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SŁOWO REKTORA
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Prowadzenie działalności naukowo-badawczej na najwyższym
poziomie wymaga dostępu do najnowszej infrastruktury badawczej. Dlatego na Politechnice Krakowskiej powstały w ostatnich
latach ważne dla jej przyszłości obiekty badawczo-dydaktyczne.
Jednym z nich jest otwarte właśnie w Czyżynach Laboratorium
Badań Technoklimatycznych. Tą dziedziną badań naukowcy PK
zajmują się z powodzeniem ponad 40 lat.
Laboratorium Badań Technoklimatycznych PK z komorą higrotermiczną — to unikatowa w skali kraju i Europy Środkowowschodniej jednostka naukowo-badawcza. Będą w niej realizowane interdyscyplinarne badania wielkogabarytowych obiektów
inżynierskich w warunkach skrajnych narażeń klimatycznych.
W komorze można badać obiekty o masie do 60 ton, takie jak:
ciężkie maszyny robocze, urządzenia dźwigowe i przeładunkowe,
pojazdy cywilne i wojskowe, załogowe i bezzałogowe jednostki
specjalne, wykorzystywane w warunkach kryzysowych i ratownictwa ogólnego, statki powietrzne, silniki spalinowe, hydrauliczne układy napędu i sterowania, podzespoły statków powietrznych
i jednostek pływających, a także materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne. Nowa komora jest odpowiedzią na zainteresowania
i potrzeby badawcze pracowników PK, zwłaszcza Instytutu Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicznego, a także na potrzeby
partnerów z otoczenia naukowego i gospodarczego PK.
Politechnika dysponowała dotąd komorą nieco mniejszą
i przygotowaną do prowadzenia badań w mniej wymagających
warunkach termoklimatycznych i — co istotne — położoną na
terenie kampusu przy ul. Warszawskiej. Taka lokalizacja w centrum miasta często utrudniała wykonywanie badań dużych
konstrukcji czy obiektów. Przetransportowanie ciężkiego, wielotonowego sprzętu do centrum Krakowa nastręczało bowiem
wielu trudności, wiązało się z kosztownymi i skomplikowanymi
zabiegami logistycznymi i organizacyjnymi. W nowym laboratorium, które jest położone w dogodniejszym komunikacyjnie
miejscu poza ścisłym centrum miasta, możliwości prowadzenia
badań będą o wiele większe. Nowa komora jest większa, lepiej
wyposażona od poprzedniej, można będzie w niej badać obiekty
i ich elementy pod względem spełniania wszystkich obecnie obowiązujących wymagań, zarówno w odniesieniu do norm cywilnych, jak i obronnych.
Otwarcie Laboratorium Badań Technoklimatycznych spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony partnerów naukowych i przemysłowych PK. Liczymy, że przełoży się to na rozszerzenie pól współpracy naukowo-badawczej i będzie służyło
rozwojowi pracowników i jednostek naszej uczelni. Inwestycja
w głównej części została sfinansowana ze środków Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za to wsparcie serdecznie dziękuję. Dziękuję również wszystkim pracownikom PK zaangażowanym w proces inwestycyjny i budowlany.
W marcu gościliśmy na PK wiceministra nauki i szkolnictwa
wyższego dr. Piotra Dardzińskiego. Uczestniczył w spotkaniu
Rady Sieci Krajowych Punktów Kontaktowych — spotkaniu,
którego gospodarzem była nasza uczelnia — oraz w posiedzeniu
Konwentu Seniorów PK z udziałem prof. Andrzeja Jajszczyka,
prezesa krakowskiego Oddziału PAN, byłego dyrektora NCBiR.
