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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzę Państwu — Pracownikom,
Studentom i Wychowankom
oraz Przyjaciołom Politechniki Krakowskiej —
wiele szczęścia i wiosennej pogody ducha.
Życzę, żeby nadchodzące Święta
Wielkiej Nocy minęły w zdrowiu
i spokojnej rodzinnej atmosferze,
a świąteczny nastrój, pozytywna energia,
wiara i życzliwość pozostały na długo
w Państwa domach i sercach.
Kazimierz Furtak
Rektor Politechniki Krakowskiej

SŁOWO REKTORA
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Spotykamy się na progu nowego semestru, za nami sesja egzaminacyjna, obrony prac inżynierskich oraz rekrutacja na studia
magisterskie. Zainaugurowaliśmy też Rok Kościuszkowski na
PK, kolejne jego wydarzenia przed nami.
Wstępne dane z rekrutacji wskazują, że studia II stopnia na
PK cieszą się zainteresowaniem kandydatów, ale zainteresowanie to nie jest równomierne. Na Wydziałach Mechanicznym
oraz Inżynierii Środowiska liczba chętnych do studiowania na
PK była w tym naborze większa niż planowana liczba miejsc,
na pozostałych — nieco mniejsza. Biorąc pod uwagę wszystkie
wydziały, mieliśmy nieco mniej chętnych niż miejsc. Ta tendencja, związana z niżem demograficznym, jest przedmiotem analiz
władz rektorskich i dziekańskich. Podejmujemy też wiele działań
promocyjnych, by zachęcić młodych do podjęcia wyzwania, jakim są studia techniczne. Wiemy, że to niełatwe studia, dla osób
ambitnych i pracowitych, ale mamy pewność, że wysiłek włożony w zdobycie wykształcenia inżynierskiego się opłaca. Potwierdzają to losy absolwentów PK. Z tymi wychowankami, którzy
chcieliby się podzielić historią swojego zawodowego sukcesu,
zapoczątkowanego na studiach, będziemy starali się nawiązać
współpracę w najbliższym czasie.
4 lutego rozpoczęliśmy obchody Roku Tadeusza Kościuszki
na PK. W Galerii „Kotłownia” odbyła się projekcja przedwojennego filmu „Kościuszko pod Racławicami”. To było niecodzienne, warte zapamiętania wydarzenie. Dziękuję pracownikom
Działu Promocji za inicjatywę i zorganizowanie tego filmowego
spotkania, jak również za pączkowy (w tłusty czwartek) poczęstunek po emisji.
W związku z Rokiem Kościuszkowskim czekają nas kolejne
wydarzenia. Trwają zgłoszenia do organizowanego po raz piąty,
ogólnopolskiego konkursu wiedzy dla uczniów i studentów „Tadeusz Kościuszko — inżynier i żołnierz”. Finałowy etap konkursu, którym chcemy przyczynić się do popularyzacji wiedzy
o naszym wielkim Patronie, odbędzie się 18 kwietnia. Trwa także
otwarty dla amatorów i profesjonalistów konkurs fotograficzny,
inspirowany tematyką kościuszkowską. Prace można zgłaszać
do 15 kwietnia. Laureatów obu konkursów nagrodzimy 6 maja,
podczas Święta Szkoły, uroczystości, na którą już zapraszam.
Tematyka kościuszkowska będzie wtedy obecna także w formie
interesującego wykładu.
Najbliższym wydarzeniem Roku Kościuszkowskiego jest organizowany już po raz 40. Bieg Szlakiem Pomników Pamięci
Tadeusza Kościuszki. 23 marca pobiegną w nim sztafety męskie,
żeńskie oraz osób niepełnosprawnych, a także goście zaproszeni
do biegu VIP-ów. Jesteśmy dumni, że tradycja biegu, zapoczątkowana przed 40 laty, gdy Politechnika przyjęła imię swojego
Patrona, tak wspaniale się rozwinęła. Dziś Bieg Kościuszkowski
jest uznaną marką na mapie akademickiego sportu, a jego znakomita organizacja, do której przyczyniają się kolejne pokolenia
działaczy AZS PK i studentów, wystawia Politechnice Krakowskiej piękne świadectwo.
Ważnym wydarzeniem — pierwszym w historii naszej
uczelni, nie mającym precedensu w innych szkołach wyższych
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— był czat wideo pod tytułem „Rektorzy
PK on-line”. Wraz z prorektorem ds.
studenckich mogliśmy odpowiadać na
pytania nurtujące naszych studentów
i kandydatów na studia. Zainteresowanie tym niecodziennym spotkaniem było
tak wielkie, że w czasie godzinnego czatu
nie udało się odpowiedzieć na wszystkie
pytania. Dlatego po wydarzeniu odpowiedzi
udzieliliśmy pisemnie. Mamy nadzieję, że tego typu
spotkania staną się dobrym zwyczajem na PK. Dziękuję Samorządowi Studentów za oryginalny pomysł i jego profesjonalną
realizację.
W lutym w Galerii „Gil” PK odbyła się wystawa prac
Tytusa Byczkowskiego pt. „Portrety i karykatury profesorów
Politechniki Krakowskiej”. Wystawie towarzyszyła promocja albumu pod tym samym tytułem z reprodukcjami prac.
W albumie znalazły się także fraszki prof. Krzysztofa Stypuły z Wydziału Inżynierii Lądowej oraz rysunki satyryczne
prof. Leszka Wojnara, dziekana Wydziału Mechanicznego
PK. Tytus Byczkowski sportretował profesorów, pracujących
na PK w roku jubileuszu 70-lecia uczelni. Z jego zaproszenia
do udziału w tym oryginalnym projekcie skorzystało 72 profesorów Politechniki. Powstał w ten sposób niekonwencjonalny
dokument, będący artystycznym zapisem wyjątkowego momentu w historii uczelni, jakim jest 70. rocznica jej powstania. Byczkowski, poznański artysta malarz, portrecista i karykaturzysta, obecnie związany z Zakopanem, jest członkiem
Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Ma w dorobku
20 indywidualnych wystaw malarstwa i 18 indywidualnych
wystaw karykatury portretowej.
W marcu pracę na stanowisku kanclerza Politechniki Krakowskiej zakończył dr Paweł Modrzyński. Złożył rezygnację
z funkcji w związku z objęciem stanowiska w ważnym departamencie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dziękując
za pracę i zaangażowanie w rozwój Politechniki, życzę Panu
Kanclerzowi satysfakcji z dalszej działalności i liczę na współpracę na nowych polach. Nowy kanclerz PK zostanie wybrany
w konkursie.
Gdy piszę te słowa, nie mam jeszcze informacji na temat
wyników powtórnej oceny nauczycieli akademickich. Mam nadzieję, że tylko nieliczni otrzymali ponownie ocenę negatywną.
Nadzieję opieram na znacznym wzroście liczby publikacji pracowników PK w ostatnim roku. Z całą pewnością przyczyniły
się do tego — chociaż nie dotyczy to, niestety, wszystkich wydziałów — obchody jubileuszu 70-lecia PK.
To ostatnie spotkanie z Państwem na łamach „Naszej Politechniki” przed przypadającymi w marcu Świętami Wielkanocnymi. Życzę radosnych Świąt Wielkiej Nocy, niech będą źródłem nadziei.

Kazimierz Furtak
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Studenci projektują
rozwiązania dla gmin
Współpraca Politechniki Krakowskiej z samorządami przynosi korzyści
obydwu stronom
ALEKSANDRA DUDASZ
Współpraca pomiędzy samorządami gmin i miast Małopolski a Politechniką Krakowską rozwija się od lat. W 2012 r. do
burmistrzów i wójtów regionu z inicjatywy rektora PK skierowano ofertę podjęcia przez uczelnię problemów ważnych dla
lokalnych społeczności. W efekcie na Politechnice powstało
wiele opracowań służących rozwiązaniu różnych miejscowych problemów. Skorzystali na tym również studenci PK,
mierząc się z realnymi zagadnieniami życia gospodarczego
i społecznego.
Na początek trochę statystyki. Pisma z propozycjami
współpracy wysłano do 179 burmistrzów i wójtów Małopolski. Pozytywne odpowiedzi nadeszły od 26 samorządów.
Chęć współpracy wyraziły takie gminy, jak: Bochnia, Lanckorona, Limanowa, Liszki, Łącko, Miechów (gmina i miasto),
Mucharz, Skała, Skawina, Spytkowice, Sucha Beskidzka, Tymbark, Wojnicz czy Zielonki. Łącznie nadesłano 240 propozycji
tematów prac dyplomowych. Zostały one przekazane dziekanom wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej. We
współpracę z samorządami najbardziej zaangażowały się Wydział Architektury i Wydział Inżynierii Środowiska. Z otrzymanych propozycji studenci podjęli ponad 70 tematów. Stały
się one nie tylko tematami prac dyplomowych, ale objęte zostały także praktykami studenckimi.

Rynek pod lupą dyplomantki

W sesji dyplomów magisterskich w roku akademickim
2014/2015 na szczególną uwagę zasługuje praca dyplomowa
inż. Patrycji Rzepki „Koncepcja rewitalizacji rynku w Liszkach”, wykonana pod kierunkiem prof. Anny Mitkowskiej
i dr inż. arch. Katarzyny Hodor. Autorka pokazała całą gamę
możliwości, jakimi dysponują studenci architektury krajobrazu. Przejrzyste, czytelne studium przedstawia uwarunkowania
kulturowe, kompozycyjne, przyrodnicze i historyczne miejsca,
odwołuje się do analizy targowisk europejskich (wraz z inspiracjami z różnych stron świata), zawiera koncepcje zagospodarowania, detale samego targowiska oraz wizualizację całości.
Wyjątkowo spójny projekt Patrycji Rzepki może służyć gminie
Liszki jako podstawa do przeprowadzenia rewitalizacji miejscowego rynku.
W sesji dyplomów inżynierskich 2015/2016 wykonane zostały prace dla gmin Wojnicz, Jordanów i Szczucin. Obrony dwóch
z nich — „Projekt zagospodarowania nowej kwatery na cmentarzu w Wojniczu wraz z obiektami towarzyszącymi” Mateusza
Boczara oraz „Rewaloryzacja rynku w Jordanowie” Anny Kwiecińskiej (obydwie przygotowane pod kierunkiem dr inż. arch.
Katarzyny Hodor) — odbyły się w lutym, przy czym ostatnia
z wymienionych zostanie zaprezentowana podczas uroczystej
Projekt Macieja Dachowskiego dla Świątnik Górnych

W Instytucie Architektury Krajobrazu powstała przeznaczona dla gminy Lanckorona praca Patrycji Urbańczyk
— „Koncepcja udostępnienia turystycznego Twierdzy
Lanckorona”. Jej promotorem była dr inż. arch. Jadwiga
Środulska-Wielgus. Maciej Dachowski wykonał projekt
„Wieża widokowa w Świątnikach Górnych”. Promotorami
pracy były prof. Anna Mitkowska i dr inż. arch. Katarzyna
Hodor. Również pod ich kierunkiem powstała praca, którą
Patrycja Rzepka przygotowała na zamówienie burmistrza
Suchej Beskidzkiej, „Koncepcja rewitalizacji fragmentu ulicy
Mickiewicza”. Była to część szerszego tematu, obejmującego
koncepcję architektoniczną zagospodarowania zabytkowego centrum miasta. Natomiast Ewa Czekaj pod kierunkiem
dr hab. inż. arch. Krystyny Dąbrowskiej-Budziło, prof. PK
opracowała „Rewitalizację Parku Miejskiego w Miechowie
z uwzględnieniem drzewostanu istniejącego”. Wymienione
prace zostały obronione w sesji dyplomów inżynierskich
w roku akademickim 2013/2014.
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Studenci prezentują swoje prace radnym

Projekt Patrycji Rzepki dla Suchej Beskidzkiej. Koncepcja rewitalizacji ul. Mickiewicza, analizy historyczne — fazy przekształceń

rady gminy w marcu. Staje się już zwyczajem, że Wydział Architektury zaprasza na obrony prac przedstawicieli zainteresowanych gmin. Również w marcu zaplanowana jest obrona dyplomu Doroty Ciemieniewskiej — „Koncepcja zagospodarowania
rynku w Szczucinie” (promotorzy — prof. dr hab. inż. arch.
Anna Mitkowska oraz dr inż. arch. Katarzyna Hodor).
Instytut Architektury Krajobrazu podpisał listy intencyjne kolejno z gminami Liszki, Jordanów i Szczucin, a ostatnio
także z gminą Wiśnicz. Ponadto w listopadzie 2015 r. podpisano porozumienie z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie. Współpraca ta ma na celu m.in. pozyskiwanie tematów
do tworzenia koncepcji projektowych, co będzie pomagało
w nabywaniu kompetencji przez dyplomantów, a jednocześnie przyczyni się do spopularyzowania zawodu architekta
krajobrazu w gminach Małopolski i w Krakowie.
Nie można przecenić znaczenia, jakie dla procesu dydaktycznego, ma intensyfikacja działań w zakresie współpracy pomiędzy samorządami a Politechniką Krakowską. Współpraca ta
pozwala bowiem młodym ludziom zetknąć się z realiami rynkowymi, np. z wymagającym inwestorem o określonych możliwościach finansowych. Prezentacja prac dyplomowych podczas
posiedzeń rad gminnych ułatwia zapoznawanie się ze specyfiką polityki regionalnej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że studenci wykazują duże zainteresowanie tematami odnoszącymi
się do rzeczywistych lokalizacji. Ponadto praca nad projektami
dotyczącymi faktycznych potrzeb, rzeczywistych problemów
stwarza młodzieży dobrą okazję do zaprezentowania się w roli
potencjalnego pracownika, np. architekta.
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Wydział Architektury może się pochwalić również innego
rodzaju współpracą. Zakład Kompozycji i Planowania Krajobrazu w Instytucie Architektury Krajobrazu od kilku lat
współpracuje z gminą Zabierzów, reprezentowaną przez
kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji
i Gospodarki Gruntami — mgr inż. arch. Małgorzatę Kuzianik. Współpraca dotyczy pozyskiwania tematów projektowych na zajęcia z projektowania zintegrowanego, prowadzone podczas drugiego semestru studiów II stopnia.
Studenci opracowują projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów wytypowanych
przez gminę Zabierzów. Prace projektowe poprzedzane są
wizjami lokalnymi, połączonymi ze spotkaniami z miejscowymi radnymi i sołtysami oraz wykładem wprowadzającym, w którym Małgorzata Kuzianik prezentuje uwarunkowania planistyczne oraz walory krajobrazowe gminy. Na
zakończenie semestru odbywają się publiczne prezentacje
wykonanych przez studentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Biorą w nich udział przedstawiciele Rady Gminy Zabierzów oraz sołtysi wybranych
miejscowości. Prace studenckie zamieszczane są na stronie
internetowej gminy, pod adresem: http://zabierzow.org.pl/.
Są też plany współpracy z Wiśniczem. Wiosną Wydział
Architektury planuje zorganizować konkurs na projekt zagospodarowania rynku w Nowym Wiśniczu. Gmina jest
też zainteresowana zorganizowaniem praktyki polegającej
na inwentaryzacji zieleni miejskiej.
Ponadto bierze się pod uwagę możliwość realizacji następujących tematów inżynierskich:
• projekt ciągu rekreacyjnego wokół zamku w Nowym Wiśniczu;
• projekt deptaku łączącego miasto z zamkiem;
• projekt skweru wielofunkcyjnego (galeria rzeźb, plac zabaw, parking, rekreacja dla osób starszych);
• projekt skweru rekreacyjno-sportowego w Kobylu.
Najprawdopodobniej dwa z wymienionych tematów zostaną podjęte przez studentów w najbliższym roku akademickim.
Obszaru Krakowa dotyczy zamówienie złożone przez
organizację pozarządową Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie.
W roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Architektury realizowano jako pracę magisterską projekt zagospodarowania
alei Róż i jej przedłużenia w kierunku Łąk Nowohuckich.
W 2015 r. powołany został na Wydziale Architektury
pełnomocnik dziekana ds. współpracy z władzami samorządowymi i otoczeniem gospodarczym. Funkcję tę objęła
dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca.

Może to ich przyszli pracodawcy?
Również Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej ma wiele osiągnięć w dziedzinie współpracy z gminami Małopolski, łącznie z wykorzystaniem prac projektowych w praktyce.
Specyfika prac dyplomowych realizowanych na Wydziale
Inżynierii Środowiska sprawia, że ich podstawowymi beneficjentami są przedsiębiorstwa i jednostki administracji samorządowej, zajmujące się infrastrukturą komunalną. Prace dyplomowe dla tego sektora gospodarki powstają zazwyczaj we
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współpracy z przedsiębiorstwami wodociągów i kanalizacji. Ich
współdziałanie z uczelnią trwa zresztą od dłuższego czasu, a ten
rodzaj więzi pozwala kreować tematy prac dyplomowych w taki
sposób, aby mogły być wykorzystywane przez poszczególne
przedsiębiorstwa. Jednocześnie dyplomanci dostają szansę, by
zaprezentować się w roli potencjalnych wysoko kwalifikowanych pracowników jednostek, dla których wykonują swe prace.
Pod kierunkiem dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej,
prof. PK zrealizowana została praca dyplomowa mgr inż. Bernadett y Dębowskiej — „Przelewy burzowe jako newralgiczne
punkty sieci kanalizacyjnej. Analiza pracy przelewów burzowych na przykładzie wybranej jednostki osadniczej”. Przekazana Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji
w Krakowie powinna się przyczynić do stworzenia elementów bazy wyjściowej do opracowania programu zrównoważonego rozwoju Krakowa w zakresie gospodarki wodnej.
Również pod kierunkiem Jadwigi Królikowskiej powstała „Analiza wpływu nieszczelności sieci kanalizacyjnej na
jej eksploatację na przykładzie miasta Nowy Sącz”. Autorka,
mgr inż. Joanna Dyrek zajęła się problemem szczegółowego rozpoznania zjawiska nieszczelności sieci kanalizacyjnej
(obecnie jest to podstawowe kryterium właściwej eksploatacji
sieci, a także planowania napraw i modernizacji). Praca została przekazana do wykorzystania przedsiębiorstwu Sądeckie
Wodociągi w Nowym Sączu.
Na Wydziale Inżynierii Środowiska PK powstają również
prace dyplomowe, realizowane we współpracy z jednostkami
administracji państwowej, odpowiedzialnymi za infrastrukturę wodną i przeciwpowodziową. Przykładem może być praca inżynierska Jakuba Galusa i Piotra Cebuli — „Określenie

parametrów zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Serafie w Krakowie oraz koncepcji zapory i urządzeń spustowych”,
zrealizowana pod kierunkiem dr. inż. Antoniego Bojarskiego.
Autorzy podjęli się stworzenia koncepcji rozwiązania układu
ochrony przeciwpowodziowej jednego z newralgicznych rejonów Krakowa. W pracy znalazły się obliczenia określające
dane wyjściowe do projektowania lokalnego zbiornika przeciwpowodziowego oraz projekt zapory stanowiącej zamknięcie tego obiektu.

