamiczny PK służy 
także sportowcom

Tunel aerodynamiczny Politechniki Kra-
kowskiej, który na co dzień służy do bada-
nia obiektów budowlanych i  konstrukcyj-
nych, wykorzystują także sportowcy bijący 
rekordy prędkości. W  tunelu przygoto-
wania do nowego sezonu kończy właśnie 
Jędrzej Dobrowolski i Michał Pawlikowski. 

Politechnika Krakowska w mediach

14 stycznia 2016 r.
Synchrotron dla naukowców 
i studentów Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska i  Narodowe Cen-
trum Promieniowania Synchrotronowego 
SOLARIS Uniwersytetu Jagiellońskiego 
będą ze sobą współpracować. W  czwar-
tek 14 stycznia 2016 r. porozumienie w tej 
sprawie zawarli rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak i  prorektor UJ ds. badań nauko-
wych i  funduszy strukturalnych prof. Sta-
nisław Kistryn. Porozumienie przewiduje 
m.in. udział we wspólnych badaniach na-
ukowych, wymianę doświadczeń, a  także 
wspólne starania o środki fi nansowe na re-
alizowane w kooperacji projekty naukowo-
-badawcze. Wyniki uzyskane we współ-
pracy stron będą przedmiotem wspólnych 
publikacji naukowych. Umowa dotyczy 
nie tylko współdziałania pracowników na-
ukowych obu uczelni i  NCPS. Możliwość 
prowadzenia w  siedzibie SOLARIS badań 
naukowych i  pomiarów mechanicznych, 
związanych z  pracami dyplomowymi 
i  doktorskimi, będą mieli także studenci 
i  doktoranci PK. — Porozumienie otwiera 
przed naszymi naukowcami, studentami 
i  doktorantami możliwości prowadzenia 
unikatowych badań naukowych w  oparciu 
o  jedno z  najpotężniejszych narzędzi ba-
dawczych w  Polsce i  Europie — podkreśla 
prof. Kazimierz Furtak, rektor PK. — Z dru-
giej strony, oferujemy Narodowemu Centrum 
Promieniowania Synchrotronowego nasze 
wsparcie przy rozwiązywania problemów 
związanych z działaniem i diagnostyką syn-
chrotronu SOLARIS. Mamy w  tym zakresie 
bardzo bogate doświadczenia, wynikające 
z wieloletniej współpracy z Europejską Orga-
nizacją Badań Jądrowych CERN i zaangażo-
waniem naszych specjalistów w  stworzenie 
najpotężniejszego instrumentu naukowego 
CERN — Wielkiego Zderzacza Hadronów. 

Prof. Stanisław Kistryn przypomina, 
że Centrum SOLARIS pomyślane było jako 
tzw. laboratorium użytkowników, otwarte 
dla wszystkich naukowców, którzy w swo-
ich badaniach potrzebują najnowocze-
śniejszej w  świecie i  unikalnej w  tym re-
gionie Europy infrastruktury. — Liczymy, 
że współpraca z  naukowcami z  Politechniki 
Krakowskiej — przy ich doświadczeniu i kon-
taktach międzynarodowych — rozszerzy 

Obaj sportowcy Mazda Sky Speed Team 
biją rekordy prędkości. Dobrowolski — 
w  zjeździe narciarskim, a  Pawlikowski — 
w  szybkości zjazdu na snowboardzie. Jak 
poinformowała Politechnika Krakowska, 
Dobrowolski jest pierwszym człowiekiem, 
który poddał się testom w tunelu aerody-
namicznym PK. 

O wydarzeniu także: TVP, TVN 24, 
„Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, 
„Gazeta Wyborcza”, Onet.pl, Programy I, III 
i  IV  PR, Radio RMF, Radio Eska, Radio Kra-
ków, Sport.

13 stycznia 2016 r.
Pospolite ruszenie służb na ŚDM

Jest gotowy wstępny plan organizacji 
ruchu podczas lipcowych uroczysto-
ści Światowych Dni Młodzieży. Przygo-
towania do uroczystości w  Krakowie 
i  Brzegach-Kokotowie nabierają real-
nych kształtów. (...) Jak mówi wojewoda 
małopolski, Józef Pilch, pełny plan or-
ganizacji ŚDM zostanie przedstawiony 
15  marca. Wtedy też pokazana zostanie 
mapa organizacji ruchu w  obrębie Kra-
kowa i Brzegów (tam odbędą się główne 
uroczystości). Dziś wiadomo już tyle, że 
większość drogi pielgrzymi będą musieli 
pokonać pieszo. Z  Krakowa do Brzegów 
to około 10  km. — Transport publiczny 
będzie kursował po specjalnych pasach 
i  dość często, proponujemy co pięć minut 
— mówi prof. Andrzej Szarata z Politech-
niki Krakowskiej. Jednak, jak dodaje, na-
wet przy takiej organizacji, z komunikacji 
publicznej skorzysta w sumie 20–30 proc. 
pielgrzymów. To właśnie na Politechnice 
Krakowskiej kilkudziesięciu pracowników 
i studentów-wolontariuszy przygotowało 
plan takiej organizacji. W  propozycjach, 
mocno już przedyskutowanych z  policją 
i zarządem dróg w Krakowie, znajdują się 
m.in. plany dotyczące wyłączenia II  ob-
wodnicy z ruchu kołowego (...). Teraz musi 
je zaakceptować wojewoda. — Na tej pod-
stawie zorganizujemy przetarg i  wyłonimy 
wykonawcę, który będzie odpowiedzialny 
m.in. za oznakowanie i  zabezpieczenia 
transportu — mówi Marcin Korusiewicz, 
szef Zarządu Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu w Krakowie.
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KALEJDOSKOP