Przedmiotem bardzo ożywionej i twórczej dyskusji w czasie Konwentu Seniorów były m.in. pomysły na reformy w polskim szkolnictwie wyższym. Szerzej o spotkaniu i płynących z niego wnioskach można przeczytać w tym numerze „Naszej Politechniki”.
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W marcu Senat PK pozytywnie zaopiniował utworzenie spółki kapitałowej z firmy
Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA
Sp. z o.o. z siedzibą w Bochni. Politechnika Krakowska będzie jedynym właścicielem spółki. Tego typu przekształcenie
umożliwi bardziej elastyczne, czyli lepiej
dopasowane do rzeczywistości rynkowej,
zarządzanie firmą i powinno przyczynić się
do wzrostu jej rentowności.
Za nami dwa konkursy, którymi chcemy promować naszą uczelnię i nauki ścisłe. Odbyła się druga edycja
konkursu „O Złoty Indeks PK”. 382 maturzystów ze szkół
Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Śląska i Kielecczyzny
walczyło w nim o dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Rywalizacja w dwóch dyscyplinach — matematyce i chemii — wyłoniła 66 najlepszych uczestników, laureatów
I i II stopnia — otrzymają oni 100 lub 50 punktów w rekrutacji.
Mamy nadzieję, że latem wielu z nich wybierze studia na PK.
Rekordowym zainteresowaniem młodzieży cieszył się też
— organizowany po raz piąty — konkurs wiedzy „Tadeusz Kościuszko — inżynier i żołnierz”. Zgłoszeń do niego dokonało aż
358 osób, w tym 276 uczniów i 82 studentów ze wszystkich województw. W pierwszym etapie zmagań rywalizowali w teście
wiedzy on-line. Najlepszych 10 zawodników eliminacji spotkało
się w finale na Politechnice Krakowskiej.
Marzec na PK stał pod znakiem ważnych wydarzeń sportowych. Po raz 40. odbył się Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników
Pamięci Tadeusza Kościuszki — impreza akademicka ze znaną
w Polsce marką. Bieg, upamiętniający Tadeusza Kościuszkę, patrona PK, i jego przysięgę na krakowskim Rynku, trwale wpisał
się w lekkoatletyczne tradycje Krakowa i także w tym roku był
niezwykle udany. Gościem honorowym jubileuszowej edycji był
m.in. nowy konsul generalny USA w Polsce Walter Braunohler.
Mimo wiosennych warunków udało się też — już po raz 63. rozegrać — Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej w Narciarstwie
Alpejskim i Snowboardzie.
To „Słowo rektora” powstawało tuż po ogłoszeniu wyników
wyborów nowych władz rektorskich PK. Serdecznie gratuluję
rektorowi elektowi prof. Janowi Kaziorowi oraz nowo wybranym
prorektorom: prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Tatarze, dr. hab. inż.
Jerzemu Zającowi, prof. PK, dr. hab. inż. arch. Andrzejowi Białkiewiczowi, prof. PK oraz dr. hab. inż. Markowi Stanuszkowi.
Życzę nowym władzom rektorskim wszelkiej pomyślności w realizacji ambitnych planów, które zyskały tak wysokie poparcie
uczelnianej społeczności podczas wyborów i przyczynią się do
dalszego rozwoju uczelni.
Przed nami maj, na Politechnice Krakowskiej jest to tradycyjnie czas obfitujący w ciekawe wydarzenia. Po raz 54. odbędzie
się Rajd Politechniki Krakowskiej (tym razem Europaletowy...),
bogaty program mają tegoroczne Czyżynalia. 6 maja odbędzie
się zaś Święto Szkoły, w tym roku jeszcze mocniej wpisujące
się w tematykę kościuszkowską w związku z trwającym na PK
Rokiem Tadeusza Kościuszki. Już teraz serdecznie zapraszam
pracowników i studentów do wspólnego świętowania.