*
Współpraca pomiędzy Politechniką Krakowską a gminami
Małopolski nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Rozwija się, a jej wyniki zapowiadają się obiecująco dla obu stron.
Gminom zapewnia świeże spojrzenie młodych inżynierów
na problemy wymagające rozwiązania. Studenci zyskują natomiast okazję, by sprawdzić się w kontaktach z przedsiębiorstwami i instytucjami, czyli światem pracodawców.
Artykuł powstał dzięki dokumentacji i informacjom
dostarczonym przez prodziekana Wydziału Architektury
dr inż. arch. Katarzynę Hodor z Zakładu Sztuki Ogrodowej
i Terenów Zielonych w Instytucie Architektury Krajobrazu
oraz dr. inż. Stanisława Rybickiego z Katedry Technologii Środowiskowych w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony
Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Mgr inż. Aleksandra Dudasz jest pracownikiem Działu Spraw Studenckich PK.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Koncepcja rewitalizacji Rynku w Liszkach autorstwa Patrycji Rzepki
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KRONIKA
Luty

4 II

Pokaz filmu „Kościuszko pod Racławicami” zorganizowany z okazji otwarcia Roku Tadeusza Kościuszki na Politechnice Krakowskiej 2016–2017.
Wernisaż wystawy dyplomów magisterskich absolwentów Wydziału Architektury
„Architektura w przestrzeni sztuk 2016” w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Krakowie.

6 II

8. Karnawałowy Bal Politechniki Krakowskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków PK.

7–11 II

17 II

Spotkanie „Piwniczki” — Wspólnoty Pracowników Politechniki Krakowskiej przy Bazylice św. Floriana. Wykład dr inż. Krystyny Słoczyńskiej pt. „Polonica
Ziemi Świętej”.

18 II

Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim 2016 pracowników Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej w Zakopanem.

22–26 II

Seminarium naukowe prof. Güntera Woznego z Technische
Universität Berlin.

Konferencja Instytutu Matematyki Wydziału Fizyki, Matematyki
i Informatyki PK — IX Workshop on Nonstationary Systems and their Applications
w Gródku nad Dunajcem.

Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim 2016 pracowników Wydziału Fizyki,
Matematyki i Informatyki w Lubomierzu.

8 II

Uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. Kazimierzowi Fladze.

Podsumowanie „Warsztatów ŚDM” służących wypracowaniu koncepcji
obsługi transportowej podczas Światowych Dni Młodzieży organizowanych
w tym roku w Krakowie. Spotkanie przygotowali członkowie Koła Naukowego
Systemów Komunikacyjnych pod opieką pracowników Zakładu Systemów
Komunikacyjnych PK.

9 II

Spotkanie z okazji sto pierwszej rocznicy urodzin profesora Jana
Wątorskiego, rektora PK w latach 1968–1972, zorganizowane przez Instytut
Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej w Sali
Senackiej PK.

10 II Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
11–25 II Wystawa portretów i karykatur siedemdziesięciu dwóch profesorów PK autorstwa Tytusa Byczkowskiego w Galerii PK „Kotłownia”.

13 II

Inauguracja studiów podyplomowych „zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy” prowadzonych przez CSiOSJ PK (81. edycja).

15 II

Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim 2016 pracowników Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Biblioteki PK w Spytkowicach.

23 II
24 II
25 II

Konferencja „Ekokosmetyki” zorganizowana na Wydziale Inżynierii
i Technologii Chemicznej PK w ramach projektu „Opracowanie nowej generacji
ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii
gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymanych w warunkach
nadkrytycznych CO2”.

26 II

Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim 2016 pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej — finał Grand Prix o Puchar JM Rektora PK w Spytkowicach.
Koncert z muzyką filmową w wykonaniu Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej
w Sali Teatralnej Klubu 6. Brygady Powietrznodesantowej.

27 II

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

29 II — 2 III

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych” i II Warsztaty
Modelowania Komputerowego w Geotechnice KORBIELÓW 2016. Organizatorem
był Instytut Geotechniki PK.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK

Zarządzenia rektora PK

26 lutego 2016 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:

Zarządzenie nr 1 z 12 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości
opłat za studia dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

•

utworzenia międzywydziałowego kierunku studiów „gospodarka przestrzenna”, prowadzonego przez Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Architektury;

•

utworzenia międzywydziałowego kierunku studiów „gospodarka przestrzenna”, prowadzonego przez Wydział Inżynierii Środowiska oraz Wydział Architektury;

Zarządzenie nr 2 z 14 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów.

•

efektów kształcenia dla międzywydziałowego kierunku „gospodarka przestrzenna”, prowadzonego przez Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Architektury;

•

efektów kształcenia dla międzywydziałowego kierunku „gospodarka przestrzenna”, prowadzonego przez Wydział Inżynierii Środowiska oraz Wydział Architektury;

•

zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2016/2017;

•

zmiany uchwały w sprawie liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
I i II stopnia, rozpoczynających się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim
roku akademickiego 2016/2017, w tym liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów
stacjonarnych dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych na
uczelni publicznej;

•

zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na 2016 r.;
zmian w „Statucie Politechniki Krakowskiej”;

•

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami
pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań
naukowych i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.
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Zarządzenie nr 3 z 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmian
w składzie Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej.
Zarządzenie nr 4 z 22 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości
stypendiów doktorskich.
Zarządzenie nr 5 z 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej na Wydziale Architektury.
Zarządzenie nr 6 z 1 lutego 2016 r. w sprawie powołania
pozawydziałowych komisji wyborczych.

Komunikat rektora PK
Komunikat nr 4 z 2 lutego 2016 r. w sprawie uchwał Senatu
PK podjętych na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2016 r.

Komunikat kanclerza PK
Komunikat nr 1 z 2 lutego 2016 r. w sprawie wyborów
w obwodzie wyborczym OW-2.

www.nasza.pk.edu.pl
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PRACOWNICY

Doktor habilitowany

Marek Słoński
Urodził się 21 lutego 1969 r. w Krakowie.
W 1988 r. ukończył tu VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej. Dyplom
magistra inżyniera budownictwa uzyskał
w 1994 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej
Politechniki Krakowskiej na podstawie pracy magisterskiej, wykonanej pod opieką
prof. Leszka Mikulskiego. W marcu 1994 r.
rozpoczął czteroletnie studia doktoranckie
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. W 1999 r. ukończył studia
podyplomowe „informatyka stosowana”
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę
doktorską pt. „Zastosowanie modelowania rozmytego w programowaniu systemów zbiorników wodnych małej retencji
w zlewniach górskich”, realizowaną pod
kierunkiem dr. hab. inż. Jerzego Szczęsnego, prof. PK, obronił w kwietniu 2001 r.
20 stycznia 2016 r. Rada Wydziału Inżynierii
Lądowej PK nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „budownictwo”. Podstawę postępowania habilitacyjnego stanowiła rozprawa
„Bayesian machine learning in analysis of
selected identification problems of mechanics of materials and structures” (monografia nr 473 w serii „Inżynieria Lądowa”; Wydawnictwo PK 2014).
Od października 1998 r. jest zatrudniony
na Politechnice Krakowskiej, w Instytucie
Technologii Informatycznych w Inżynierii
Lądowej (L-5). Do września 2001 r. pracował na stanowisku asystenta naukowo-

www.nasza.pk.edu.pl

-dydaktycznego w Katedrze Komputerowej
Mechaniki Konstrukcji (L-51), a następnie
objął etat adiunkta. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Zastosowań Informatyki
w Inżynierii (L-51). Ponadto, od września
2012 r. jest członkiem Wydziałowej Komisji
ds. Dydaktyki.
Jego
zainteresowania
naukowo-badawcze dotyczą przede wszystkim zagadnień z pogranicza mechaniki materiałów i konstrukcji oraz inteligencji obliczeniowej. Zajmuje się głównie rozwijaniem
zastosowań metod inteligencji obliczeniowej (w szczególności metod bayesowskiego uczenia maszynowego, takich jak m.in.
bayesowskie sztuczne sieci neuronowe)
do rozwiązywania zagadnień odwrotnych.
W latach 2001–2014 dr hab. inż. Marek
Słoński przeprowadził obszerne badania
dotyczące zastosowań metod bayesowskiego uczenia maszynowego w wybranych zagadnieniach mechaniki materiałów
i konstrukcji. W tym okresie był stypendystą Fundacji Nauki Polskiej w ramach
Subsydium Profesorskiego prof. Zenona
Waszczyszyna oraz kierownikiem dwóch
projektów badawczych, finansowanych ze
środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. W ostatnich latach we współpracy z mgr. inż. Marcinem Tekielim zajmuje się rozwijaniem zastosowań metod wizji
komputerowej, w szczególności metody
korelacji obrazów cyfrowych w mechanice
i budownictwie.
Wyniki kilkunastoletnich badań własnych przedstawił we wspomnianej monografii oraz w wielu pracach naukowych.
Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 50 prac naukowych (ponad połowa
to prace samodzielne). Jest również recenzentem prac naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach. Od 2010 r. jest
członkiem Polskiego Towarzystwa Metod
Komputerowych w Mechanice.
Jako nauczyciel akademicki prowadził
i prowadzi różne zajęcia w języku polskim
i angielskim, m.in. z przedmiotów takich,
jak: Engineering Graphics, Computer Methods, Computational Intelligence — Applications in Civil Engineering, zastosowania
informatyki w konstrukcjach budowlanych,
metody obliczeniowe, technologia informacyjna, sztuczne sieci neuronowe, mięk-

kie metody obliczeniowe oraz seminarium
dyplomowe. Jest promotorem i recenzentem kilkudziesięciu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. W 2011 r. otrzymał Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.
Prywatnie, z żoną oraz dwiema córkami,
realizuje wspólne pasje, jakimi są turystyka
górska i rowerowa oraz sport, a w szczególności orienteering, czyli bieg z mapą na
orientację (aktywnie uprawia go wraz ze
swoją rodziną w WKS Wawel Kraków).

Doktorzy
Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej
dr inż. Sylwia Dworakowska (C-5) — „Synteza materiałów poliuretanowych z udziałem surowców odnawialnych pochodzenia roślinnego”; promotor: prof. dr hab.
inż. Dariusz Bogdał (PK); recenzenci: prof.
dr hab. inż. Jacek Lubczak (PRz), dr hab. inż.
Piotr Czub, prof. PK (PK); 2 III 2016 r.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Filip Lisowski (M-3) — „Analiza obciążeń oraz optymalizacja konstrukcji wybranych śrubowych przekładni planetarnych”; promotor: prof. dr hab. inż. Jan Ryś;
recenzenci: dr hab. inż. Grzegorz Wojnar,
prof. PŚl (PŚl), dr hab. inż. Bogdan Szybiński
(PK); 17 II 2016 r. Praca wyróżniona.

Dr inż. Izabela Godyń, pracownik Zakładu Budownictwa Wodnego i Gospodarki
Wodnej na Wydziale Inżynierii Środowiska
PK, została powołana na członka Krajowej
Rady Gospodarki Wodnej czwartej kadencji (na lata 2015–2019). Rada, w skład której
wchodzi 30 osób zgłaszanych przez organizacje ogólnopolskie (w tym zrzeszające
uczelnie), jest organem opiniodawczo-doradczym prezesa Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej.
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Podpisane porozumienie zapewnia możliwość prowadzenia badań
na najwyższym poziomie

Politechnika Krakowska partnerem
NCPS „Solaris”
LESŁAW PETERS

Politechnika Krakowska, jako pierwsza instytucja naukowa w kraju, zawarła porozumienie o współpracy z otwartym niedawno
w Krakowie Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego „Solaris” —
ośrodkiem dysponującym najbardziej zaawansowanym urządzeniem badawczym
w Polsce. Do podpisania dokumentu doszło
14 stycznia.
Narodowe Centrum Promieniowania
Synchrotronowego „Solaris” — to jednostka międzywydziałowa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kosztem 200 milionów złotych
wybudowany w niej został synchrotron
— akcelerator pozwalający rozpędzać elektrony do prędkości równej niemal prędkości światła. Dzięki temu można uzyskiwać
światło synchrotronowe w dużym zakresie
fal elektromagnetycznych, od podczerwieni do promieni rentgenowskich. Na świecie
tego typu przyrządów jest zaledwie około
60, z czego jedynie połowa to urządzenia
o dużym potencjale. Znajdują się głównie
w Stanach Zjednoczonych. W naszej części
Europy do tej pory żaden kraj nie miał synchrotronu. Urządzenia te wykorzystywane
są do zaawansowanych badań w dziedzinie
fizyki, biologii, chemii, medycyny, farmako-

logii, geologii, krystalografii czy
inżynierii materiałowej.
Aby zbudować centrum
„Solaris”, zawiązane zostało
w 2008 r. konsorcjum Polski Synchrotron, zrzeszające 36 uczelni
i instytutów. Wielu polskich naukowców od lat bowiem musiało wyjeżdżać do zagranicznych
ośrodków synchrotronowych, by
prowadzić badania na wysokim
poziomie. Teraz mogą korzystać
z ośrodka, który funkcjonuje
w okolicach krakowskiego osiedla Ruczaj-Zaborze.
Właśnie tu, w siedzibie NCPS
„Solaris”, odbyła się uroczystość
zawarcia umowy. Podpisy pod
dokumentem złożyli: rektor Umowę podpisali rektor PK prof. Kazimierz Furtak (z lePolitechniki Krakowskiej prof. wej) i prorektor UJ prof. Stanisław Kistryn
Kazimierz Furtak i prorektor UniKistryn stwierdził, iż współpraca z PK powersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisław
zwoli rozszerzyć program badań prowaKistryn. Obecni byli dyrektor NCPS „Solaris”
dzonych w centrum. Mówił, że „Solaris”
prof. Marek Stankiewicz i prorektor ds. nauki
skorzysta m.in. z wiedzy specjalistów naszej
PK prof. Jan Kazior.
uczelni w zakresie monitorowania pracy
Uczestnicy ceremonii zgodnie wyrażasynchrotronu pod względem mechaniczli przekonanie, że porozumienie przynienym. W imieniu Politechniki prof. Kazimierz
sie korzyści obu stronom. Prof. Stanisław
Furtak deklarował gotowość podzielenia się
doświadczeniami, które pracownicy PK zdoGoście uroczystości podpisania umowy mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem NCPS
byli w trakcie trwającej już od ćwierćwiecza
„Solaris”
współpracy naszej uczelni z CERN. Rektor
przypomniał, że naukowcy z PK uczestniczyli w tworzeniu najpotężniejszego instrumentu nauki światowej, jakim jest pracujący
w CERN Wielki Zderzacz Hadronów. Wyraził
przy tym nadzieję, że do beneficjentów porozumienia zaliczać się będą nasi doktoranci
i studenci.
O walorach centrum „Solaris” mówił jego
dyrektor prof. Marek Stankiewicz. Podkreślił, że ośrodek jest najbardziej nowoczesną
infrastrukturą badawczą w Polsce. Charakteryzując kierowany przez siebie obiekt,
stwierdził, że składa się on z rozbudowanych
systemów: zasilania elektrycznego, wody
chłodzącej czy systemów kontrolnych, o najwyższym stopniu złożoności w Polsce, co
stwarza uczelni technicznej olbrzymie pole
do badań . Dyrektor Stankiewicz nawiązał do
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słów rektora Furtaka o wieloletniej współpracy PK z CERN, mówiąc, że specjaliści z centrum „Solaris” mają duże doświadczenie we
współpracy z innymi ośrodkami synchrotronowymi w świecie. Wzajemna wymiana doświadczeń może okazać się bardzo owocna.
W realizacji projektu budowy polskiego
synchrotronu bezprecedensową przychylność okazali krakowskim naukowcom specjaliści ze Szwecji. Udostępnili oni opracowaną w Lund własną nowatorską technologię
budowy takiego urządzenia. Dzięki temu
staliśmy się posiadaczami jednego z najnowocześniejszych źródeł promieniowania
synchrotronowego. O wyjątkowości szwedzkiej technologii najlepiej świadczy fakt, że
publikację na jej temat zamieścił prestiżowy
periodyk „Nature”. Prof. Stankiewicz mówił,

że realizowany przez UJ projekt ma służyć
całemu środowisku naukowemu w Polsce.
Specjaliści Politechniki Krakowskiej mają
swój wkład w powstanie polskiego synchrotronu. Zaangażowani w to byli naukowcy
z Wydziału Mechanicznego i Wydziału Inżynierii Lądowej. Chcieliby kontynuować rozpoczęte pomiary dynamiczne i uczestniczyć
w budowie linii badawczych w „Solarisie”.
Mogą też proponować nowe programy badawcze. Mówił o tym przy okazji podpisania
porozumienia prof. Błażej Skoczeń, dyrektor
Instytutu Mechaniki Stosowanej PK. Jego
wystąpienie było w znacznej części poświęcone szczegółom współpracy Politechniki
Krakowskiej z CERN. Prof. Skoczeń zaznaczył, że nasza uczelnia poczytuje sobie za
zaszczyt, iż w 2014 r. miała okazję wystąpić

w roli promotora umowy o współpracy między Polską Akademią Nauk a CERN.
Możliwość udziału w pracach realizowanych w NCPS „Solaris” otwiera przed specjalistami Politechniki Krakowskiej nowe perspektywy. Informując na jesieni ubiegłego
roku o otwarciu centrum, krakowska prasa
sugerowała, że tak zawansowana infrastruktura badawcza może okazać się dla polskich
badaczy przepustką do Nagrody Nobla. Nawet jeśli jest w tym pewna przesada, bliska
współpraca z ośrodkiem dysponującym tak
zaawansowaną technologią z pewnością
przyniesie naszym naukowcom wiele wyników na najwyższym poziomie.