Sabina Kuc
BUGA 2015 — 

Krajobrazy Havel 
Region. Technologie 

i materiały budowlane 
w kształtowaniu krajobrazu

10 grudnia 2015 r. — 
14 stycznia 2016 r.

Sabina Kuc co dwa lata odwiedza wystawy 
BUGA w  Niemczech, aby poprzez swoje 

GALERIA

Przy okazji zakończenia plebiscytu „10 Asów 
Małopolski”, organizowanego co roku przez 
redakcję „Dziennika Polskiego”, dziennikarze 
postanowili wyróżnić statuetką Asa Hono-
rowego Edwarda Surdykę. Ten wybitny nie-
gdyś trener piłki ręcznej przez długie lata był 
kierownikiem Studium Wychowania Fizycz-
nego Politechniki Krakowskiej.

Liczący dziś 90 lat Edward Surdyka, 
w  młodości był koszykarzem i  występo-
wał w pierwszoligowej drużynie „Cracovii”. 
Prawdziwe sukcesy przyniosła mu jednak 
kariera trenerska. Jako student Wyższej 
Szkoły Wychowania Fizycznego został 
trenerem zespołu piłkarek ręcznych „Cra-
covii” i  w  tej roli zdobył cztery tytuły mi-
strza Polski z  drużyną 11-osobową i  sześć 
tytułów z drużyną 7-osobową. Trenowany 
przez niego zespół dwukrotnie też sięgnął 
po Puchar Polski. Na przełomie lat 50. i 60. 
prowadził narodową drużynę, którą trzy 
razy wprowadził do fi nału mistrzostw świa-
ta. A były to czasy, gdy trener kadry szczy-
piornistek pracował… społecznie, otrzy-
mując jedynie zwrot utraconych zarobków.

As Honorowy dla Edwarda Surdyki

W 1976 r. Edward Surdyka objął kierow-
nictwo Studium Wychowania Fizycznego 
PK i pozostał na tym stanowisku do końca 
1995 r. W tym czasie przyczynił się do znacz-
nego powiększenia bazy sportowej uczel-
ni. To on zachęcił m.in. władze uczelni do 
podjęcia starań o obiekt użytkowany przez 
wojsko przy ul. Kamiennej, dzięki czemu Po-
litechnika zyskała halę sportową w pobliżu 
kampusu przy ul. Warszawskiej.

(ps)

Medale 
„Pod Gruszką”

Dwaj członkowie zespołu redakcyjnego 
„Naszej Politechniki” — Lesław Peters i Jan 
Zych — otrzymali medale wybite z  okazji 
60-lecia Klubu Dziennikarzy „Pod Grusz-
ką”. Medalami uhonorowani zostali za-
służeni pracownicy i  działacze klubu oraz 
wyróżniający się krakowscy dziennikarze. 
Spotkanie jubileuszowe odbyło się 13 listo-
pada 2015 r. w lokalu klubu przy ul. Szcze-
pańskiej 1. 

Fot.: Piotr Gibas

fotografi e przybliżyć idee i  współczesne 
sposoby kształtowania krajobrazu. Wy-
stawa — to kolejny etap jej dydaktyczno-
-popularyzatorskiej działalności. Tym ra-
zem pokazała realizacje założeń krajobra-
zowych, które powstały w  Brandenburgu, 
Premnitz, Rathenow, Rhinow-Stölln i Havel-
bergu. Na wystawę zostały wybrane najcie-
kawsze propozycje pokazujące, jak można 
zaaranżować przestrzeń miejską, tak aby 
była atrakcyjna dla ludzi.

(dz)



SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA

Rok Kościuszki

Rzecz przez władzę rektorską
Jest już ogłoszona:
Ten rok — Rokiem Kościuszki,
Naszego patrona.
Bo od czasu, gdy Jego 
Życie się zaczęło,
Już dwieście siedemdziesiąt
Latek przeminęło.
Dlaczego Jego postać
Za patrona bierzem?
Bo był on inżynierem
I sławnym żołnierzem.
Warto także przypomnieć
Kościuszki przymioty:
Miłowanie wolności
I serce patrioty.
Naczelnik insurekcji
I w Stanach generał
Za idee wolności
Tu… i tam krew przelał.
Świętuj, Politechniko!
Nim rocznica skona,
Niech świat widzi, jakiego
Obrałaś patrona.

Krzysztof Konstanty Stypuła 

Tym razem Gra o Tron toczyła się na  torze do bowlingu... Fot.: Jan Zych