Kazimierz Furtak
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Prof. Jan Kazior rektorem elektem
Politechniki Krakowskiej
6 kwietnia 2016 r. odbyły się wybory rektora Politechniki Krakowskiej
na lata 2016–2020. Funkcję tę Kolegium Elektorów powierzyło
prof. dr. hab. inż. Janowi Kaziorowi

Z Politechniką Krakowską profesor Jan Kazior jest związany
od 40 lat. Jako specjalista w dyscyplinie inżynieria materiałowa, w szczególności w technologii spieków i kompozytów, jest
ceniony w kraju i za granicą. Na uczelni pełnił różne odpowiedzialne funkcje; przez trzy kadencje był prorektorem.
Urodził się 12 marca 1951 r. w Krakowie. W 1975 r. ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej (kierunek: metaloznawstwo i obróbka cieplna).
Krótko po studiach był zatrudniony w kombinacie metalurgicznym w Nowej Hucie, ale już w 1976 r. podjął pracę w Zakładzie Obróbki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W 1985 r. na PK uzyskał stopień doktora
nauk technicznych na podstawie rozprawy dotyczącej wpływu spiekania, przy równoczesnej obróbce cieplno-chemicznej,
na zmianę fizykomechanicznych właściwości spieków. Praca
ta dała początek dalszej działalności naukowo-badawczej
prof. Jana Kaziora i otworzyła przed nim drogę do nawiązania
międzynarodowych kontaktów naukowych. W 1994 r. uzyskał
na PK stopień doktora habilitowanego w zakresie technologii
maszyn i metalurgii proszków. Tytuł naukowy profesora nauk
technicznych, przyznany na podstawie dorobku naukowego
w zakresie inżynierii materiałowej, otrzymał w 2004 r.
Na Politechnice Krakowskiej prof. Jan Kazior zajmował
różne odpowiedzialne stanowiska. W latach 1994–2006 był
kierownikiem Zakładu Metalurgii Proszków, a od 2006 r.
jest kierownikiem Katedry Technologii Materiałów. W latach 1996–2002 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Mechanicznego, a w latach 2002–2005 ― prorektora ds. dydaktyki.
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W latach 2006–2008 zajmował stanowisko dyrektora Instytutu
Inżynierii Materiałowej. W 2008 r. powierzono mu funkcję
prorektora ds. nauki i pierwszego zastępcy rektora PK; obecnie sprawuje ją drugą kadencję.
Ważną rolę w biografii naukowej prof. Jana Kaziora odegrało nawiązanie współpracy z prof. Alberto Molinarim z Uniwersytetu w Trento i prof. Alberto Tizianim z Uniwersytetu w Padwie. Efektem badań prowadzonych w ramach tej współpracy
było wydanie monografii „Analiza czynników technologicznych decydujących o własnościach spiekanych austenitycznych
stali nierdzewnych” — pierwszej opublikowanej w Polsce pracy na ten temat. Stała się ona podstawą uzyskania przez Jana
Kaziora stopnia doktora habilitowanego.
Wyniki swoich badań prof. Kazior przedstawiał na wielu
europejskich i światowych kongresach, m.in. we Włoszech,
Niemczech, Austrii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Szwecji, Korei Południowej, Japonii, Stanach Zjednoczonych. Do
udziału w tych wydarzeniach był zapraszany również jako
członek komitetów naukowych (obecnie jest w składzie komitetu naukowego Światowego Kongresu i Wystawy Metalurgii
Proszków, organizowanego w październiku w Hamburgu).
W dorobku ma m.in. 2 książki i ponad 300 artykułów, w tym
33 artykuły ogłoszone w renomowanych periodykach, a także
materiały konferencyjne publikowane w książkach i czasopismach. Jego wskaźnik Hirscha (według Web of Science) równy
jest 9. Był promotorem 7 przewodów doktorskich. Odbył staże
naukowe we Francji (na Uniwersytecie w Clermont-Ferrand),
we Włoszech (na Uniwersytecie w Padwie, sześciokrotnie na
Uniwersytecie w Trento), a także w Szwecji i Austrii.
Prof. Jan Kazior jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. W Polskiej Akademii Nauk
sprawuje funkcje członka prezydium Komitetu Metalurgii
i przewodniczącego Sekcji Metalurgii Proszków tegoż komitetu;
jest też członkiem Komitetu Nauki o Materiałach PAN. W latach
2003–2011 zasiadał w Radzie Naukowej Instytutu Metalurgii
i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN. W latach
2007–2008 uczestniczył w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Udziela się również w międzynarodowych organizacjach
naukowych: American Powder Metallurgy Institute, European Powder Metallurgy Association oraz Executive Committee
of PM RADNET. Zasiada w radach wydawniczych (Editorial
Board) zagranicznych czasopism naukowych „Powder Metallurgy” i „Powder Metallurgy Progress”.
W czasie wolnym zajmuje się ogrodem i uprawia turystykę górską. Szczególnie lubi wędrować po Tatrach i Dolomitach, a podczas urlopu przebywać nad polskim morzem
w Poddąbiu.
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13 kwietnia Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru prorektorów
Politechniki Krakowskiej na lata 2016–2020. Wybrani zostali:
Dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK
Prorektor ds. ogólnych
Urodzony w 1954 r. w Czeladzi, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
(1978 r.). W 1987 r. uzyskał stopień doktora, w 2005 r. — stopień doktora habilitowanego nauk
technicznych. Kierownik Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na WA PK. W 2012 r. został
po raz pierwszy wybrany na stanowisko prorektora ds. ogólnych PK. Jest autorem lub współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów w Polsce i za granicą, w tym ponad 40 obiektów sakralnych. Jest członkiem stowarzyszeń naukowych: Międzynarodowej Rady Ochrony
Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Dokumentacji i Konserwacji Architektury Modernizmu
DOCOMOMO (z siedzibą w Holandii), Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Ars Vitrea
Polona. Zainteresowania prywatne: jazda na nartach i zabytkowe samochody (posiada skodę
spartak z 1958 r. i mercedesa z 1984 r.).