Zdjęcia: Jan Zych

Studenci zadawali pytania przez Internet

Rektorskie czatowanie
Rozwój technologii nadaje słowom nowe
znaczenia. Kilkanaście lat temu stwierdzenie,
że rektor i prorektor czatowali, nasunęłoby
pytanie: na kogo czatowali? Ale 27 stycznia
2016 r. oznaczało, że prof. Kazimierz Furtak
i prof. Leszek Mikulski spotkali się na czacie z internautami. Wydarzenie pod hasłem
„Rektorzy on-line” zorganizował, za pośrednictwem serwisu YouTube, Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej.
Jakie kwestie interesowały studentów?
Pierwsze pytanie dotyczyło czasu trwania
letniego semestru, który na PK kończy się
w lipcu, a nie w czerwcu (jak na innych uczelniach). Prorektor ds. studenckich Leszek Mikulski wyjaśnił, że wiąże się to z terminami
rekrutacji na studia II stopnia; rozwiązaniem
mogłoby być skrócenie II semestru z 15 do
14 tygodni, ale to pociągnęłoby za sobą konieczność komasowania zajęć, bowiem materiał do przerobienia pozostałby ten sam.
W dalszej części czatu pytano m.in. o następujące sprawy:
• Czy kiedyś wirtualny dziekanat będzie
czymś więcej niż tylko stroną do sprawdzania ocen podczas sesji (rektor Kazimierz Furtak zwrócił uwagę na inne
funkcje wirtualnego dziekanatu, takie,
z którymi studenci nie mają kontaktu).
• Czy pracownicy są rozliczani za nieobecność na zajęciach i konsultacjach, spóźnienia i łączenie podgrup laboratoryjnych
(są rozliczani, ale zjawiska takie mają na
szczęście charakter marginalny; studenci powinni sygnalizować takie przypadki
w ankietach oceny pracowników).

www.nasza.pk.edu.pl

• Czy ankiety są anonimowe (możliwość
identyfikowania respondentów wyklucza
system ankietyzacji; rektor Furtak stwierdził, że nie zna innej uczelni w Krakowie
ani uczelni technicznej, w Polsce, szkoły,
w której samorząd studencki tak bardzo
angażowałby się w ankietyzację jak na PK).
• Czy zaniechany został pomysł wzniesienia
budynku dydaktycznego dla instytutów
L1 i L2 Wydziału Inżynierii Lądowej (ze
względu na wysokie koszty projekt musi
zostać odsunięty w czasie).
Pojawiło się ponadto pytanie, czy pogłoski o połączeniu Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Inżynierii Środowiska oraz
Wydziału Mechanicznego z Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej są prawdziwe. Prof. Kazimierz Furtak powiedział, że
odkąd wchodzi w skład Senatu PK, czyli od
1996 r., jest ciągle świadkiem takich dyskusji.
Poza wymienionymi w pytaniu rozważana
była również możliwość połączenia Wydziału
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej z Wydziałem Fizyki, Matematyki i Informatyki. Na
świecie obserwuje się tendencję do tworzenia dużych jednostek, bo mają one większe
możliwości. Udzielając tych wyjaśnień, rektor zapewnił, że jeśli dojdzie do tego typu
połączenia, studenci na tym nie stracą.
Niektóre pytania wzbudziły uśmiech
na twarzach rektorów (np.: „Jak zdać elektromechaniczne przemiany energii?”), ale
w większości przypadków poruszano kwestie istotne dla środowiska studenckiego.
Wydarzenie, nagłośnione wcześniej przez
Samorząd Studencki PK i zapowiedziane na

Rektor Kazimierz Furtak (w środku) i prorektor Leszek Mikulski (z prawej) odpowiadają na pytania internautów zadawane przez
Marka Gierata. Fot.: Jan Zych

łamach „Dziennika Polskiego”, spotkało się
z dużym zainteresowaniem internautów.
Czat odwiedziło 1400 osób, a wyświetleń zanotowano ponad 3 tysiące.
Rozmowę prowadził i zadawane przez
Internet pytania przekazywał przewodniczący Komisji Dydaktycznej Samorządu
Studenckiego PK Marek Gierat (WFMiI). Koordynatorem akcji była Justyna Gawlikowska
(WIiTCh). Prosiła ona później o przekazanie,
za pośrednictwem naszych łamów, swoich
podziękowań wszystkim tym, którzy wspierali ją podczas przygotowań do wydarzenia,
a szczególnie Katarzynie Olender (WFMiI)
i wspomnianemu Markowi Gieratowi.
Zapis całego spotkania został udostępniony pod adresem: https://www.youtube.
com/wtch?v=uRQPFBQqZww

(ps)
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Prof. Kazimierz Flaga doctorem honoris causa
Politechniki Świętokrzyskiej
Profesor Kazimierz Flaga — wybitny specjalista w zakresie budowy mostów i tuneli
oraz technologii i konstrukcji betonowych
— został uhonorowany najwyższą godnością Politechniki Świętokrzyskiej, tytułem
doctora honoris causa. Uroczystość nadania
tytułu odbyła się 24 lutego w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Ceremonia zgromadziła wielu gości
z różnych stron Polski, w tym liczne grono
współpracowników i przyjaciół uczonego
przybyłych z Politechniki Krakowskiej.
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Józef Flaga jest ściśle związany z Politechniką Krakowską od czasu studiów, które odbył na
ówczesnym Wydziale Budownictwa Lądowego (dziś Wydział Inżynierii Lądowej). Na
Politechnice Krakowskiej osiągał kolejne
szczeble kariery akademickiej, dochodząc
do najwyższych godności. W 1971 r. uzyskał
stopień doktora habilitowanego, w 1984 r.
otrzymał tytuł naukowy profesora nauk
technicznych, a w latach 1996–2002 pełnił
przez dwie kadencje funkcję rektora PK.
W 2011 r. macierzysta uczelnia nadała mu
tytuł doctora honoris causa. W 2014 r. analogiczną godność otrzymał na Iwanowskim
Państwowym Uniwersytecie Chemiczno-Technologicznym.
Z racji swych dokonań naukowych
i działalności publicznej prof. Kazimierz Flaga jest postacią znaną w Krakowie. Jako ekspert oddał nieocenione usługi przy budowie bądź konserwacji różnych krakowskich
obiektów inżynieryjnych. Uroczystość, która odbyła się w Kielcach, przypomniała jed-

nak, że profesor to także badacz
szeroko ceniony w kraju i za
granicą. Mówiła o tym w swej
laudacji podczas uroczystości
na Politechnice Świętokrzyskiej
dr hab. inż. Zdzisława Owsiak,
prof. PŚk. Prof. Kazimierz Flaga
cieszy się wysokim prestiżem
szczególnie jako twórca szkoły
naukowej w zakresie termodynamiki betonu oraz naprężeń
własnych i wymuszonych —
termicznych i skurczowych —
w elementach i konstrukcjach Prof. Kazimierz Flaga (z lewej) otrzymał z rąk rektora
z betonu. Na jego dorobek prof. Stanisława Adamczaka dyplom doctora honoris causa
składają się również dokonania
w budowie mostów i tuneli, nieniszczących
stradowym w Grabowcu koło Torunia, mometodach badań materiałów i konstrukcji
ście na węźle Mszana autostrady A1, a także
oraz prefabrykacji.
Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
Jako autor lub współautor 90 projekCeremonia nadania tytułu doctora
tów konstrukcyjnych, architektonicznohonoris causa stała się okazją do przypo-konstrukcyjnych i technologicznych dał
mnienia, że prof. Kazimierz Flaga wyprosię poznać m.in. w Montrealu (projekty stumował 10 doktorów nauk technicznych,
dialne głównych obiektów olimpijskich na
stał się inspiratorem 9 prac habilitacyjnych,
igrzyska w 1976 r.), New Delhi (budynek amrecenzentem w sumie ponad 100 prac
basady polskiej) oraz w wielu polskich miadoktorskich i habilitacyjnych, opiniodawstach i miejscowościach, dla których opracą 30 wniosków o tytuł naukowy profecował m.in. projekty kościołów (Radom,
sora oraz promotorem dwóch doctoratów
Mielec, Rzeszów, Zielona Góra) czy kładek
honoris causa. Uczony jest autorem lub
dla pieszych (Mogilany, Wałbrzych). Był
współautorem 336 prac naukowych oraz
też konsultantem naukowo-technicznym
210 referatów wygłoszonych na konferenprzy wznoszeniu lub remoncie znaczących
cjach, sympozjach i seminariach naukoobiektów inżynierskich. W tej ostatniej roli
wych, m.in. w Bratysławie, Cardiff, Coimzapisał się m.in. podczas prac prowadzobrze, Dniepropietrowsku, Dundee, Irkucku,
nych przy moście i wiadukcie Księcia Józefa
Londynie, Lwowie, Montrealu, Palermo,
Poniatowskiego w Warszawie, moście autoPizie, Tel Awiwie, Udine i Warnie. Cieszący

Uroczysta chwila — odśpiewanie pieśni „Gaudeamus igitur”
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się uznaniem w kręgach międzynarodowych prof. Kazimierz Flaga reprezentował
nasz kraj w różnych gremiach naukowych,
m.in. jako delegat Polski do Fédération International du Beton w latach 1998–2004
i członek International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) w latach 1982–2010. W uznaniu zasług został
odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Uroczystego nadania tytułu doctora
honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. Kazimierzowi Fladze dokonał
rektor kieleckiej uczelni prof. Stanisław
Adamczak. Zgodnie z tradycją akademicką prof. Flaga zrewanżował się przygotowanym specjalnie na tę okazję wykładem.
Goście ceremonii z zainteresowaniem
wysłuchali referatu, którego tytuł brzmiał:
„Mosty Isfahanu”. Pierwszą część swego
wystąpienia uczony poświęcił mostowym
wyprawom (organizowanym od 1991 r.
przez Katedrę Budowy Mostów i Tuneli PK z inicjatywy autora wykładu), które
przyczyniły się do rozwoju polskiego mostownictwa, w szczególności do poznania
z bliska nowych technik i technologii realizacji obiektów mostowych. Właśnie plon
ubiegłorocznej wyprawy światowej do
Iranu posłużył do wygłoszenia zasadniczej
części referatu, na temat mostów Isfahanu.
Isfahan to cud natury — miasto położone w środku pustyni, liczące 2,5 mln mieszkańców (razem z suburbiami — 4 mln). Znajduje się w nim 11 mostów, z których pięć
kamiennych mostów łukowych powstało
w dawnych wiekach. Dzięki wykładowi
Kazimierza Flagi słuchacze mieli okazję zapoznać się z tymi wyjątkowymi dziełami
inżynierii, w tym z mostem Khaju — dwupoziomowym obiektem wzniesionym około 1650 r., unikatowym połączeniem zapory,

mostu i… swego rodzaju pałacu. W konkluzji swego wystąpienia prof. Flaga stwierdził, że
mosty to nie tylko rzeczywistość fizyczna, ale także obiekty, które mają odniesienie duchowe, transcendentne. „Stare
mosty Isfahanu uczą, czym
naprawdę jest most: łączeniem, związywaniem, bramą,
elementem nadającym sens istnienia, znakiem w przestrzeni,
symbolem pokoleń przemijających, ale także teraźniejszością
(będącą w ciągłym kontinuum),
spinającą przeszłość z przyszłością, pewną konstrukcją słow- Z rąk prof. Stanisława Adamczaka prof. Kazimierz Flaga
ną podtrzymującą idee życia, otrzymał również pokaźny plik listów gratulacyjnych
miłości, śmierci” — powiedział
prof. Kazimierz Flaga i dodał na
zakończenie: „Budowanie mostów to nie tylko przekraczanie rozległych rzek i głębokich
kanionów, ale także tworzenie
nowych miejsc, symboli czy
znaków identyfikacyjnych, a to
często jest równie ważne, jak
ich funkcja komunikacyjna”.
Po nadaniu tytułu doctora
honoris causa uczestnicy ceremonii wzięli udział w nadaniu Doktor honorowy w otoczeniu członków Bractwa
imienia prof. Zbigniewa Engela Kurkowego
sali audytoryjnej w budynku
Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn
z Politechniki Krakowskiej oraz prof. Antoni
Politechniki Świętokrzyskiej.
Szydło z Politechniki Wrocławskiej. Z PK
W uroczystościach udział wzięli: rektor
przybyli m.in. także prorektor dr hab. inż.
Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz
arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK i były
Furtak, rektor Zachodniopomorskiego
rektor prof. Marcin Chrzanowski. Obecni
Uniwersytetu Technologicznego w Szczebyli recenzenci dorobku naukowego dokcinie prof. Włodzimierz Kiernożycki, człontora honorowego: prof. Wojciech Radomkowie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytuski z Politechniki Warszawskiej, prof. Tadełów prof. Józef Gawlik i prof. Jacek Śliwiński
usz Więckowski z Politechniki Wrocławskiej
(rektor uczelni) i prof. Zbigniew Rusin z Politechniki Świętokrzyskiej.
Przy okazji nadania jednej z sal imienia Zbigniewa Engela, doktora honoPonadto świadkami wydarzenia byli
rowego PŚk i PK, odsłonięto tablicę poświęconą jego pamięci
m.in.: prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów
Cementu Andrzej Ptak, zastępca dyrektora
Instytutu Badania Dróg i Mostów prof. Janusz Rymsza oraz biskup kielecki dr Jan
Piotrowski. Nie zabrakło przedstawicieli
Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK i członków Bractwa Kurkowego z Krakowa. Doktorowi honorowemu towarzyszyli członkowie najbliższej rodziny.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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INTECH PK na Polsko-Amerykańskim
Moście Innowacji
PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI

Przygotowane przez ekspertów inspirujące wystąpienia i praktyczne warsztaty
dotyczące przekształcania innowacyjnych
pomysłów w działania biznesowe — oto
jak wyglądał 2. Polsko-Amerykański Most
Innowacji „PAMI: How to Begin” z udziałem
INTECH PK.
20 i 21 listopada ub.r. w krakowskiej siedzibie Hub:Raum (system dla start-upów)
odbyła się druga edycja PAMI. Wydarzenie
było częścią obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Przez dwa dni
polscy i amerykańscy specjaliści ds. upowszechniania innowacji w biznesie dyskutowali, jak dobre praktyki związane z innowacjami można zaadaptować w polskich
warunkach. Prelekcje i warsztaty miały
zainspirować uczestników PAMI do realizacji własnych projektów. Współorganizatorem wydarzenia był INTECH PK Sp. z o.o.
— spółka celowa Politechniki Krakowskiej,
a patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Kazimierz Furtak.
Podczas pierwszego dnia PAMI, poświęconego innowacjom w biznesie i społeczeństwie, prezes INTECH PK Izabela
Paluch zaprezentowała, jak wdrażane są
innowacyjne rozwiązania technologicz-

ne, powstające na Politechnice Krakowskiej.
W drugim dniu zespół
INTECH PK przeprowadził warsztaty z cyklu
„CaseLab — Laboratorium Dobrych Praktyk”.
Efektem prac opartych na metodyce myślenia
projektowego
(design thinking) było
wypracowanie — we
współpracy z przedstawicielami
biznesu
oraz pracownikami naukowymi Instytutu Fizyki PK (dr hab. Andrzej Uczestnicy warsztatów z cyklu „CaseLab — Laboratorium Dobrych Praktyk” zorganizowanego w ramach PAMI. Fot.: Mikołaj
Woszczyna, prof. PK
Mitka
oraz dr Radosław Kycia)
— wielu praktycznych
pomysłów dotyczących wdrożenia przez
wym konsultantem zarządzania (aktualinstytut innowacyjnych rozwiązań zwiąnie na liście 100 najlepszych liderów myśli
zanych z usługami edukacyjnymi.
biznesowej w Stanach Zjednoczonych), ale
Dzięki przychylności Konsulatu Gei trenerem kadry menadżerskiej, chętnie
neralnego USA w Krakowie INTECH PK
zapraszanym do współpracy przez firmy
zorganizował 25 listopada 2015 r. w Instyz listy Fortune500 oraz start-upy z całetucie Fizyki PK wykład gościa specjalnego
go świata. Prowadzi gościnne wykłady
PAMI — Johna Spence’a. Jest on nie tylko
na ponad 90 uniwersytetach, m.in. w MIT,
uznanym w środowisku międzynarodoCornell i Wharton School of Business i na
Stanfordzie.
Fot.: Jan Zych
Gospodarzem tego wydarzenia był
dziekan Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK dr hab. inż. Marek Stanuszek,
prof. PK. Gościem honorowym spotkania
była konsul ds. prasy i kultury w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie Pamela
DeVolder. Spotkanie prowadził Krzysztof
Oleksy z INTECH PK. Uczestnicy wykładu
mieli okazję skorzystać z porad oraz uzyskać
odpowiedź na pytania dotyczące rozwoju
osobistego, samokształcenia, współpracy
nauka — biznes oraz tworzenia innowacyjnych przedsięwzięć i roli liderów.
Warsztaty i wykład zrealizowano w ramach Programu SPIN-TECH, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.