Dr hab. inż. Marek Stanuszek
Prorektor ds. studenckich
Urodzony w 1955 r. w Nowym Sączu, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej (1979 r.). Na PK uzyskał stopnie doktora i doktora habilitowanego. Od 1993 r.
kierował Ośrodkiem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej PK. Uczestniczył w tworzeniu Wydziału Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego (obecnie: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki). Od początku jego istnienia był przez dwie kadencje prodziekanem ds. ogólnych, a od 2008 r. jest dziekanem (obecnie drugą kadencję). Jest członkiem różnych towarzystw
naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki oraz Polskiego
Towarzystwa Informatyków; w latach 1995–1998 należał do American Society of Engineering
Science. Zainteresowania prywatne: sport w każdej postaci, głównie narciarstwo, pływanie,
tenis stołowy, a także dobra muzyka. Motto: Sztuka życia — to cieszyć się małym szczęściem.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
Prorektor ds. nauki
Urodzony w 1956 r. w Krakowie, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej (1980 r.). W 1990 r. uzyskał stopień doktora, w 2003 r. — stopień doktora habilitowanego
nauk technicznych. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2013 r. W latach 2005–2008 był prodziekanem, a od 2008 r. jest dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej PK (obecnie drugą kadencję).
Jest przewodniczącym Polskiej Grupy Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej afiliowanej przy
PAN, członkiem Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN, przewodniczącym Komisji
Nauki Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz
członkiem Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA. Zainteresowania prywatne: kolekcjonowanie polskich znaczków i polskich monet z okresu międzywojennego, turystyka górska.

Dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą
Urodzony w 1955 r. w Krakowie, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (1978 r.). W 1988 r. uzyskał stopień doktora, a w 2003 r. — stopień doktora habilitowanego
nauk technicznych. Od 2003 r. jest zastępcą dyrektora ds. badawczych w Instytucie Technologii
Maszyn i Automatyzacji Produkcji PK, od 2006 r. kieruje Zakładem Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych. Od 2005 r. członek, a od 2009 r. przewodniczący wydziałowej komisji finansowej. Kieruje projektami badawczymi dotyczącymi projektowania, budowy oraz oprogramowania robotów podwodnych do realizacji zastosowań specjalnych. Promotor dwóch prac
dyplomowych, które wygrały Ogólnopolski Konkurs „Młodzi Innowacyjni”, organizowany
przez PIAP pod patronatem Komitetu Automatyki i Robotyki PAN. Były to prace — „CyberRyba — podwodny robot mobilny” (2010 r.) i „Gąsienicowy robot inspekcyjny R-bot, wykorzystujący system wizji 3D” (2011 r.). Zainteresowania prywatne: sport, współczesna historia Polski.
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Uczelnie: czas na zmiany
Podczas wizyty na Politechnice Krakowskiej wiceminister MNiSW dr Piotr
Dardziński mówił o planach resortu wobec szkół wyższych i konkursie na
nową ustawę. Własną wizję niezbędnych zmian przedstawił prezes Oddziału
PAN w Krakowie prof. Andrzej Jajszczyk
LESŁAW PETERS
Szkolnictwo wyższe czekają istotne zmiany. Ich ramy określi
nowa ustawa, nad którą rozpoczęto prace w resorcie nauki.
Związane z tym problemy stały się 3 marca przedmiotem debaty podczas otwartego posiedzenia Konwentu Seniorów Politechniki Krakowskiej; posiedzenia, w którym uczestniczyli
goście specjalni. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński przedstawił tryb
postępowania resortu w sprawie przygotowania projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Diagnozę stanu szkolnictwa wyższego i postulowane kierunki zmian zaprezentował prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
prof. Andrzej Jajszczyk.
Otwierając posiedzenie, przewodniczący Konwentu Seniorów PK prof. Stanisław Juchnowicz stwierdził, że spotkanie jest spełnieniem życzenia wicepremiera, ministra nauki
i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, który zaapelował
o podjęcie przez środowisko akademickie debaty w związku
z rozpoczęciem prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. — Mamy wyjątkową okazję do poszukiwania dobrych rozwiązań, które pozwolą naszej Politechnice rozwijać się i zapewnić
jej miejsce w gronie nowoczesnych polskich uczelni — powiedział
prof. Juchnowicz. Jako pierwszy głos zabrał wiceminister
Piotr Dardziński.

Konkurs na ustawę
Swoje wystąpienie dr Dardziński rozpoczął od podziękowań
dla uczestników spotkania za ich pracę naukową i wychowanie następców, którzy zapewniają dalszy rozwój nauki polskiej. Przechodząc do kwestii projektowanej ustawy o szkolnictwie wyższym, poinformował, że będzie ona miała szerszy
zakres niż ustawa obecnie obowiązująca, gdyż obejmie również finansowanie uczelni. Zupełną nowością jest tryb dochodzenia do projektu nowej ustawy, odmienny od dotychczasowych zwyczajów przygotowywania tego typu aktów
prawnych. Jest to bowiem tryb konkursowy.
29 lutego wydane zostało rozporządzenie, w którym Jarosław Gowin ogłosił konkurs na ustawę o szkolnictwie wyższym. Do udziału w konkursie mogą przystąpić zespoły afiliowane przy jednostkach organizacyjnych związanych ze
szkolnictwem wyższym, a więc przy uczelniach państwowych,
jak i ich jednostkach (np. przy katedrach), a także przy instytutach PAN, jednostkach PAU oraz instytutach badawczych.
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Dr Piotr Dardziński — wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego

Nie wymaga się, aby przedstawiony przez zespół projekt był
projektem złożonym w imieniu całej uczelni, dlatego z jednej
szkoły wyższej może zostać złożonych kilka projektów.
Postępowanie konkursowe odbędzie się w dwu etapach.
W pierwszym należy przedstawić jeden z modułów ustawy
(opracowany w formie założeń do ustawy). Tematyka modułów została określona w regulaminie konkursu. Na tym etapie
komisja konkursowa będzie rozpatrywała nadesłane propozycje, nie znając ich autorów. Z otrzymanych rozwiązań komisja wybierze do dalszych prac trzy projekty i wtedy nastąpi
otwarcie kopert zawierających informacje o zespołach, które
przygotowały propozycje.
W drugim etapie trzy wybrane zespoły będą musiały
przygotować szczegółowe założenia do ustawy we wszystkich obszarach, posiłkując się szerokimi konsultacjami środowiskowymi. Zakres tych konsultacji będzie jednym z kryteriów branych pod uwagę przy ocenie całego projektu. Intencją
resortu jest, aby zespoły projektowe korzystały — jak się
wyraził wiceminister Dardziński — „z najtęższych umysłów
i zasobów, jakie istnieją w Polsce”. Wobec tego każdy z trzech
zespołów otrzyma na przygotowanie swego projektu grant
w wysokości 300 tys. złotych. Przewiduje się, że projekty te
powinny być gotowe do końca roku, po czym ministerstwo

www.nasza.pk.edu.pl

TEMAT NUMERU
przeprowadzi jeszcze własne konsultacje środowiskowe.
W ich ramach środowisko akademickie będzie miało okazję
zaproponować ewentualne zmiany. Po tych konsultacjach minister podejmie decyzję, który z projektów (lub które części
z różnych projektów) zostanie skierowany (lub zostaną skierowane) na drogę legislacyjną.

Wcześniej: nowelizacja
Piotr Dardziński podkreślił, że ministerstwo nie będzie zlecać dodatkowych prac jakimkolwiek doradczym firmom
zewnętrznym, bowiem resort rozbudował ostatnio własny
departament legislacyjny. — Chcielibyśmy, żeby jakość prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego się zmieniła, żeby było ono dobrze
przygotowane — powiedział wiceminister Dardziński, przypominając emocje, jakie wcześniej wśród ludzi nauki budziły
niedostatki stanowionego w resorcie prawa.
Według planów MNiSW nowy porządek w szkolnictwie
wyższym powinien zacząć obowiązywać od roku akademickiego 2018/2019. Nie znaczy to, jak podkreślił wiceminister, że
do tego czasu resort zaniecha wszelkich działań w tym zakresie. W krótkim czasie ma nastąpić nowelizacja obecnie obowiązującej ustawy. W tym celu poproszono wszystkich rektorów o nadesłanie uwag na temat tego, co w obecnej ustawie
jest dysfunkcjonalne. Katalog zastrzeżeń już powstał i przygotowywane są przepisy, które służyć będą zlikwidowaniu
barier biurokratycznych.
Pierwszym krokiem w tym kierunku było wprowadzenie,
na drodze rozporządzenia, zmiany w zakresie obowiązków
sprawozdawczych. Do tej pory grupy badawcze musiały pisać
sprawozdania ze swej działalności co miesiąc. Teraz będzie to
wymagane raz na pół roku, a forma raportów została ograniczona do bieżącej informacji.