Przemysław Zieliński jest menadżerem ds. marketingu i promocji B&R INTECH PK.
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„Architektura w przestrzeni sztuk” po raz drugi

Projekty dla Krakowa i dla świata
LESŁAW PETERS

Krakowski Pałac Sztuki — miejsce prezentacji dzieł znanych, cenionych artystów
— udostępnił swe sale autorom prac magisterskich, obronionych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Otwarcie
drugiej edycji dorocznej wystawy „Architektura w przestrzeni sztuk” odbyło się
4 lutego, i zgromadziło wielu gości związanych z krakowskim środowiskiem artystycznym.
Przybyłych na wernisaż powitał prezes
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie Zbigniew Kazimierz Witek.
Rektor PK prof. Kazimierz Furtak wyraził
zadowolenie z możliwości pokazania prac
dyplomowych absolwentów PK w tak prestiżowym miejscu i przypomniał o zacieśnianiu się współpracy Politechniki z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, czego
wyrazem jest prowadzenie wspólnego kierunku studiów. Dziekan Wydziału Architektury prof. Jacek Gyurkovich zaznaczył, że
pokazane prace są bardzo ciekawe i mogą
stanowić zaczyn dyskusji.
Kurator wystawy dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia przypomniała, że Pałac Sztuki — miejsce o bogatej historii — powstał
dla promowania młodych artystów i dlatego właśnie w tym miejscu projekty mło-

dych architektów mogą uwiarygodnić się
jako dzieła sztuki. Małgorzata Mizia, która
jest członkiem Rady Wydziału Architektury
PK oraz członkiem zarządu Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych, mówiła, że inicjując w roku ubiegłym doroczne wystawy pod wspólnym tytułem „Architektura
w przestrzeni sztuk”, kierowała się myślą,
by architektura zaistniała w świadomości
społecznej jako twórczość artystyczna.
Bo chociaż Wydział Architektury znajduje
się w strukturze uczelni technicznej, jego
działalność bezsprzecznie zawiera walory
artystycznego widzenia świata. Podziękowania za pomoc w zorganizowaniu wystawy Małgorzata Mizia skierowała do autorów prezentowanych prac.
Do pokazania na wystawie wytypowano najbardziej wyróżniające się projekty.
Na podkreślenie zasługuje szeroki wachlarz tematów, które wzięli na warsztat
dyplomanci. Przedstawione prace rzadko
dotyczyły najbliższego otoczenia autorów.
Częściej inspiracji szukano w różnych miejscach w Polsce i w odległych zakątkach
świata.
Przykładowo, dla Krakowa zaproponowana została sieć punktów widokowych,
stanowiąca swego rodzaju powrót do

Powitanie gości przybyłych do Pałacu Sztuki, przemawia kurator wystawy Małgorzata Mizia
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krakowskich kopców, a także przedstawiono koncepcję rewaloryzacji ogrodu przy
Muzeum Archeologicznym. Jeśli zaś chodzi o inne miasta, to interesujące projekty
dotyczyły np.: zagospodarowania skarpy
miejskiej w Grybowie, ośrodka rozwoju
technologii chemicznej w Tarnowie, ekspozycji piwnic ratusza starej Częstochowy, rewitalizacji urbanistycznej związanej
z molo rybackim w Gdyni czy renowacji
zamku Lipowiec jako centrum turystyczno-konferencyjnego. Pojawił się też projekt
dla Mielca — miasta sukcesywnie przywracanego pieszym, a dla Brzeszcz przygotowany został projekt pod nieco zagadkową
nazwą „Kopalnia kultur audiowizualnych
Chałda-Fałda”.
Niektórzy dyplomanci Wydziału Architektury swoje prace poświęcili znanym
centrom kulturowym i gospodarczym
świata. Efektownie na wystawie w Pałacu
Sztuki prezentował się projekt drapacza
chmur we Frankfurcie nad Menem czy
Szkoły Sztuk Pięknych w Paryżu. Przedstawiono koncepcję rewitalizacji urbanistycznej obszaru dawnej fabryki samochodów
marki Chrysler w Kenoshy.
Wśród przedstawionych projektów
zwracała uwagę praca „Rozwój urbanistyczny Sungang Quingshuihe w Shenzen
2014/2045”, uhonorowana wyróżnieniem
Towarzystwa Urbanistów Polskich i prezentowana już na Kongresie Urbanistów
Polskich w Łodzi. Autorkami są Urszula
Kuczma i Karolina Studencka. Pierwsza
z nich znalazła już zatrudnienie w Kanadzie, druga natomiast pozostała na PK,
gdzie jest słuchaczką studiów doktoranckich. Praca, która została wykonana
pod kierunkiem prof. Krzysztofa Biedy
i dr inż. Kingi Racoń-Lei, dotyczy Shenzen
w Chinach — strefy olbrzymiego wzrostu
gospodarczego, borykającej się z problemami demograficznymi.
Na wystawie rzucała się w oczy duża
makieta wykonana przez Natalię Porys,
będąca przestrzenną wizualizacją projektu promenady dla Porto, drugiego po
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Dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek, prof. PK i Natalia Porys; obok fragment wykonanej przez nią makiety

Lizbonie miasta Portugalii. Celem przedstawionego rozwiązania było zagospodarowanie fragmentu nadbrzeża, które
przylega do najbardziej atrakcyjnej części
miasta, będącej centrum turystycznym.
Centrum to jest wypełnione restauracjami i kafejkami, gdzie wieczorami spotykają się turyści i mieszkańcy, a dodatkową
atrakcję stanowi widok na most, który zaprojektował sławny Gustaw Eiffel. Autor-

ka pracy zaprojektowała dalszy fragment
nadbrzeża, proponując umieszczenie tu
obiektów pełniących różne funkcje kulturowe. Praca została wykonana po kierunkiem dr hab. inż. arch. Anny Agaty Kantarek, prof. PK. Swój projekt Natalia Porys
traktuje jako pierwszy krok do podjęcia
pracy w Portugalii, gdzie chciałaby się
przeprowadzić. Uczy się już języka kraju
Vasco da Gamy.

W wernisażu wystawy uczestniczyli pracownicy Wydziału Architektury PK,
a także wielu bywalców Pałacu Sztuki.
Obecny był prorektor PK dr hab. inż. arch.
Andrzej Białkiewicz, prof. PK. Przybył też
rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. Stanisław Tabisz.

Zdjęcia: Jan Zych

24 marca 1794 roku w kościele Kapucynów
To jedna z najważniejszych dat w historii Polski. Politechnika Krakowska co roku
w każdą kolejną rocznicę przysięgi Tadeusza Kościuszki oddaje mu hołd, składając kwiaty w Rynku Głównym na płycie
upamiętniającej to wydarzenie oraz na
uczelni, w miejscach poświęconych swemu patronowi. Tego dnia odbywa się też
organizowany przez PK doroczny Bieg Kościuszkowski.
Warto pamiętać, że 24 marca 1794 r.
doszło nie tylko do przysięgi złożonej na
Rynku w obecności tłumu krakowskich
mieszczan. Poprzedziło ją nie mniej symboliczne wydarzenie, które upamiętnia
tablica wmurowana w ścianę kaplicy przy
ul. Loretańskiej.
Kościuszko do Krakowa przybył przed
północą w dniu poprzedzającym złożenie przysięgi. Zatrzymał się poza murami
miejskimi — w stojącym obok klasztoru
Kapucynów dworze Wodzickich, gdzie cze-
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kali na niego przywódcy sprzysiężenia krakowskiego. Nazajutrz rano gen. Kościuszko i gen. Józef Wodzicki wraz ze sztabem
udali się na mszę św. do kościoła Kapucynów. Nabożeństwo odbyło się w Domku
Loretańskim. Następnie obaj generałowie położyli na stopniach ołtarza szable,
które poświęcił gwardian ojciec Kajetan,
po czym złożyli ślubowanie, że gotowi są
oddać swe życie w obronie ojczyzny oraz
wiary i wolności narodu polskiego. Dokonawszy tego aktu, udali się na Rynek.
W okresie poprzedzającym setną rocznicę tego wydarzenia rozpisany został
konkurs na projekt tablicy upamiętniającej poświęcenie szabel. Miała ona zostać
umieszczona na zewnętrznych murach
kaplicy Loretańskiej. Konkurs wygrał malarz Walery Eliasz-Radzikowski. W pracy
„Krakowskim szlakiem Tadeusza Kościuszki” Piotr Hapanowicz pisze, że nie wiadomo do końca, dlaczego projektu tego nie

zrealizowano, a w listopadzie 1896 r. doszło
do wmurowania tablicy z brązu, którą zaprojektował prof. Alfred Daun.
W zwieńczeniu tablicy znajduje się
orzeł w kartuszu podtrzymywanym przez
dwa anioły. Poniżej znajduje się napis: „Kto
z Bogiem, Bóg z nim”. Płaskorzeźba przedstawiająca sceną poświęcenia szabel znajduje się w centralnej części tablicy. Napis
u dołu głosi: „W tej kaplicy dnia 24 marca
1794 roku TADEUSZ KOŚCIUSZKO w towarzystwie Generała JÓZEFA WODZICKIEGO,
złożył do poświęcenia pałasz, którego dobył w obronie wolności Narodu polskiego.
Wierni Synowie Ojczyzny w setną rocznicę
pomnik ten położyli”.
Tablicę reprodukujemy na ostatniej
stronie okładki. Zdjęcie autorstwa Jana Zycha zostało wykonane, zanim tablica uległa uszkodzeniu.

(ps)
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Książka

Dziedzictwo Benedyktynów z Tyńca
LESŁAW PETERS

Choć oddalony od Rynku o 12 kilometrów, Tyniec jest jednym z najważniejszych
miejsc Krakowa. Stanowi część jego historii
i legendy. Zawdzięcza to opactwu ojców
benedyktynów, powstałemu tu około
1044 r. z inicjatywy króla Kazimierza Odnowiciela, na długo przed lokacją miasta.
Miejsce położone na wyniosłej skale,
opadającej pionową ścianą ku Wiśle, budziło już zainteresowanie ludów żyjących
w czasach, gdy Grecy organizowali pierwsze igrzyska w Olimpii, a mieszkańcy Italii
zakładali Rzym. Z tamtych epok pochodzą
najstarsze wzniesione tu osady obronne.
Niezwykłość miejsca inspirowała ludzi
pióra. O Tyńcu pisali Jan Długosz, Józef
Ignacy Kraszewski i Stefan Żeromski. Właśnie w Tyńcu Henryk Sienkiewicz umieścił
gospodę „Pod Lutym Turem”, tę, w której Zbyszko z Bogdańca poznał Danusię,
dwórkę księżnej mazowieckiej.
W zupełnie innym świetle sławne
opactwo ukazuje Dominika Kuśnierz-Krupa w pracy „Fundacje miejskie Benedyktynów tynieckich w Małopolsce Południowej w okresie średniowiecza”. Autorka
pisze, że działalność zakonników z Tyńca
nie zamykała się jedynie w granicach siedziby ich klasztoru w podkrakowskiej wsi.
Obejmowała ziemie położone w różnych
częściach Małopolski, stanowiące włości
klasztorne. Władztwo klasztoru nad tymi
terenami zaowocowało założeniem na południu Małopolski w okresie średniowiecza
trzech miast. Dla porządku należy dodać,
że nie było w tym nic niezwykłego, gdyż
Kościół fundował miasta podobnie jak czynił to król, a na mniejszą skalę także rody
rycerskie. Przykładowo w latach panowania Kazimierza Wielkiego (na ten okres
przypadają fundacje miejskie Benedyktynów z Tyńca) na terenie Małopolski biskupi
krakowscy dokonali lokacji Bodzentyna,
Dębna i Skalbmierza, Norbertanki założyły
Krzyżanowice, klasztor Benedyktynów na
Łysej Górze założył Słupię Nową, a klasztor
Benedyktynów w Staniątkach — Uszew.
Benedyktyni z Tyńca byli posiadaczami wielu włości. Podzielono je na pięć
grup. Pierwszą stanowi tzw. klucz tyniecki, obejmujący miejscowości w pobliżu
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Tyńca i Krakowa (m.in.: Czułów, Piekary,
Skotniki i Sidzina). Drugą tworzy tzw.
klucz książnicki (wokół Książnic Wielkich).
Trzecia grupa to posiadłości nad Dunajcem i Białą. Grupa czwarta obejmuje posiadłości nad Wisłoką i Jasiołką. Najmniejsza grupa, piąta, składa się z posiadłości
nad Nidzicą. Na terenach należących do
grup trzeciej i czwartej Benedyktyni powołali do życia miasta: Kołaczyce (w pobliżu Jasła; założone przed 1339 r.), Tuchów
(położony 20 km na południe od Tarnowa; założony w 1340 r.) oraz Brzostek (na
północ od Kołaczyc; założony w 1367 r.).
Na tych trzech ośrodkach skupiła uwagę
w swej książce Dominika Kuśnierz-Krupa.
Analiza układu urbanistycznego Brzostka, Kołaczyc i Tuchowa z okresu lokacji oraz
ich struktury funkcjonalno-przestrzennej
pozwoliła autorce stwierdzić, że miasta
otrzymały najprostszy z ówcześnie stosowanych układ urbanistyczny według modelu „9-polowego”. Wytyczając rynek, odchodzono od proporcji kwadratu w kierunku
wydłużonego prostokąta. Było to skutkiem
wcześniejszego zagospodarowania tych terenów w okresie przedlokacyjnym.
We wszystkie trzy badane ośrodki stosunkowo mało zainwestowano, co wiązało się prawdopodobnie z poziomem ich
zamożności. Z tego wynikał brak murów
obronnych (opasujących tak znaczące
ośrodki, jak np. Kraków czy założony w jego
sąsiedztwie Kazimierz). Jedynymi umocnieniami Brzostka, Kołaczyc i Tuchowa były fosy
i wały zwieńczone parkanami lub palisadami. Dominika Kuśnierz-Krupa zwraca uwagę, że Tuchów otrzymał w okresie lokacji
układ urbanistyczny identyczny jak Skawina — miasto królewskie założone w 1364 r.
przez Kazimierza Wielkiego na gruntach
odebranych klasztorowi Benedyktynów.
Brzostek, Kołaczyce i Tuchów nie osiągnęły wysokiego statusu w gronie miast
Małopolski. Dwa pierwsze ośrodki w bliższych nam czasach zostały zdegradowane
do roli ośrodków gminnych i dopiero niedawno odzyskały prawa miejskie. Dlatego
też nie budziły większego zainteresowania
badaczy. Wcześniejsza literatura na temat
dóbr Benedyktynów z Tyńca sprowadzała

się głównie do jednej monografii wydanej
w 1925 r. oraz rozdziału w wydawnictwie
jubileuszowym z okazji 650-lecia nadania
praw miejskich Kołaczycom (opublikowane w 1989 r.). Podejmując temat fundacji
miejskich Benedyktynów z Tyńca, Dominika Kuśnierz-Krupa wkroczyła więc na
obszar do tej pory słabo rozpoznany. Wartość jej książki wysoko ocenili recenzenci.
Prof. Bonawentura Maciej Pawlicki o pracy
napisał: „Pogłębia wiedzę z zakresu historii urbanistyki i architektury, pomnaża doświadczenia nauki na temat dziedzictwa
kultury”. Prof. Zbigniew Jan Białkiewicz
wskazał na wykorzystanie szerokiej, dotychczas nieprzebadanej literatury.
Na podkreślenie zasługuje też starannie dobrany materiał ilustracyjny. Interesujące jest zestawienie archiwalnych rycin
i zdjęć ze współczesnymi fotografiami
przedstawionych obiektów. Historyczne
mapy oraz zdjęcia lotnicze opisanych miast
doskonale obrazują poruszone w tekście
zagadnienia urbanistyczne.

Dominika Kuśnierz-Krupa, „Fundacje miejskie
Benedyktynów tynieckich w Małopolsce Południowej w okresie średniowiecza”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014.
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Jan Wątorski — inżynier, naukowiec, rektor
Lata pracy w przemyśle zaowocowały kompetencjami, które okazały
się bardzo przydatne zarówno w działalności naukowej, jak i w sprawowaniu
odpowiedzialnych funkcji na uczelni
JANUSZ BIERNACKI

9

W latach 1944–1945, gdy jeszcze toczyła się wojna, został dyrektorem departamentu w Ministerstwie Komunikacji (Lublin — Warszawa), a następnie
dyrektorem Biura Projektów i Studiów
w Warszawie. W latach 1945–1946 pełnił
funkcję dyrektora naczelnego Gdańskiej Dyrekcji Odbudowy, będąc jednocześnie rzeczoznawcą budowlanym
w Zarządzie Miejskim w Gdyni.

LU T E G O minęła sto pierw-

sza rocznica urodzin profesora Jana Wątorskiego, rektora Politechniki Krakowskiej
w latach 1968–1972. Obejmując ten urząd, poszedł w ślady swojego
ojca, który przed II wojną światową był
rektorem Politechniki Lwowskiej. Zanim jednak Jan Wątorski trafił na uczelnię i zaczął pokonywać kolejne szczeble
kariery akademickiej, długo pracował
w przedsiębiorstwach budowlanych,
zajmując często wysokie stanowiska
kierownicze. Wiedza, którą przekazywał studentom Politechniki Krakowskiej i zawarł w wielu publikacjach,
brała się z olbrzymiego doświadczenia
zdobytego w ciągu lat praktyki.

Między Lwowem a Zakopanem
Jan Karol Wątorski urodził się 9 lutego
1915 r. we Lwowie jako syn Heleny i Karola Wątorków. Ojciec był inżynierem,
specjalistą w dziedzinie budowy kolei
i profesorem Politechniki Lwowskiej
i doszedł do najwyższych urzędów akademickich. W latach 1918–1919 Karol
Wątorek pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynieryjnego Lwowskiej Szkoły Politechnicznej, a w latach 1924–1925
był rektorem Politechniki Lwowskiej.
Jan Wątorski uczęszczał do szkoły
powszechnej i gimnazjum humanistycznego we Lwowie, w 1933 r. zdał
egzamin dojrzałości. Następnie podjął
studia na Wydziale Inżynierii Politechniki Lwowskiej, zakończone uzyskaniem 4 czerwca 1938 r. dyplomu
inżyniera dróg i mostów. Już w okresie
studiów — w latach 1935–1936 — pracował w Urzędzie Odbudowy Dróg wojewody lwowskiego jako pomocnicza siła
techniczna. Od 1936 r. był zatrudniony
u inż. Zenona Thienela przy pracach
projektowych, związanych z przebudową stacji PKP w Zakopanem.
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Z przemysłu na uczelnię

Fot.: Ze zbiorów Janusza Biernackiego

Po ukończeniu studiów podjął pracę
w Oddziale Przebudowy Stacji PKP Zakopane jako kierownik odcinka w zakresie robót ziemnych, betoniarskich
i nawierzchniowych i kontynuował
wykonawczo prace projektowe, w których miał osobisty udział.
Pracę w Zakopanem przerwał wybuch wojny. Jan Wątorski powrócił do
Lwowa, gdzie w latach 1939–1941 był
asystentem w Katedrze Budowy Kolei w Lwowskim Instytucie Politechnicznym (pod taką bowiem rosyjską
nazwą działała w nowych warunkach
Politechnika Lwowska). W czerwcu
1941 r., po zajęciu Lwowa przez wojska
niemieckie, Lwowski Instytut Politechniczny przerwał działalność. Jan Wątorski rozpoczął wówczas pracę w prywatnym Przedsiębiorstwie Inżynierii
i Fundamentowania Czarnota — Bojarski młodszy, Warszawa — Lwów. Był
tu kierownikiem budowy, a następnie
powierzono mu kierowanie oddziałem
w zakresie robót budowlanych, inżynieryjnych i nawierzchniowych.

Ściśle związany z przemysłem budowlanym, od pierwszych lat pracy zawodowej interesował się problemami
badawczymi. Po wojnie podjął próbę
rozpoczęcia pracy dydaktycznej i naukowej. Już w trakcie organizowania
Wydziałów Politechnicznych przy Akademii Górniczej nawiązał kontakty ze
środowiskiem przyszłej Politechniki
Krakowskiej. W efekcie w latach 1946–
1947 został zatrudniony jako adiunkt
w Katedrze Budowy Kolei.
Prowadząc zajęcia dydaktyczne na
Wydziałach Politechnicznych AG jako
wykładowca kontraktowy, równolegle
odbywał swoistą zawodową wędrówkę
po budowlanych przedsiębiorstwach,
które organizowały się w trudnych
warunkach powojennych. W latach
1947–1948 był dyrektorem technicznym
gliwickiego oddziału Państwowego
Przedsiębiorstwa Budowlanego, w latach 1948–1949 — dyrektorem oddziału
PPB w Rybniku, a w latach 1949–1951
— wicedyrektorem ds. mechanizacji
i transportu w Zjednoczeniu Krakowskim PPB. Następnie zajmował w latach 1951–1952 stanowisko kierownika
Zarządu Budowlanego Zjednoczenia
Budownictwa Miejskiego w Krakowie,
a w 1952 r. kierował Działem Kosztorysów i Umów ZBM w Krakowie.
6 grudnia 1951 r. złożył podanie
o pracę na Wydziałach Politechnicznych
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AGH. Na uczelni został zatrudniony na
stałe 15 października 1952 r. Początkowo pracował na utworzonym Wydziale
Inżynieryjnym WP: w latach 1952–1953
był adiunktem w Katedrze Budowy Kolei, a od 29 października 1953 r. samodzielnym pracownikiem naukowym.
Następnie w latach 1954–1957 był samodzielnym pracownikiem naukowym
na Wydziale Budownictwa Lądowego.
Pracę na Politechnice Krakowskiej łączył początkowo z zajęciami na innych uczelniach. W roku akademickim
1954/1955 był wykładowcą na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz prowadził kurs ekonomiki budownictwa dla
inżynierów.
Na PK Jan Wątorski osiągał kolejne szczeble kariery naukowej. 1 marca 1957 r. został docentem, 13 grudnia
1962 r. — profesorem nadzwyczajnym,
a 1 sierpnia 1971 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Równocześnie bardzo aktywnie udzielał się w pracach
organizacyjnych na uczelni. W latach
1954–1956, 1960–1962 i 1962–1965 był
prodziekanem Wydziału Budownictwa
Lądowego, a w latach 1965–1968 był dziekanem WBL. W 1967 r. zastępował funkcyjnie prorektora PK prof. Jana Kaczmarka, stale de facto nieobecnego na uczelni
z powodu innych obowiązków.
W 1968 r. na mocy decyzji ministra
nauki i szkolnictwa wyższego został
powołany do pełnienia obowiązków

rektora Politechniki Krakowskiej. W latach 1969–1972 funkcję tę sprawował
z wyboru Senatu PK.

Organizator i nauczyciel
akademicki
Już na początku swojej działalności na
Politechnice Krakowskiej, w 1954 r.,
Jan Wątorski utworzył na Wydziale
Budownictwa Lądowego — jako jedną
z pierwszych w kraju — Katedrę Organizacji i Mechanizacji Budowy (pierwsza tego typu jednostka powstała dwa
lata wcześniej na Politechnice Warszawskiej). Powierzono mu wówczas kierownictwo tej katedry, która w 1963 r.
przyjęła nazwę Katedry Ekonomiki, Organizacji i Mechanizacji Budowy.
Zmiany strukturalne na PK doprowadziły w 1970 r. do powstania Instytutu
Technologii i Organizacji Budownictwa.
W instytucie tym utworzono cztery zakłady, w tym Zakład Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki w Budownictwo oraz
Zakład Technologii Produkcji Budowlanej. Prof. Jan Wątorski był dyrektorem
instytutu do śmierci w grudniu 1976 r.
Wychował liczny zespół pracowników
naukowych. Wypromował 10 doktorów
i był recenzentem wielu innych prac doktorskich, a ponadto redaktorem naukowym kilku prac habilitacyjnych.
Udzielał się też w ruchu stowarzyszeniowym. Szczególnie angażował się

w prace Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa. W latach
1951–1952 był członkiem Zarządu Krakowskiego Oddziału PZITB, w latach
1953–1954 stanął na jego czele. W 1956 r.
powierzono mu przewodniczenie obradom Krajowego Zjazdu tej organizacji w Bydgoszczy. W latach 1956–1958
sprawował funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego PZITB. Był też
członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN.

Publikacje oparte na praktyce
Od początku aktywności zawodowej zainteresowania Jana Wątorskiego skupiały się wokół zagadnień doskonalenia organizacji robót budowlanych, aspektów
ekonomicznych wykonawstwa budowlanego i kierowania wykonawstwem złożonych procesów produkcyjnych. Pracując w przedsiębiorstwach budowlanych,
przygotował wiele ekspertyz. W tym celu
pozyskane materiały dokumentacyjne
później wykorzystywał do opracowywania podręczników z zakresu organizacji,
mechanizacji i ekonomiki budownictwa.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje
napisany przez niego skrypt „Organizacja i mechanizacja budowy”, wydany
przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe w trzech częściach: „Mechanizacja
i transport w budownictwie” (1955); „Dokumentacja i kosztorysy budowlane”

Rektor Jan Wątorski i Najmilsza Studentka PK podczas juwenaliów w 1971 r. (zdjęcie z lewej). Za czasów rektoratu prof. Jana Wątorskiego na
Politechnice można było spotkać nawet Zaczarowaną Dorożkę, rozsławioną przez Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, z Zaczarowanym
Dorożkarzem Janem Kaczarą na koźle. Fot.: Jan Zych
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(1956); „Organizacja budowy i jej zaplecza technicznego” (1960).
Wykonane ekspertyzy i prace naukowo-badawcze Jana Wątorskiego stały się
podstawą jego kilkudziesięciu naukowych publikacji, które dotyczyły problemów organizacji i ekonomiki budownictwa. Ogłosił m.in. następujące prace:
• „Analiza techniczna i ekonomiczna poligonowej wytwórni prefabrykatów dla
budownictwa wielkopłytowego PBP
»Petrobudowa« w Płocku” (1963);
• „Optymalne programy przebiegu
produkcji w zakładach wytwórczych
budownictwa w warunkach ograniczonej wielkości składowisk” („Czasopismo Techniczne”, 1966);
• „Optymalizacja układu miejskich linii komunikacyjnych jako zagadnienie programowania” („Zeszyty Naukowe PK” 5/1970);
• „Optymalizacja liczby środków transportowych w rejonie budowlanym”
(„Problemy Projektowe” 1/1975).
Z prac badawczych wykonanych dla
budownictwa warto przytoczyć:
• „Metoda programowania produkcji
budowlano-montażowej przy wielozadaniowym froncie robót”;
• „Problemy programowania organizacji zarządzania w działalności przedsiębiorstwa budowlanego”;
• „Sieci czynności i ich analiza przy
wprowadzaniu norm technicznie
uzasadnionych w budownictwie”;

• „Zasady programowania budownictwa rolniczego w aspekcie jego
uprzemysłowienia”;
• „Optymalizacja
sieci
czynności
w aspekcie ciągłości zatrudnienia”.

U podstaw zasad organizacji
pracy
Trzeba pamiętać o specyfice okresu, na
który przypadła działalność zawodowa
i naukowa Jana Wątorskiego. W latach
50. i 60. XX wieku bardzo dynamicznie
rozwijały się techniki wykonawstwa
budowlanego, szybki rozwój technologii powodował komplikowanie się
procesów wytwórczych. Podejmowano
w tym czasie prace zmierzające do organizacyjnego opanowania procesów
budowlanych na zasadzie „od chaosu
do harmonii”. Przygotowywano zasady i wytyczne projektowania organizacji budowy. Na podstawie prowadzonych badań powstawały metody
projektowania organizacji procesów
złożonych.
Efekty organizacyjne zaczęto oceniać z punktu wiedzenia ekonomii
(tzw. „kryterium kosztów własnych”).
Poszukiwano
najlepszych
rozwiązań. Przedmiotem zainteresowania
stały się spodziewane efekty ekonomiczne działalności budowlanej. Do
zasobu środków włączono prognozowanie i metody probabilistyczne.

Kontrola procesu budowlanego, porównanie efektów w czasie wykonywania
robót, możliwość ingerencji — stały się
bazą informacyjną do bieżącego korygowania realizacji, do zarządzania nią.
Pojawiły się symptomy teorii organizacji i zarządzania.
Prace w zakresie tej teorii oraz jej
praktycznych zastosowań do organizowania procesów inwestycyjnych
i zarządzania nimi były przedmiotem
badań prowadzonych przez prof. Jana
Wątorskiego i jego zespół. Profesor był
jednym z twórców naukowych podstaw,
zasad i metod organizacji pracy i robót
budowlanych. W kraju był współtwórcą dyscypliny „technologia i organizacja budownictwa”. Wielu rozpoczętych
prac nie zdołał dokończyć.
W uznaniu dorobku naukowego
i organizatorskiego uhonorowano go
wieloma odznaczeniami. Otrzymał m.in.
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia
Polski (1976), złote i honorowe odznaki
NOT, PZITB, TNOIK oraz uczelniane,
a także wiele innych medali i wyróżnień.
Zmarł 7 grudnia 1976 r., mając zaledwie 61 lat.

Dr hab. inż. Janusz Biernacki, prof. PK był dyrektorem Instytutu Zarządzania w Budownictwie i Transporcie na Wydziale Inżynierii Lądowej PK; obecnie na emeryturze.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

W sto pierwszą rocznicę urodzin Jana Wątorskiego
Pamięci byłego rektora Politechniki Krakowskiej prof. Jana Wątorskiego została poświęcona sesja, która odbyła się dokładnie w sto
pierwszą rocznicę jego urodzin, 9 lutego.
W spotkaniu wzięli udział koledzy, współ-

pracownicy i wychowankowie Jana Wątorskiego, a także członkowie jego rodziny.
Obszerną porcją wspomnień podzielił
się z uczestnikami spotkania rektor PK prof.
Kazimierz Furtak. O kontaktach prof. Wątor-

Uczestnicy sesji poświęconej pamięci Jana Wątorskiego. Fot.: Jan Zych

skiego ze studentami mówił prof. Andrzej
Więckowski. Prof. Kazimierz Flaga wspominał wykłady profesora. W sesji, którą zorganizowano w Sali Senackiej PK, uczestniczył
syn Jana Wątorskiego — Jacek.
Główny referat wygłosił dr hab. inż. Janusz
Biernacki, prof. PK. Przypomniał, że zanim
prof. Wątorski podjął pracę na Politechnice
Krakowskiej, przez pewien czas zajmował
odpowiedzialne stanowiska w przemyśle budowlanym. Zdobyte w tym okresie doświadczenie procentowało później zarówno w pracy badawczej i dydaktycznej, jak i podczas
pełnienia funkcji kierowniczych na uczelni.
Mówca przedstawił drogę zawodową Jana
Wątorskiego, jak i jego dorobek naukowy.
Tekst wystąpienia dr. hab. inż. Janusza
Biernackiego, prof. PK. zamieszczamy na
s. 16–18.

(ps)
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Bieg Kościuszkowski — 40 lat historii
Impreza ku czci patrona Politechniki Krakowskiej rozpoczyna się od startu
przy nutach hejnału z wieży mariackiej
DARIUSZ PYKO

iniony rok w życiu Politechniki Krakowskiej był szczególnym, jubileuszowym czasem refleksji, wspomnień o 70-letniej historii
uczelni. Na kartach wydawnictw okolicznościowych wracaliśmy do wielkich
osobowości, wydarzeń, a nade wszystko do wielu wspomnień nierozerwalnie
związanych z murami naszej Alma Mater. Jubileuszowe retrospekcje nie ominęły także sportowego środowiska PK.
W wydawnictwie „Sport na PK” pod
redakcją Jacka Majki przypomniano wybitne sylwetki ludzi sportu związanych
z PK. Dużo miejsca autorzy tej książki poświęcili sportowym wydarzeniom, które
wspaniale zapisały się na kartach historii
PK. Wiele z nich ma wyjątkowy charakter, bo przecież takie cykliczne imprezy
sportowe, jak Mistrzostwa Narciarskie
Politechniki Krakowskiej czy Uliczny
Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników
Pamięci Tadeusza Kościuszki mają bezprecedensowy charakter. W narciarskich
zmaganiach studenci i pracownicy rywalizują od 63 lat, a uczestnicy Biegu Kościuszkowskiego w tym roku pobiegną
ulicami Krakowa już po raz 40. Warto
przybliżyć tę niezwykłą imprezę, której
tłem są urokliwe miejsca prastarego Krakowa; imprezę, która stanowi również
wyzwanie dla organizatorów, bo przecież przez 40 lat bieg ewoluował w swojej
formie i formule.

M

Na miejsca, start…
Bieg Kościuszkowski jest ściśle związany z wydarzeniami rocznicowymi i jubileuszowymi. Rocznicowymi,
bo odbywa się zazwyczaj 24 marca,
w dniu złożenia przysięgi przez Tadeusza Kościuszkę na krakowskim Rynku w 1794 r. A jubileuszowymi — gdyż
jego pomysłodawcy pierwszą edycję
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Jak co roku, od 40 lat…

biegu zorganizowali z okazji obchodów
30-lecia Politechniki Krakowskiej.
Pomysł organizacji biegu w 1977 r.
— wydarzenia, które zapoczątkowało
piękną sportową tradycję — należał do
trzech osób: dr. Piotra Jeża (wieloletniego pracownika Wydziału Inżynierii
Środowiska PK i działacza sportu akademickiego AZS), Edwarda Surdyki
(kierownika Studium Wychowania Fizycznego PK w latach 1976–1995) oraz
Jana Żurka (wieloletniego trenera
i działacza lekkiej atletyki, związanego z krakowskim AZS). Wspominając
pomysłodawców, nie sposób pominąć
ówczesnego prezesa uczelnianego klubu AZS Ryszarda Florka i rektora Politechniki Krakowskiej prof. Bolesława
Kordasa. Bez ich wsparcia nie udałoby
się zrobić „pierwszego kroku biegowego” — dosłownie i w przenośni.
Przez 22 lata w biegu rywalizowały tylko męskie sztafety. W początkowych latach uczestniczyły w nim
zespoły zagraniczne, a formuła przewidywała udział drużyn klubowych
i uczelnianych. Od wielu lat na trasie
spotykają się tzw. zespoły mundurowe,

reprezentujące jednostki wojskowe czy
szkoły pożarnicze.
Aby zrozumieć wyjątkowość Biegu
Kościuszkowskiego, warto stanąć na
starcie i pokonać kolejne odcinki trasy.
A więc na miejsca, start…
Start z Warszawskiej, sprzed gmachu krakowskiej Politechniki, odbywa
się przy nutach hejnału z wieży mariackiej (przed pojawieniem się technologii
cyfrowej nasłuchiwanie hejnału w Programie I Polskiego Radia pozwalało na
włączenie stopera na kopcu Kościuszki
i zmierzenie czasu sztafetom wbiegającym na metę). Dalej trasa wiedzie przez
plac Matejki, przecina ulicę Basztową,
obok Barbakanu przez Bramę Floriańską prowadzi w ulicę Floriańską. Koniec
dla pierwszej zmiany wyznaczono na
płycie Rynku Głównego, na wysokości
ulicy Szewskiej i miejsca przysięgi Tadeusza Kościuszki w 1794 r.
Dla zawodnika drugiej zmiany
metą będzie wawelskie wzgórze. Pobiegnie więc z krakowskiego Rynku ulicą
Grodzką, następnie Drogą do Zamku na
wawelski dziedziniec, gdzie na wysokości wawelskiej Wikarówki odbędzie
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Od początku sportową rywalizację poprzedzało złożenie kwiatów na płycie upamiętniającej
przysięgę na krakowskim Rynku (na zdjęciu: uroczystość w 1978 r.). W 1978 r. wiązankę
złożono też pod pomnikiem Naczelnika na Wawelu

się przekazanie pałeczki. (Przez wiele lat strefa zmian znajdowała się przy
Bramie Herbowej, pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, jednak wzmożony
ruch turystyczny i bezpieczeństwo zawodników skłoniły organizatorów do
usytuowania sztafetowej zmiany gdzie
indziej). Na trzecim odcinku pokonać
trzeba ulicę Podzamcze i Bulwary Wiślane, aż do wylotu Flisackiej, następnie — ulicę Kościuszki — miejsce kolejnej, przedostatniej sztafetowej zmiany.
Ostatnia zmiana poprowadzi ulicą
św. Bronisławy, aleją Waszyngtona do
strefy ulokowanej około 700 metrów
przed metą na kopcu Kościuszki.

a dalej biegli ulicą Kościuszki do trzeciej strefy zmian. Czwarty odcinek
Biegu Kościuszkowskiego był najdłuższy i najtrudniejszy (zresztą, pomimo
modyfikacji pozostał taki do dziś). Zawodnicy, biegnąc z Salwatora, nie skręcali w ulicę św. Bronisławy, ale musieli
pokonać niemały odcinek ulicy Księcia
Józefa i pobiec ulicą Malczewskiego do
kolejnej strefy zmian.
Bieg przez wiele lat nie był dostępny dla pań. Zmiana nastąpiła w 1998 r.