Przez wdrożenia do stopni
Mówiąc o zamierzeniach ministerstwa, odnoszących się szczególnie do uczelni technicznych, Piotr Dardziński podkreślił,
że w większym stopniu będzie brana pod uwagę „aktywność
wdrożeniowa”. W obecnym systemie polskiej nauki ocenia
się naukowców przede wszystkim ze względu na ich dorobek publikacyjny. Tymczasem nagradzać powinno się także
tych, którzy prowadząc badania, kreują nowe technologie,
nowe produkty. Nie chodzi o to, aby stwarzać fałszywą dychotomię — albo publikacje, albo wdrożenia. Doświadczenie
uczy, że ci, którzy mają wdrożenia, zwykle mają też publikacje, tylko pojawiają się one później. Dlatego ministerstwo chce,
aby w większym stopniu zaczęto wykorzystywać — dostępną zresztą już w obecnie obowiązującym systemie — możliwość uzyskiwania stopni doktora i doktora habilitowanego na
podstawie prac wdrożeniowych, realizowanych zarówno na
uczelni, jak i w przedsiębiorstwach.
Idzie o to, aby nauka polska dynamicznie rozwijała się na
uczelniach, ale także w przedsiębiorstwach. Decyzje w tym
zakresie będą podejmowanie szybko, zapewnił gość Konwentu Seniorów PK. Już w roku 2016/2017, jak chce wicepremier
Jarosław Gowin, wprowadzony ma zostać katalog dobrych
praktyk, które uczelnie będą mogły wykorzystać w ocenie
okresowej pracowników naukowych.

www.nasza.pk.edu.pl

Plany ministerstwa obejmują też zmiany w zakresie dydaktyki. Studenci powinni od najwcześniejszych etapów
swojej edukacji pracować w jak największym stopniu nad projektami badawczymi. Stawianie na dydaktykę projektową nie
znaczy, że teorię uznaje się za coś gorszego, tłumaczył Piotr
Dardziński. Teoria jest niezbędna do tego, żeby uprawiać naukę, ale największą sztuką jest umiejętność stosowania teorii.
Podsumowując swoje wystąpienie, wiceminister odniósł
się do poziomu innowacyjności w Polsce. Stwierdził, że polska
gospodarka, polski przemysł dochodzą do momentu, w którym o ile nie będą w stanie skorzystać z dorobku polskiej nauki, to nie przejdą do następnego etapu rozwoju. Do tej pory
konkurowaliśmy pracą naszych rąk, budując nasz wzrost.
Dzisiaj musimy konkurować pracą naszych głów.

Programy kształcenia a rynek pracy
Prof. Andrzej Jajszczyk — prezes Oddziału PAN w Krakowie
i pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej — zabierając głos, poprosił, by jego słów nie traktować jako stanowiska tych instytucji, ale jako wyraz poglądów prywatnych.
W pierwszej części wystąpienia skoncentrował się na zdiagnozowaniu niedostatków polskiego szkolnictwa wyższego.
Poważny problem szkoły wyższe mają z kształceniem kreatywnych ludzi, którzy potrafiliby łatwo przystosować się do
podlegającego szybkim zmianom otoczenia. Zapomina się też,
że uczelnie powinni opuszczać nie tylko dobrze wyedukowani specjaliści, potrzebni gospodarce czy instytucjom życia
społecznego, ale także świadomi uczestnicy życia społecznego. Kształcenie ludzi o otwartych umysłach jest ważne zresztą
również z punktu widzenia aspektu czysto zawodowego, bowiem, jak podkreślił prof. Andrzej Jajszczyk, ludzie o wąskich
horyzontach rzadko są innowacyjni.
Słabym punktem wielu szkół wyższych o profilu zawodowym jest rozmijanie się programów kształcenia z oczekiwaniami rynku pracy. Prof. Jajszczyk zwrócił uwagę, że
państwowe wyższe szkoły zawodowe często starają się „udawać” uczelnie akademickie: mają bardzo podobne programy
Prof. Andrzej Jajszczyk — prezes Oddziału PAN w Krakowie
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i zatrudniają wykładowców związanych z uczelniami akademickimi. W efekcie studenci opuszczający uczelnie zawodowe
znają teorię, ale często nie posiadają umiejętności potrzebnych
w praktyce zawodowej.
Szczególnie dobitnie prof. Andrzej Jajszczyk zaakcentował
potrzebę kształcenia elit intelektualnych. Duży odsetek najzdolniejszych absolwentów szkół średnich wyjeżdża za granicę studiować w dobrych uczelniach. Wielu z nich nie wraca. Fakt, że
nie pracują w kraju, jest dla nas ogromną stratą. Pytani o to, dlaczego po wiedzę wyjechali za granicę, odpowiadają, że brakuje
w kraju uczelni o światowej marce. Nawet Uniwersytet Jagielloński, który ma bardzo długą tradycję i dobrych profesorów,
w międzynarodowych rankingach zajmuje odległe miejsca.
Dlatego pilnie potrzebujemy w Polsce uczelni na najwyższym
światowym poziomie, konkludował tę część swojej wypowiedzi
prof. Jajszczyk; do tej kwestii powrócił zresztą później.
Odrębnym problemem jest niewielki odsetek obcokrajowców studiujących w naszych uczelniach. Prof. Jajszczyk zaznaczył, że pod tym względem Politechnika Krakowska jest
przykładem pozytywnym, ale generalnie polskie uczelnie
w porównaniu z innymi w Europie wypadają słabo. Tymczasem warto przyciągać dobrych studentów zagranicznych, bo
po powrocie do swoich krajów stają się oni swego rodzaju ambasadorami Polski. A poza tym, płacąc za swoje studia, są dla
uczelni źródłem dochodów.