Nowa formuła biegu zrodziła się w głowach ówczesnych organizatorów — Jacka Majki i mojej. Panie zadebiutowały
na dystansie sztafety 4 × 1 okrążenie
wokół krakowskiego Rynku. Ich występy stały się ważną częścią biegu po dziś
dzień. Udział sztafet kobiecych miał nie
tylko wzbogacić sportową ofertę, ale
także przyciągnąć dodatkowych partnerów i sponsorów.
Rok 1998 stał się przełomowym
i przez to, że organizatorzy wprowadzili dodatkowe klasyfikacje w ramach
uczelni krakowskich. Od tej edycji co
roku zapraszają również do tworzenia
honorowego komitetu organizacyjnego
znamienite osoby, m.in. marszałka województwa małopolskiego, wojewodę
małopolskiego, prezydenta Krakowa,
konsula Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a na przewodniczącego
— rektora PK.
Od 2002 r. pierwsza zmiana sztafety męskiej Biegu Kościuszkowskiego
jest memoriałowym Biegiem dr. Piotra
Jeża (zmarł w 2001 r.). Natomiast od
2013 r. pierwsza zmiana kobiet ściga się
o Puchar Prezesa Zarządu Głównego
AZS. Od 2014 r. na Rynku Głównym
rywalizują osoby niepełnosprawne (ze
względów organizacyjnych tylko te,
które nie poruszają się na wózkach inwalidzkich). Wiele edycji miało szczególny charakter ze względu na tzw.
Bieg VIP-ów (zaproszeni goście, tak jak
w sztafecie pań, okrążają Sukiennice).

Najtrudniejszy odcinek — zwycięzca biegu w 1997 r. przed metą

Biegł z nami olimpijczyk
W trakcie minionych 40 lat trasa biegu
mężczyzn uległa kilku istotnym korektom. W 2004 r. organizatorzy zmienili
ją przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, jak i w celu minimalizacji
utrudnień komunikacyjnych w Krakowie na odcinku III i IV zmiany. A jak
prowadziła wcześniej?
Przy dzisiejszym wzmożonym ruchu może trudno to sobie wyobrazić, ale
zawodnicy zbiegając z Wawelu w ulicę
Podzamcze, „nie uciekali” na Bulwary
Wiślane, ale kierowali się na ulicę Powiśle i ulicę Zwierzyniecką, przebiegając
przez skrzyżowanie z Alejami Trzech
Wieszczów (na wysokości „Jubilata”),
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W minionym roku w takim biegu
uczestniczył m.in. olimpijczyk Grzegorz Sudoł. Udział przedstawicieli
konsulatu USA jest już prawie stałym
punktem tej imprezy.

Mazowiecki kwestował,
Horowitz robił zdjęcie
Bardzo często podajemy, że bieg rozgrywany jest 24 marca, w rocznicę przysięgi Kościuszki. Jednak niespodziewane
wydarzenia, a także kalendarz roku
akademickiego sprawiają, że należałoby raczej używać zwrotu: „rozgrywany
zazwyczaj 24 marca”. W ostatnich 20 latach organizatorzy byli zmuszeni trzykrotnie przesunąć termin: na 23 marca
lub na 25 marca, a nawet na 4 kwietnia
(dzień bitwy pod Racławicami). Ba,
już pierwsza edycja biegu odbyła się
23 marca 1977 r., w sobotę, gdyż organizatorzy planowali rozgrywanie biegu
właśnie w soboty. Obecnie zmiany tego
typu są podyktowane przede wszystkim względami organizacyjnymi, czyli
dostosowaniem kalendarza imprezy do
kalendarza roku akademickiego.
Do wyjątkowej sytuacji doszło
w 1997 r. Zaplanowany na 24 marca bieg mógł się odbyć dopiero miesiąc później. W planowanym terminie przez Kraków przeszedł bowiem
„Biały Marsz” — w hołdzie bestialsko
zabitemu studentowi UJ Michałowi
Były premier Tadeusz Mazowiecki kwestował na rzecz kopca Kościuszki podczas Biegu w 1998 r.
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W 1998 r. po raz pierwszy rywalizowały kobiety

Łyskowi. Rektorzy krakowskich uczelni odwołali zajęcia, a młodzież akademicka, prawie 50 tys. osób, kroczyła
w milczeniu ulicami centrum Krakowa. Wówczas bez poczty mailowej, mediów społecznościowych i telefonów
komórkowych odwołanie tak ogromnego przedsięwzięcia było niezwykle
trudne. Tegoroczny 40. jubileuszowy
bieg zaplanowano na 23 marca (tak jak
w przypadku pierwszej edycji).
Od 1998 r. o bezpieczeństwo biegaczy dba od 1,5 tys. do 2 tys. studentów
PK, nadzorowanych przez pracowników CSIR. Ich wkład jest nie do przecenienia. Bez ich obecności nie byłoby
możliwe uzyskanie zezwoleń niezbędnych do zorganizowania imprezy.
Wspomnieć też warto o niezwykłych osobach, które wpisały się w historię Biegu Kościuszkowskiego. Pod
koniec lat 90. w związku z imprezą na
krakowskim Rynku pojawił się m.in.
były premier Tadeusz Mazowiecki,
który kwestował na rzecz odnowy
kopca Kościuszki. Artystą, który omal
nie spowodował przełożenia terminu
biegu w 2001 r., był światowej klasy
fotografi k Ryszard Horowitz. 24 marca
2001 r. o godzinie 12.00, „Gazeta Krakowska”, TVP Kraków i Radio Kraków
zaplanowały bowiem ogromne wydarzenie z udziałem mieszkańców Krakowa — wykonanie na płycie Rynku
Głównego zdjęcia „Krakowian portret własny”. Zabiegi organizacyjne

i mediacje głównego koordynatora
Jacka Majki m.in. z Urzędem Miasta
Krakowa doprowadziły do konsensusu i pozwoliły przeprowadzić bieg bez
przeszkód.

Lider na krużgankach
Przeglądając karty historii Biegu Kościuszkowskiego, wspominamy wiele
różnych wydarzeń, również te, które
budzą uśmiech na twarzach. Zdarzyło
się chyba 15 lat temu, że bardzo silna
sztafeta AZS Politechniki Poznańskiej,
będąc na prowadzeniu od początku
biegu i zdobywając cenne sekundy
przewagi z każdym przebiegniętym
metrem, nie sięgnęła po pewne zwycięstwo. Dlaczego? Na fi niszu drugiej
zmiany, na wzgórzu wawelskim służby techniczne nie zdążyły wskazać zawodnikowi z Poznania właściwej trasy
i lider zamiast znaleźć się pod Bramą
Herbową, „wylądował” na… wawelskich krużgankach. Strata poznaniaków była zbyt duża, by sięgnęli po
zwycięstwo, ale organizatorzy, na znak
zadośćuczynienia, ufundowali im puchar identyczny z tym, który otrzymała pierwsza sztafeta biegu.
Kiedy na łamy „Naszej Politechniki” trafiają co roku relacje z biegu, są
w nich zawsze podziękowania dla osób
zabezpieczających trasę — podziękowania ze wszech miar usprawiedliwione. W organizacji imprez w ruchu
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Niekiedy trzeba było się zmagać także z kiepską pogodą; na zdjęciu panie na starcie XXV Biegu

ulicznym kwestie bezpieczeństwa
uczestników są bowiem na pierwszym miejscu, a ustawowe obostrzenia
z roku na rok stawiają przed organizatorami coraz trudniejsze zadania. Jednak solidność organizatorów, wsparta doświadczeniem koordynatorów
z ramienia Komendy Miejskiej Policji,
z Wydziału Ruchu Drogowego, pozwala zadbać o bezpieczeństwo uczestników biegu. A osoby, które służą swoim
doświadczeniem w jego organizacji,

tak jak Andrzej Batko, można śmiało
nazwać przyjaciółmi Politechniki.
Jaki będzie jubileuszowy, 40. Bieg
Kościuszkowski, organizowany w przededniu Triduum Paschalnego? Na pewno
stanie się okazją do wspomnień i być
może anegdot. Przez 40 lat impreza
zmieniła się nie tylko pod względem
organizacyjnym, ale także kulturowo, sportowo. Warto pamiętać jeszcze
o jednym: 40. Bieg Kościuszkowski
przypada w 65. rocznicę powstania

Smak triumfu — po wręczeniu nagród zwycięzcom XXX Biegu
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Centrum Sportu i Rekreacji PK (dawniej Studium WFiS) oraz Klubu Uczelnianego AZS PK. To już jednak inna
historia.

Zdjęcia: Jan Zych
Lic. Dariusz Pyko jest pracownikiem Centrum
Sportu i Rekreacji PK; od 1997 r. członek Zarządu KU AZS PK; organizator Biegu Kościuszkowskiego, uczestniczył w nim cztery razy jako
zawodnik.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

To już meta!
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Kraj mostów Joyce’a i Becketta
Uczestnicy wyprawy mostowej do Irlandii mieli okazję zapoznać się z dziełami
inżynierów minionych stuleci, jak i mostami XXI wieku, zaprojektowanymi
przez sławnego Santiago Calatravę, a nawet z mostem… za pół pensa
KAZIMIERZ FLAGA

D

W U D Z I E S T A
P I E RWSZ A Euro-

pejska
Wyprawa
Mo stowa „Irlandia
2015” odbyła się
w dniach 4–15 lipca 2015 r. Przejechaliśmy około 3000 km, zaliczyliśmy aż
70 mostowych obiektów, które stały się
przedmiotem naszego bliższego zainteresowania, a z okien busa obejrzeliśmy około 50 obiektów. Wśród tych
70 mostów były zarówno obiekty stare,
głównie łukowe mosty kamienne (przeważające w zachodniej Irlandii), jak
i konstrukcje nowoczesne, głównie belkowe, łukowe i podwieszone (zwłaszcza
w Dublinie, Belfaście i Londonderry).

Do Grobli Olbrzyma
Irlandia jest małym krajem, o powierzchni tylko 84 403 kilometrów kw.,
z czego 14 120 kilometrów kw. przypada na Irlandię Północną, będącą częścią
Wielkiej Brytanii, a pozostałe 70 283 kilometrów kw. — to Republika Irlandii.
Wyjazd z Polski (4 lipca) rozpoczął
się od spotkania uczestników wyprawy
Wiszący most linowy w Carrick-a-Rede
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na lotnisku w podkatowickich Pyrzowicach. Samolot wyleciał o godz. 19.30,
a już o 21.25 byliśmy w Belfaście.
Nazajutrz ruszyliśmy wzdłuż wybrzeża Ulsteru, historycznej prowincji
irlandzkiej, na północ, w stronę Grobli
Olbrzyma (Giant’s Causeway), osobliwości przyrodniczej, wpisanej na listę
UNESCO. Na pierwszy postój zatrzymaliśmy się w miasteczku Glenarm,
w hrabstwie Antrim, malowniczo położonym nad zatoką, wcinającą się w ląd.
Tu obejrzeliśmy pierwsze trzy obiekty
mostowe, rozpięte nad morskim kanałem, w tym most kamienny, dwuprzęsłowy z XVI w., zamknięty piękną kamienną bramą.
Podróżując dalej wzdłuż wybrzeża Ulsteru, dotarliśmy do Carrick-a-Rede Rope Bridge — wiszącego mostu
linowego, będącego unikatem w skali europejskiej. Most rozpięty jest nad
24-metrową morską przepaścią i łączy
stały ląd ze skalistą wysepką. Służy do
ruchu pieszego. Morze w tym rejonie
wybrzeża jest bardzo burzliwe i niebezpieczne. Tu zatonął ostatni okręt Wielkiej Armady w czasie wojny z Anglią.

Minęliśmy miejscowość Palikartl,
znaną m.in. z prowadzonych tu przez
młodego Guglielmo Marconiego eksperymentów z łącznością radiową, a następnie miasteczko Bushmills, gdzie
znajduje się najstarsza na świecie… gorzelnia whiskey, z najstarszą licencją na
wyrób trunku, wydaną w 1608 r. przez
króla Jakuba I. Stąd było już blisko do
wspomnianej Grobli Olbrzyma.
Jest to położony na morskim wybrzeżu twór geologiczny, powstały
około 60 mln lat temu w wyniku gwałtownego schłodzenia lawy. Formacje
skalne przyjęły kształt ciasno ułożonych 40 tys. bazaltowych graniastosłupów, mających podstawę idealnego sześciokąta foremnego. Niektóre z nich, jak
tzw. Organy Olbrzyma, mają wysokość
ponad 12 metrów.

Most o 38 przęsłach
Londonderry, w hrabstwie Derry — następny punkt naszej podróży — to drugie co do wielkości miasto Irlandii Północnej. Jest ono podzielone przez rzekę
Foyle. Poznaliśmy trzy wzniesione nad
nią obiekty mostowe: most belkowy,
kratownicowy, dwupoziomowy o dużej
przepustowości, Kładkę Pokoju (wybudowaną w 2011 r.) oraz krytą kładkę dla
pieszych, wbudowaną w obiekt architektoniczny. Kładka Pokoju — to ustrój
wiszący z pylonami odchylonymi od
pionu na zewnątrz w przeciwnych kierunkach. Została przez nas żartobliwie
nazwana mostem rozwodników.
Na nocleg udaliśmy się do miasteczka Letterkenny, położonego już na terenie Republiki Irlandii. Tuż przed granicą minęliśmy miejscowość o miło dla
nas brzmiącej nazwie… Bridge End.
W trzecim dniu wyprawy, 6 lipca,
wyruszyliśmy do Sligo, o którym świat
usłyszał po raz pierwszy po napaści wikingów w 807 r. Ciekawostką z wczesnej
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Kładka Pokoju przez rzekę Foyle w Londonderry — z dwu perspektyw

historii Sligo jest konflikt pomiędzy
mnichami. Jego przedmiotem były
w zasadzie prawa autorskie do świętych
ksiąg. Spór zakończył się „bitwą ksiąg”
w 561 r. Zginęło w niej 2–4 tys. mnichów
i ich świeckich zwolenników. Nas w Sligo interesowały głównie trzy obiekty
mostowe przez rzekę Garavogue, przecinającą centrum miasta. Były to: pięcioprzęsłowy most sklepiony z łukami
odcinkowymi z 1850 r., stalowa kładka
dla pieszych z kratownicami nośnymi
w balustradach oraz most kamienny,
siedmioprzęsłowy, o łukach półkolistych, zbudowany w 1682 r.
Przez Clonmacnoise (z wczesnośredniowiecznym zespołem klasztornym)
i Shannonbridge, gdzie znajduje się piękny XIX-wieczny most kamienny przez
Rondo koło Letterkenny
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rzekę Shannon, dotarliśmy do Galway
— bogatego, dobrze rozwijającego się
centrum gospodarczego. Tu podziwialiśmy największy średniowieczny kościół
Irlandii pod wezwaniem św. Mikołaja,
ufundowany w 1280 r. Według tradycji
przed odkrywczą wyprawą do Ameryki modlił się w nim Krzysztof Kolumb
(dziś kościół jest katedrą anglikańską).
Obejrzeliśmy też zamek rodziny Lynchów, z którą wiąże się ponura historia
wykonania przez burmistrza miasta
doraźnego wyroku śmierci na własnym
synu (stąd podobno wywodzi się pojęcie
linczu). W Galway widzieliśmy cztery
obiekty mostowe.
Następnego dnia dotarliśmy do
świętej góry Irlandii — Croagh Patrick,
czyli Góry św. Patryka — położonej nad

atlantycką zatoką Clew Bay. Następnie
udaliśmy się do Louisburgh, uroczej
wsi rybackiej, aby zobaczyć miejscowy
żelbetowy most ramowy, a nieco dalej,
w miejscowości Bunlahinch obejrzeć
długą kamienna kładkę dla pieszych,
zbudowaną z trzydziestu ośmiu niskich
przęseł nad strumieniem. Prof. Janusz
Rymsza zażartował, że ze względu na
liczbę przęseł jest to największy most,
jaki kiedykolwiek widział.
W trakcie dalszej podróży odwiedziliśmy region Connemara — jeden z najpiękniejszych i jednocześnie najbardziej
odludnych terenów zachodniej Irlandii,
a także dotarliśmy do jedynego w Irlandii fiordu Killary Harbour. Jako ostatnie
tego dnia miejsce odwiedziliśmy opactwo Kylemore, mieszczące się w neogotyckim zamku-pałacu, do którego prowadzi żelbetowy most belkowy.