Więcej ćwiczeń
Przechodząc do przyczyn wymienionych niedostatków szkolnictwa wyższego, prof. Jajszczyk wymienił w pierwszej kolejności słabe przygotowanie absolwentów szkół średnich, szczególnie w zakresie tzw. umiejętności „miękkich” — a więc uczenia
się, pracy zespołowej, kreatywności. Młodzież, która przychodzi na uczelnie, ma z tym problemy. Samo reformowanie szkolnictwa wyższego nie przyniesie oczekiwanych skutków, jeśli
wszystkie szczeble kształcenia nie będą dobrze funkcjonowały.
Gość konwentu mówił też, że zbyt wąsko są wyprofilowane kierunki studiów. Widać to szczególnie, gdy porównamy kierunki na uczelniach polskich z kierunkami na czołowych uczelniach świata. Tymczasem w szybko zmieniającej
się rzeczywistości człowiek kształcony w tak wąskim profilu
po trzech lub pięciu latach studiów może się okazać nieprzystosowany do rynku pracy. Kolejną słabością jest dominująca
rola tradycyjnego wykładu w systemie nauczania. Na uczelniach technicznych jest pod tym względem trochę lepiej, gdyż
z natury rzeczy prowadzi się w nich również zajęcia laboratoryjne, ale generalnie w Polsce zbyt mało odbywa się ćwiczeń

w małych grupach. I w tym przypadku prof. Jajszczyk powołał się na przykład najlepszych uniwersytetów świata, gdzie
wykładów jest niewiele.
Krytycznie prof. Andrzej Jajszczyk odniósł się do głosów
postulujących odejście od „systemu bolońskiego”. Rezygnacja
z podziału studiów na dwa stopnie uczyniłaby z Polski kraj edukacyjnie niekompatybilny z resztą świata, bowiem system dwustopniowy obowiązuje dziś nie tylko w Europie, ale i na innych
kontynentach. Nasz problem bierze się głównie stąd, że dawne
studia pięcioletnie w wielu szkołach zostały mechanicznie podzielone na dwie części, bez wzięcia pod uwagę faktu, że oba
stopnie zasadniczo się różnią celami i metodami kształcenia.

Ruchliwość służy innowacyjności
Jedną z przyczyn słabości szkolnictwa wyższego jest ograniczona mobilność kadry i studentów. Dość typowym modelem kariery naukowej w Polsce jest pokonanie całej drogi od
studenta do profesora na jednej uczelni. Prof. Jajszczyk przyznał, że ma to swoje zalety, ale dodał, iż efektem ruchliwości
i zderzania się idei jest innowacyjność. Dlatego w niektórych
krajach mobilność w sferze szkolnictwa wyższego jest wymuszana administracyjnie.
Przykładowo, w Niemczech uczelnia nie może zatrudnić
własnego doktoranta przez 6 lat od uzyskania przez niego doktoratu. W Polsce istniejące grupy interesu i układy towarzyskie
sprawiają, że perspektywa zmiany otocznia niepokoi wielu pracowników szkół wyższych. Andrzej Jajszczyk, dla którego AGH
jest już czwartą z kolei uczelnią w Polsce, uważa, że zmiany
miejsca zatrudnienia wiele mu dały (nawet jeśli nie zawsze dokonywał ich w wyniku własnego wyboru). — Ilekroć zmieniałem
pracę, zawsze było lepiej. Polecam! — powiedział prof. Jajszczyk.
Do przeszkód utrudniających wprowadzanie zmian
w szkolnictwie wyższym zaliczył socjalny system jego finansowania (uzależnienie poziomu dotacji głównie od liczby
profesorów i studentów). Problemem jest też słaba samoświadomość studentów. Nie brakuje takich, którzy nie wiedzą, po
co studiują ani nie potrafią uzasadnić, dlaczego wybrali ten,
a nie inny kierunek studiów. — Czasem jestem przerażony moimi
studentami, którzy zupełnie nie są zainteresowani tym, co studiują
— wyznał prof. Jajszczyk.
Do tego dochodzi zmniejszanie się liczebności roczników
absolwentów szkół średnich. Każda z uczelni w Polsce już to
odczuwa podczas rekrutacji na pierwszy rok studiów. Uczelnie
markowe — szczególnie publiczne, zlokalizowane w dużych
miastach — nie mają z tym poważnego problemu, ale w niektórych mniejszych ośrodkach sytuacja staje się dramatyczna. Nie