Na półmetku
Piątego dnia wyprawy zobaczyliśmy
najbardziej znany na terenie Irlandii
dolmen Poulnabrone — kamienną,
megalityczną konstrukcję, zbudowaną z wielkich, pionowo ustawionych
kamiennych głazów, nakrytych płaską kamienną płytą. Niegdyś było to
miejsce pochówku celtyckich wodzów.
Kolejnym przystankiem na trasie był
kamienny, trójprzęsłowy most przez
rzekę Lahinch. Późnym popołudniem
dotarliśmy do zamku Bunratt y nad
rzeką Shannon, by jeszcze tego samego dnia odwiedzić miasto Limerick (od
którego wzięła nazwę popularna forma
poetycka — limeryk). Tu zapoznaliśmy
się z czterema mostami, w tym mostem
łukowym, ośmioprzęsłowym, prowadzącym przez rzekę Shannon do zamku króla Jana bez Ziemi, a także kładką
stalową dla pieszych przy Targu Ziemniaczanym.
9 lipca odwiedziliśmy miasto Blennerville, gdzie znajduje się kamienny
most łukowy przez rzekę Lee z 1715 r.
Nieopodal miejscowości Camp trafiliśmy na dwa kolejne obiekty mostowe:
kamienny most drogowy i nieużywany od 1953 r. most kolejowy. Następnie
dotarliśmy do Dunmore Head — najbardziej wysuniętego na zachód cypla
Irlandii i obejrzeliśmy Oratorium Gallarus, jedną z najciekawszych budowli
z czasów wczesnego chrześcijaństwa
w Irlandii, wzniesioną z kamienia bez
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Nareszcie słońce!

Most kamienny na rzece Lahinch

użycia zaprawy. Na plaży nad zatoką
Dingle, z okazji osiągnięcia półmetka
wyprawy, odbyło się półmetkowe przyjęcie. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że
w Irlandii sprzedaż alkoholu rozpoczyna się o godzinie 10.30.
Siódmy dzień wyprawy rozpoczęliśmy od Parku Narodowego Killarney,
położonego około 40 kilometrów na południe od Tralee. W pierwszej kolejności
dotarliśmy do Ross Castle — ostatniej
twierdzy w Irlandii, stawiającej opór
Oliverowi Cromwellowi podczas krwawej kampanii w XVII w. Obok zamku
obejrzeliśmy kamienny most jednoprzęsłowy, interesująco obrośnięty
bluszczem. Zwiedziliśmy też ogromną
rezydencję Muckross House — piękną,
w elżbietańskim stylu willę, w której

gościła królowa Wiktoria. Następnie
podziwialiśmy atrakcje Parku Narodowego Killarney. Założony w 1932 r. park
obejmuje obszar ponad 100 kilometrów
kw. W 1981 r. został uznany za rezerwat
biosfery UNESCO. W trakcie spaceru
doszliśmy do Old Weir Bridge — pięknego kamiennego mostu jazowego
z XVI w., wzniesionego w miejscu, gdzie
łączą się wody trzech jezior Killarney.
Tego dnia widzieliśmy też inne
mosty, w tym nieczynny wiadukt kolejowy Glensk z 1893 r. o jedenastu
przęsłach, wsparty na potężnych kamiennych podporach. Prowadząca
przez wiadukt linia kolejowa została
zamknięta w 1960 r. Poniżej wiaduktu
Glensk znajduje się kamienny, łukowy
most drogowy.

Stalowa kładka dla pieszych przy Targu Ziemniaczanym w Limerick
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Kolejny dzień zgotował nam niespodziankę. Rano, gdy wyruszyliśmy do
zamku w Blarney, na naszej drodze, we
wsi Dripsey, na rzece o tej samej nazwie,
ujrzeliśmy nieoczekiwanie masywny, kamienny most łukowy o sześciu
przęsłach wodnych i dodatkowo trzech
w korycie. Z zamku Blarney udaliśmy
się do Cork, dużego ośrodka przemysłowego, drugiego co do wielkości miasta
w Republice Irlandii. Od 1849 r. działa
tu University College Cork, jeden z najlepszych irlandzkich uniwersytetów.
Z racji swego położenia u ujścia rzeki
Lee do Morza Celtyckiego miasto posiada wiele mostów.
Na początek obejrzeliśmy kładkę dla
pieszych Mardyke Walk Bridge otwartą
w 2005 r. i wiszącą kładkę stalową z kamiennymi przyczółkami z 1927 r. W latach 1875–1880 wybudowano St. Vincent’s Bridge — trzyprzęsłową, stalową
kładkę dla pieszych, o pięknych, stylowych barierach i słupkach ustawionych
nad podporami. Zobaczyliśmy też trzyprzęsłowy most betonowy z 1987 r., posiadający pięć pasów ruchu. Zwracał on
uwagę stalowymi poręczami wyprowadzonymi łukiem poza obiekt. Widzieliśmy też trzyprzęsłowy most kamienny
z 1859 r. St. Patrick’s Bridge.
Ten dzień dopełniła wizyta w zespole wczesnośredniowiecznych budowli
sakralno-obronnych o nazwie Rock of
Cashel, położonych na stromym wzgórzu wapiennym, wyrastającym na wysokość 60 metrów z równiny Tipperary.
Poranek 12 lipca zaskoczył uczestników wyprawy… słoneczną pogodą.

Old Weir Bridge — stary most jazowy
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Kamienny most łukowy w Dripsey

Do tej pory bowiem przeważnie zmagaliśmy się z kapryśną aurą, która nie
szczędziła deszczu, mgły i pochmurnego nieba. Tego dnia pierwszym punktem programu był River Suir Bridge
— most o długości 465 metrów i szerokości 30,5 metrów, oddany do użytku
w 2009 r. — obiekt oceniony przez nas
jako naprawdę ładny. Stąd udaliśmy
się do zamku Kilkenny, jednego z najbardziej okazałych tego typu obiektów
w Irlandii. W mieście Kilkenny obejrzeliśmy trzy kolejne mosty, w tym kamienny most łukowy oddany do użytku w 1766 r. Dalej trasa podróży wiodła
przez Góry Wicklow na wschodnim
wybrzeżu Irlandii, gdzie mogliśmy się
zachwycać wspaniałymi widokami. Zobaczyliśmy m.in. najwyższy wodospad
Irlandii, Powerscourt.

wraz z notami wstępnymi i komentarzami i jest wspaniale iluminowany
misternymi, wielobarwnymi celtyckimi motywami roślinnymi, figuralnymi
oraz inicjałami. Księgę mogliśmy podziwiać w pomieszczeniu Skarbca Starej
Biblioteki.
Dla mostowców istotną cechą Dublina jest rzeka Liﬀey, która dzieli miasto
na dwie części. Przyjmuje się, że pierwszy kamienny most na Liﬀey został zbudowany już w XIII w. Oczywiście nie
dotrwał do naszych czasów. Większość
istniejących mostów powstała w XIX w.

Cztery mosty drogowe zrealizowano
w XX w., a pierwszym mostem XXI w.
jest Millenium Bridge.
Pierwszym mostem, który zobaczyliśmy w Dublinie, był Liﬀey Bridge
z 1836 r. Stał się on znakiem rozpoznawczym miasta. Ponieważ był mostem płatnym dla pieszych, nosi potoczną nazwę
Ha’penny Bridge — za pół pensa. Jest to
konstrukcja żeliwna, jednoprzęsłowa,
o eliptycznym łuku długości 43 metrów,
podpartym na granitowych przyczółkach. Następnie obejrzeliśmy most dla
pieszych Millenium Bridge, Grattan Bridge z 1874 r., Rory O’More Bridge z 1863 r.,
a także James Joyce Bridge.
Ten ostatni jest mostem stalowym,
pieszo-jezdnym, autorstwa Santiago
Calatravy. Przęsło zawieszone na linach
ma 40 metrów rozpiętości i 30 metrów
szerokości między poręczami. Przęsło
mieści podwójne, dwupasowe jezdnie. Ścieżka dla pieszych jest oparta na
wspornikach i belkach podłużnych,
rozpiętych pomiędzy jezdnią a łukami mostu. Łuki nachylone na zewnątrz
mają bardzo nowoczesną formę. Klarowną i czystą konstrukcję wzbogacają
częściowo przeszklone partie pomostu
w części przeznaczonej dla pieszych
oraz szklane balustrady. Bariery pomiędzy jezdnią a chodnikiem zostały
zaprojektowane tak, by zachęcać do odwiedzania mostu i podziwiania panoramy miasta. Otwarcie James Joyce Bridge
nastąpiło 16 czerwca 2003 r. podczas
Bloomsday — święta obchodzonego co
roku dla upamiętnienia Jamesa Joyce’a
i jego powieści „Ulisses”.

Liffey Bridge w Dublinie

Ku czci Joyce’a i Becketta
W dziesiątym dniu wyprawy dotarliśmy do stolicy Republiki Irlandii
— Dublina. Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy od Trinity College — uczelni
założonej w 1592 r. przez królową Anglii
Elżbietę I. Najcenniejszym skarbem uniwersytetu jest tzw. Księga z Kells, skarb
narodowy Irlandii wpisany w 2011 r. na
listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Manuskrypt, który powstał około 800 r.,
zwiera łaciński tekst czterech Ewangelii
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James Joyce Bridge w Dublinie

Po tej dawce mostów swoistym przerywnikiem była wizyta przy Thomas
Street West w legendarnym browarze
Guinnessa, gdzie powstaje najbardziej
rozpoznawalny produkt irlandzki na
świecie. Na terenie browaru znajduje
się interesujący most podwieszany dla
obsługi.
Następnie poznaliśmy kolejne dublińskie dzieła inżynierskiej myśli mostowej. Wśród nich był Spencer Dock
Bridge, nowoczesny most z 2009 r. rozpięty nad Kanałem Królewskim. Jest to
most betonowy, zbudowany z innowacyjnego połączenia in situ prefabrykatów żelbetowych. Do betonu dodano
białego wapienia w celu zwiększenia
efektu odbicia lustra wody. Krawędzie
mostu fantazyjnie falują, tworząc wypustki, rodzaje zatok z obniżoną krawędzią betonu, odsłaniające widok na doki
i kanał.
Z kolei Scherzer Rolling Lift Bridges
— to mosty „klapowe”. Zostały tak zaprojektowane, aby nie przepuszczać
wody morskiej do doków. Gdy jakaś
jednostka pojawiała się na tym odcinku
rzeki, mosty „otwierały się” i wystarczało 4,5 minuty, aby statki mogły przepłynąć pomiędzy nimi. Obecnie mosty
są nieczynne i stanowią jedynie wspomnienie industrialnej epoki tej części
Dublina.
Inną ciekawą konstrukcją jest Samuel Beckett Bridge — obrotowy most
drogowy, wybudowany w 2009 r. Jest
to most wantowy z możliwością obrotu
przęseł wraz z pylonem o kąt 90 stopni,
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co pozwala na przepuszczanie dużych
statków pomimo przęsła zawieszonego
nisko nad wodą. Jego kształt nawiązuje
do harfy, symbolu Irlandii. Most został
zaprojektowany, podobnie jak most Jamesa Joyce’a, przez hiszpańskiego architekta Santiago Calatravę.
Obejrzeliśmy jeszcze m.in. MacMahon Bridge o powierzchni aż 1832 metrów kw., Sean O’Casey Bridge będący
mostem obrotowym o konstrukcji stalowej oraz Loopline Bridge, stalowy
most kolejowy, który po wybudowaniu
w 1829 r. wywołał wiele kontrowersji
i do użytku został dopuszczony dopiero
po 30 latach od zakończenia budowy.

do zatoki. Most jest sprzężony z zespołem ogromnych, stalowych barier, które podnoszone są w chwili cofania się
wody, tak by utrzymać rzekę na stałym
poziomie. W czasie odpływów bowiem
lustro wody opadało nawet o trzy metry, powodując odkrywanie mulistego
dna, co wiązało się z emisją przykrego
zapachu. Sam most — to stalowa, jednoprzęsłowa konstrukcja o długości
120 metrów i szerokości 4–8 metrów.
Przeznaczony dla ruchu pieszego i rowerów, jest lekki i smukły.
W Belfaście zapoznaliśmy się jeszcze z czterema innymi mostami, w tym
z bardzo stylowym Queen’s Bridge,
który został otwarty w 1849 r. przez
królową Wiktorię, oraz z Queen Elizabeth Bridge, który w 1966 r. otworzyli
królowa Elżbieta II i książę Filip. Były to
już ostatnie obiekty mostowe na naszej
trasie.
Jeszcze pożegnalny guinness w stylowych wnętrzach pubu „The Crown”
i z lotniska w Belfaście odlecieliśmy
do Polski. Tak zakończyła się XXI Wyprawa Mostowa. Żałować tylko można,
że nie wzbudziła ona większego zainteresowania w polskim środowisku
mostowym. Wzięło w niej udział zaledwie 12 osób (oraz pilot i dwóch kierowców). Wyprawę zorganizowała Katedra
Budowy Mostów i Tuneli Politechniki
Krakowskiej przy współpracy Biura
Turystycznego ANITOUR z Czechowic-Dziedzic.

Zdjęcia: Kazimierz Flaga

Mosty dwóch królowych
Jedenastego dnia, po zwiedzeniu m.in.
katedry św. Patryka — narodowej katedry wspólnoty anglikańskiej, największej budowli sakralnej Irlandii — opuściliśmy Dublin, kierując się do ruin
korytarzowego grobowca Newgrange
(3150 r. p.n.e.), a następnie do miasta
Drogheda. W tym dużym ośrodku przemysłowym i portowym zobaczyliśmy
kolejne obiekty mostowe. Jednak stalowa, podwieszona kładka dla pieszych
Scotch Hall Footbridge nad rzeką Boyne
nie wzbudziła w nas zachwytu z uwagi
na złe naciągnięcie wieszaków.
Podążając dalej w kierunku północnym, wjechaliśmy na teren Irlandii Północnej i dotarliśmy do Belfastu. Tu jako
pierwszy oglądnęliśmy most jazowy Lagan Weir, w pobliżu ujścia rzeki Lagan

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga jest jednym
z czołowych specjalistów w zakresie mostownictwa w Polsce; inicjator i główny organizator
europejskich i światowych wypraw mostowych
odbywających się od 1991 r.; w latach 1996–
2002 był rektorem Politechniki Krakowskiej.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
Rzeźba uliczna w Dingle
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Po wyprawach do Irlandii i Iranu

Debata o mostach
i badaniach modelowych mostów
Uczestnicy wypraw mostowych podsumowali dorobek podróży, które odbyły się
w roku ubiegłym. Celem wyprawy europejskiej, zorganizowanej w lipcu, była Irlandia,
natomiast wyprawa światowa podążyła w listopadzie do Iranu. Podczas spotkania powyprawowego 16 stycznia 2016 r. przyznano tytuły Euromostowca Roku i Mostowca Świata.
Laureaci w swych wystąpieniach skupili się
na dokonaniach rodzimego mostownictwa.
Euromostowcem Roku została Barbara
Rytwińska, która uczestniczyła do tej pory
w trzech wyprawach europejskich i pięciu
światowych. Z wykształcenia jest chemikiem i do przejścia na emeryturę pracowała
w Zakładach Petrochemicznych w Płocku. Jej
prawdziwą pasją są jednak mosty. Podczas
spotkania zapoznała zebranych z mostami
płockimi. Podkreśliła znaczenie, jakie dla
mieszkańców miasta ma most Legionów Józefa Piłsudskiego, prowadzący ze skarpy na
lewą stronę Wisły. Został on zbudowany w latach 1936–1939 i był na owe czasy prawdziwym cudem techniki. Drugim mostem przedstawionym w referacie Barbary Rytwińskiej
był most Solidarności, obiekt, który powstał
w latach 2002–2005.
Tytuł Mostowca Świata otrzymały dwie
osoby (w roku poprzednim nie nadano tytułu). Pierwszą z uhonorowanych osób jest
Grzegorz Głowacki, zastępca dyrektora
ds. realizacji Przedsiębiorstwa Robót Mostowych „Mosty — Łódź” — uczestnik dwunastu

Mostowiec Świata Grzegorz Głowacki

wypraw europejskich i trzech wypraw światowych. W swoim wystąpieniu przedstawił
on najważniejsze osiągnięcia przedsiębiorstwa w dziedzinie budowy polskich mostów.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z mostem
podwieszonym, nazywanym mostem III Tysiąclecia i równocześnie noszącym imię Jana
Pawła II w Gdańsku, mostem Jana Pawła II
w Puławach, mostem Solidarności w Płocku
(omówionym już w poprzednim referacie),
mostem drogowym przez Bug w Wyszkowie
i mostem przez Wisłę w Połańcu. Interesujący
był pokaz filmu, który przedstawiał złożoną
operację nasunięcia wiaduktu kolejowego.
Tytuł Mostowca Świata nadano także
prof. Andrzejowi Fladze, który wziął udział

w dwunastu wyprawach europejskich i siedmiu światowych. W swoim referacie podszedł on do tematyki mostowej w odmienny
sposób niż dwoje poprzednich laureatów:
przedstawił badania modelowe mostów dla
pieszych, wykonane w tunelu aerodynamicznym Politechniki Krakowskiej. Prof. Flaga
podkreślił, że badania takie są niezbędne,
bowiem z punktu widzenia pieszych bardzo
ważny jest komfort wibracyjny (ludzie na moście są szczególnie wyczuleni na małe drgania poziome). Film wykonany w trakcie testów w tunelu aerodynamicznym pokazał, do
jak groźnych sytuacji może dochodzić z powodu ruchu mas powietrza oddziałujących
na mosty. Na marginesie głównego tematu
wystąpienia prof. Andrzej Flaga wspomniał
o wyjątkowych badaniach prowadzonych
w tunelu aerodynamicznym z udziałem sportowców (szerzej opisaliśmy je w lutowym numerze „Naszej Politechniki”).

Autor zdjęć z wyprawy do Iranu — Karol Ryż
Euromostowiec Barbara Rytwińska w towarzystwie inicjatora wypraw prof. Kazimierza
Flagi. Na zdjęciu obok: Mostowiec Świata Andrzej Flaga (z dyplomem)

W spotkaniu, prowadzonym przez inicjatora i organizatora wypraw mostowych
prof. Kazimierza Flagę, uczestniczył rektor PK
prof. Kazimierz Furtak wraz z dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej prof. Tadeuszem
Tatarą. Jak co roku, nie zawiedli uczestnicy
wypraw mostowych — na spotkanie w Galerii „Gil” licznie przybyli z różnych stron kraju.
Zorganizowane w salach Galerii „Gil” spotkanie stało się okazją do otwarcia wystawy
zdjęć dr. inż. Karola Ryża, adiunkta w Katedrze Budowy Mostów i Tuneli na Wydziale
Inżynierii Lądowej PK. Pokazane fotografie —
to plon udziału ich autora w listopadowej wyprawie do Iranu (więcej na temat ekspozycji
piszemy na s. 31). W otwarciu wystawy wziął
udział prof. Stefan Dousa.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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Nagroda im. Jerzego Ciesielskiego po raz dwudziesty

Na czele marszów dla życia
Środowisko Tygodnika Rodzin Katolickich
„Źródło” swoją nagrodę za szczególne
zasługi w działalności na rzecz umacniania rodzin przyznało już dwudziesty raz.
W tym roku Nagrodę im. Sługi Bożego
Jerzego Ciesielskiego otrzymał kapłan
z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej
ks. Tomasz Kancelarczyk. Laureata uhonorowano podczas uroczystości, która odbyła się 19 stycznia w Sali Senackiej PK.
Ks. Tomasz Kancelarczyk jest założycielem i prezesem Fundacji Małych Stópek,
obrońcą życia dzieci poczętych, od 2008 r.
organizatorem największego w Polsce
Marszu dla Życia w Szczecinie. Urodzony
w 1968 r. w Pełczycach, początkowo myślał o zdobyciu wykształcenia rolniczego,
ale po rozpoczęciu studiów w Akademii
Rolniczej doszedł do wniosku, że był to
niewłaściwy wybór. W 1993 r. wstąpił do
Arcybiskupiego Wyższego Seminarium
Duchownego.
W pierwszej parafii, do której trafił,
był dom opieki społecznej. Młody ksiądz
podjął niełatwą pracę w środowisku osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
Później w parafii w Szczecinie rozpoczął
współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem
„Civitas Christiana”. Przydzielono mu opiekę nad szczecińskim Marszem dla Życia, organizowanym od 2001 r. Do tej inicjatywy,
skupiającej za każdym razem nawet 20 tys.

Laureat nagrody ks. Tomasz
Kancelarczyk

osób, włączył wielu młodych ludzi. Razem
z nimi wyruszał na podobne marsze do
Pragi, Rzymu czy Berlina. W 2012 r. utworzył Fundację Małych Stópek. Jej celem jest
ratowanie dzieci nienarodzonych przed
aborcją oraz dzieci narodzonych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
W tym samym roku władze Torunia nagrodziły ks. Kancelarczyka za wieloletnią pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością
umysłową, obronę życia od poczęcia i pracę z młodzieżą.
Witając zebranych na uroczystości wręczenia Nagrody im. Jerzego Ciesielskiego,
rektor PK prof. Kazimierz Furtak przypomniał, że patron tego wyróżnienia był jednym z najbardziej aktywnych uczestników

Ks. Tomasz Kancelarczyk z ikoną i w otoczeniu przyjaciół

spotkań prowadzonych w ramach duszpasterstwa, które w parafii św. Floriana powołał do życia ówczesny wikariusz ks. Karol
Wojtyła, dziś św. Jan Paweł II. Uczestniczący w ceremonii bp Jan Szkodoń przekazał
obecnym pozdrowienie i błogosławieństwo metropolity krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza. Biskup powiedział też, że
każdy człowiek zaangażowany w obronę
życia, w tym również laureat nagrody, jest
naznaczony błogosławieństwem Jezusa.
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią”, które stało się hasłem zbliżających się Światowych Dni Młodzieży.
Sylwetkę sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego przypomniał prof. Janusz Kawecki, który wygłosił też laudację na cześć
laureata. Ks. Tomasz Kancelarczyk otrzymał — podobnie jak laureaci w latach
poprzednich — ikonę przedstawiającą
Świętą Rodzinę oraz dyplom. Wręczyła je
przewodnicząca Fundacji „Źródło” dr hab.
Jadwiga Wronicz w asyście redaktora naczelnego tygodnika „Źródło” dr. inż. Adama Kisiela oraz założyciela pisma i twórcy
fundacji dr. inż. Antoniego Zięby.
Zabrawszy głos, ks. Tomasz Kancelarczyk mówił o swojej pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Nie krył
początkowych osobistych lęków i obaw
w kontaktach z tego typu ludźmi, ale, jak
zaznaczył, dostrzeżenie wartości życia
właśnie w tych osobach natchnęło go do
dalszej działalności, do zaangażowania się
w posługę w obronie życia.
W ceremonii uczestniczył proboszcz
parafii św. Floriana ks. Grzegorz Szewczyk.
Zabrakło natomiast żony patrona nagrody Danuty Ciesielskiej, wcześniej każdego
roku towarzyszącej uroczystościom. Nie
mogąc przybyć z powodów zdrowotnych,
przekazała za pośrednictwem prof. Kaweckiego pozdrowienia dla wszystkich uczestników spotkania.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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Politechnika Krakowska w mediach
17 stycznia 2016 r.
Misterium kolędowe w bazylice
Mariackiej
Niezwykłe aranżacje kolęd i pastorałek,
kolędnicy z gwiazdą i turoniem oraz radosna atmosfera przypominająca Boże
Narodzenia — tak można opisać „Misterium kolędowe” zaprezentowane w bazylice Mariackiej. Wydarzenie przygotowały
Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz
Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej
„Cantata”. — Atmosfera tej świątyni jest bardzo korzystna dla wykonań chórów. Ufam, że
dobór kolęd polskich kompozytorów będzie
na tyle ciekawy, że wszyscy będą zadowoleni
— powiedziała Marta Stós, dyrygent chóru
„Cantata”. Misterium charakteryzował niezwykły dynamizm. Chóry występowały naprzemiennie. Wnętrze bazyliki Mariackiej
cały wieczór rozbrzmiewało niezwykłymi
aranżacjami kolędowymi.

2 lutego 2016 r.
Krakowa nie stać na brak metra
Nie ma żadnych technicznych przeciwwskazań do budowy metra w Krakowie.
Pozostaje jedynie kwestia finansów. Czy
Kraków stać na budowę metra? — Nie
stać na niebudowanie metra! Nie stać
Krakowa na zmarnowanie szansy na radykalne, trwałe rozwiązanie problemów
komunikacyjnych — mówi w rozmowie
z portalem prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła z Politechniki Krakowskiej, członek Rady
Naukowo-Konsultacyjnej przy Metrze Warszawskim. (...) — Budowa metra w Krakowie
jest koniecznością. Już dzisiaj w centrum
miasta wyczerpana jest przepustowość sieci
tramwajowej i w godzinach szczytu na takich ulicach jak Basztowa, Westerplatte czy
św. Gertrudy tramwaje czekają w kolejce na
wjazd na przystanki. (...) Nie da się rozwiązać
problemów komunikacyjnych w centrum
Krakowa bez przeniesienia części tej komunikacji pod ziemię. Konsekwencją braku metra
będzie dalsze korkowanie się miasta, ograniczania ruchu w centrum, a ostatecznie wyludnianie centrum i jego obumieranie.
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5 lutego 2016 r.
Pomysł Polki wielką szansą
dla rynku lakierów utwardzanych
światłem
Substancję, która ma szansę zrewolucjonizować produkcję farb, lakierów i klejów utwardzanych światłem, opracowała badaczka z Politechniki Krakowskiej. Jej rozwiązanie sprawi,
że farby czy powłoki stosowane w opakowaniach żywności, poligrafii czy meblarstwie
będą schły szybciej i będą tańsze. (...) Joanna
Ortyl z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ma pomysł,
jak zwiększyć efektywność procesu utwardzania światłem powłok i jak uczynić ten proces
tańszym. Opracowała nowy sposób produkcji
tzw. fotoinicjatorów dodawanych do utwardzanych światłem farb i lakierów (stanowią
one do 5 proc. masy takich powłok).
(...) Badaczka wypracowała rozwiązanie
podczas prac nad doktoratem. Dr inż. Ortyl
nie chciała jednak, by jej pomysł kurzył się
w szufladzie. Aby skomercjalizować swój
wynalazek, chemiczka założyła firmę Photo HiTech. 44 proc. udziałów w jej firmie
należało do Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Pod koniec lutego
udziały od PPNT odkupiła z kolei giełdowa
spółka Synthos. To jeden z największych producentów surowców chemicznych w Polsce.

8 lutego 2016 r.
Plebiscyt Krakowianin Roku 2015
O zaszczytny tytuł „Krakowianina Roku” rywalizują politycy, naukowcy, biznesmeni,
ludzie kultury, a także społecznicy i miejscy aktywiści. Listę nominowanych ustaliła
Kapituła Plebiscytu — na podstawie zgłoszeń Czytelników i własnych typów.
W kapitule zasiadają znane krakowskie
osobistości, specjaliści różnych dziedzin,
laureaci poprzednich edycji plebiscytu. (...)
W tym roku w każdej z 5 kategorii plebiscytu zostaną nagrodzone dwie osoby: jedna
tytułem „Krakowianina 2015”, druga tytułem „Krakowianina Czytelników »Dziennika
Polskiego« 2015”. Pierwszy z tych tytułów
przyznaje kapituła, a drugi wszyscy głosujący w naszym plebiscycie Czytelnicy. W kategorii NAUKA nominowali zostali m.in. prof.
Marek Brzeżański — dyrektor Instytutu
Pojazdów Samochodowych i Silników Spa-

linowych Politechniki Krakowskiej. Kierował
zespołem, który opracował nowoczesny
sposób uzyskiwania prądu z gazów przemysłowych, będących produktem ubocznym w zakładach chemicznych; prof. Janusz
Mikuła — z Politechniki Krakowskiej — jego
zespół opracował z tufu wulkanicznego
występującego w okolicach Filipowic pod
Krakowem nowy geopolimer (sztuczny kamień), który może być materiałem budowlanym o świetnych właściwościach.

10 lutego 2016 r.
Książka jak kalafior, czyli jak fizyka
bada literaturę
W literaturze zachodzą takie same regularności jak w przyrodzie — do takiego wniosku
doszli polscy badacze, wywołując poruszenie
zarówno w świecie naukowym, jak i literackim.
Zespół polskich fizyków, informatyków i literaturoznawców przeanalizował
113 utworów literackich w różnych językach
i z różnych epok, m.in. Balzaka, Dostojewskiego, Prousta, Cortazara, Joyce’a, Eco,
Sienkiewicza, Woolf, Tolkiena, a także Biblię.
Okazało się, że w budowie każdego z tych
tekstów mniej lub bardziej wyraźnie widać
pewną głębszą logikę. Zdania przechodzą
z długich w krótkie, a potem znów w długie
w nieprzypadkowy, uporządkowany sposób. Podobną budowę ma cała przyroda:
linia brzegowa, linie papilarne, topograficzne własności krajobrazu, układ krwionośny,
kwiat paproci czy kalafior. Na tym ostatnim
zresztą — zwłaszcza na malowniczym kalafiorze odmiany romanesco — matematykom
najlepiej wychodzi tłumaczenie, o co chodzi
ze strukturą fraktalną. Matematycy wprawdzie unikają ścisłego definiowania, czym jest
fraktal, zgadzają się jednak, że główną cechą
jest samopodobieństwo, polegające na tym,
że fragment czegoś wygląda tak jak całość:
jak się z główki kalafiora odłamie jedną różyczkę, wygląda ona tak jak cały kalafior.
(...) — Jakiś czas temu odkryliśmy, że podobne
zależności widać w sygnale giełdowym, czyli
wykresach spadków i wzrostów cen: struktura zygzaka wygląda podobnie zarówno przy
notowaniach z jednego roku, jak i z jednego
miesiąca, dnia czy godziny. Teraz okazuje się,
że nawet w literaturze jest podobnie — mówi
prof. Stanisław Drożdż z Politechniki Krakowskiej i Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, którego
zespół należy do światowej czołówki badaczy nad fraktalnością.
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Odkrywanie Iranu
Karol Ryż — Fotografie
16 stycznia —
14 lutego 2016 r.

KAROL RYŻ

VIII Światowa Wyprawa Mostowa, przemierzająca Iran w listopadzie 2015 r., stanowiła
bezpośrednią inspirację do przygotowania
wystawy fotograficznej „Odkrywanie Iranu”. Powstała w 1978 r., po obaleniu monarchii konstytucyjnej, Islamska Republika
Iranu stała się trudno dostępna dla turystów. Po 37 latach izolacji porozumienie
wiedeńskie z 2015 r. i związane z nim ograniczenie programu nuklearnego Iranu doprowadziło do zapoczątkowania ponownego otwierania się na świat.
VIII Światowa Wyprawa Mostowa,
ładnie wpisując się w ten nurt otwarcia,
pozwoliła na bezpośredni kontakt z tym
wielkim krajem (5 razy większy od Polski);
z jego historią, sięgającą wielu tysięcy lat
przed Chrystusem; z wielkim dziedzictwem w obszarach sztuki, architektury,
religii oraz znaczącym i niepowtarzalnym
dorobkiem w dziedzinie mostownictwa.
Prezentowane fotografie odkrywają
na nowo artystyczny splendor pałaców,
świątyń, cytadel, ogrodów, meczetów oraz
mostów, których walory estetyczne i architektoniczne stanowią oryginalny wkład do
światowego dziedzictwa.
Dr inż. Karol Ryż jest adiunktem w Katedrze
Budowy Mostów i Tuneli Wydziału Inżynierii
Lądowej PK, od 50 lat zajmuje się fotografią; autor wystawy „Klimaty Australii i Nowej Zelandii”
(Galeria „Gil”, 2013).
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INTROSPEKCJA — forma i obraz
20 stycznia — 8 lutego 2016 r.
ANNA DYGA

Wystawa stanowi kolejną odsłonę działalności grupy uczestników interdyscyplinarnej pracowni artystycznej dla
dorosłych, działającej w Klubie Kultury
„Paleta” w Krakowie. Jest efektem, jak
również podsumowaniem, wieloletniej
pracy w sferze sztuk wizualnych: malarstwa, rysunku, grafiki oraz działań konceptualnych osób, mających już za sobą
wspólne i indywidualne doświadczenia
wystawiennicze.
Ekspozycja to wybór prac z ogromnego dorobku członków grupy. Tym

razem twórcy podjęli trudny temat wglądu w przestrzeń osobistego, intymnego
przeżycia, stawiając przed lustrem zarówno własne czucie, świadomość, wrażliwość, jak i ciało. Introspektywny charakter
prezentacji uzupełniają minimalistyczne, geometryczne ćwiczenia strukturalne, będące przeciwwagą dla cięższych,
realistycznych form wyrazu. Zawarta
w formalnej opozycji idea symbolicznie
wskazuje na nieustanną potrzebę balansu między przeciwieństwami na każdym
etapie drogi człowieka w poszukiwaniu

Portrety i karykatury
PROFESORÓW
Politechniki Krakowskiej —
Tytus Byczkowski
11–25 lutego 2016 r.
Tytus Byczkowski (urodzony w 1954 r.) —
poznański artysta malarz, obecnie mieszka w Zakopanem. Zajmuje się przede
wszystkim portretem i malarstwem plenerowym.
W dorobku ma wystawy indywidualne
i kilka wystaw zbiorowych. W dziedzinie karykatury zorganizował kilkanaście wystaw.
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wewnętrznego, indywidualnego obrazu.
Jako uczestnik i świadek tego procesu
pragnę wyrazić wielkie uznanie i podziw
dla pasji, zaangażowania i przenikliwości
twórczej wystawiających artystów.
W wystawie wzięli udział: Elżbieta Gieras, Jolanta Karpiniec-Szumilas, Zofia Kolman, Małgorzata Rolska, Anna Marczyk,
Beata Czajka, Tadeusz Sieprawski.

Anna Dyga była opiekunem artystycznym i komisarzem wystawy.

Jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Jako rysownik
brał udział w kilku ogólnopolskich programach telewizyjnych, publikował cykle
rysunków w prasie, a także prowadził swój
autorski program „Słówkiem i kreską”.
Na wystawie autor zaprezentował portrety i karykatury kilkudziesięciu pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej.

(dz)
Autor prac Tytus Byczkowski (z lewej) w towarzystwie rektora PK Kazimierza Furtaka.
Fot.: Jan Zych.

www.nasza.pk.edu.pl

***
Opanowała Tytusa
Nieposkromiona pokusa,
By według najlepszych wzorów
Włożyć do ram senatorów.
Każdemu głowę się utnie
I ją umieści na płótnie.
Jak postanowił, tak zrobił:
Kotłownię nam przyozdobił.
Widać artysta świat zmienia —
Bo Senat zszedł do podziemia.

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA

Krzysztof Konstanty Stypuła

Dla niewtajemniczonych: Wiersz został wygłoszony
przez autora podczas otwarcia wystawy portretów profesorów PK, namalowanych przez Tytusa Byczkowskiego (zob. informację na s. 32). Zorganizowanie wernisażu
w salach wystawowych pawilonu „Kotłownia” wyjaśnia
zachowanie Senatu opisane w ostatnim wersie utworu.

Komora termoklimatyczna Politechniki
rośnie jak na drożdżach. Może będą w niej
testowane pojazdy, jak ten widoczny na
pierwszym planie, zanim pojadą na rajdy
w tropiki. Fot.: Jan Zych