Uczestnicy dyskusji: prof. Elżbieta Nachlik, prof. Barbara Bartkowicz, prof. Janusz Orkisz, prof. Stanisław Mazurkiewicz
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można też bagatelizować rozczarowania części absolwentów
uczelni spowodowanego trudnościami ze znalezieniem pracy.
Absolwenci uczelni technicznych jeszcze do niedawna nie mieli problemu ze znalezieniem pracy zaraz po ukończeniu studiów. Pracodawcy sami ich poszukiwali. Teraz to się zmienia.
Prof. Andrzej Jajszczyk zwrócił również uwagę na przypadki rozczarowania pracodawców poziomem przygotowania absolwentów uczelni. Mówi się często, że Polska przyciąga
kapitał, bo mamy dobrze wykształcone kadry, ale te dobrze
wykształcone kadry nieraz nie spełniają oczekiwań pracodawców. Trzeba jednak mieć na uwadze, że pracodawcy nieraz
spodziewają się, że uczelnia za nich wykona proces przygotowania studenta do korzystania z konkretnych narzędzi stosowanych w danym zakładzie pracy. A przecież nie o to chodzi
w procesie kształcenia akademickiego. Zadaniem uczelni jest
wykształcić otwartego człowieka, którego pracodawca sam
musi przeszkolić do realizowania konkretnych celów.

Polski Oxford pilnie potrzebny
Przechodząc do kierunku, w jakim powinno pójść przekształcanie szkół wyższych, mówca wyraził opinię, że należy zacząć
odchodzić od uniwersytetów przymiotnikowych. Uniwersytet
z definicji jest uniwersalny i jego zadaniem jest kształcenie na
wielu kierunkach. Z drugiej strony, potrzebna jest specjalizacja uczelni, bo nie wszystkie muszą zajmować się tym samym.
Przykładem może być wykładana na Politechnice Krakowskiej
architektura, której nie ma w Akademii Górniczo-Hutniczej.
W dalszej części wystąpienia prof. Andrzej Jajszczyk skoncentrował się na pilnej — jego zdaniem — potrzebie powołania
w Polsce do życia uniwersytetu elitarnego. Jeśli nie powstanie
uczelnia tego typu, grozi nam przesuwanie się w stronę cywilizacyjnego trzeciego świata, a w najlepszym przypadku utknięcie w pułapce średniego rozwoju, przekonywał gość Konwentu
Seniorów. Uniwersytet taki powinien się skoncentrować na prowadzeniu studiów II i III stopnia, przyciągając do siebie najlepszych absolwentów studiów I stopnia z innych uczelni, podobnie
jak czynią to czołowe uniwersytety na świecie. Zaś przyjmowanie kandydatów na studia I stopnia powinno się odbywać na
podstawie egzaminów konkursowych, połączonych z rozmową,
mającą sprawdzić, czy młody człowiek poza wiedzą encyklopedyczną posiada odpowiednie predyspozycje intelektualne.
Jeśli chcemy zbudować uniwersytet światowej klasy, jego kadra nie może się ograniczać tylko do pracowników krajowych.
Obsady stanowisk należy dokonywać w drodze międzynarodowych konkursów. Oczywiście, takim osobom trzeba będzie
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dobrze płacić. Dlatego konieczne jest zagwarantowanie uczelni
stabilnego finansowania na odpowiednim poziomie przez wiele lat. Bez tego nic się nie powiedzie. Po szczegóły koncepcji uniwersytetu elitarnego prof. Jajszczyk odesłał do swego artykułu,
który ukazał się w „PAUzie Akademickiej” (nr 329 z 25 lutego
2016 r.). Nie krył, że zdaje sobie sprawę, iż utworzenie uczelni
natrafi na otwarty opór środowiska akademickiego ze względu
na konieczność przeznaczenia na nią dużych środków, co zrodzi obawy, że ktoś na tym straci.
Prof. Jajszczyk opowiedział się za likwidacją stopnia doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora. Blokują
one swobodny przepływ ludzi między uczelniami a gospodarką. W Stanach Zjednoczonych po doktoracie człowiek często zaczyna pracować zgodnie z wyuczonym zawodem. A gdy
po kilkunastu latach przychodzi znużenie pracą, może szukać
pracy na uczelni. Skoro ma doktorat (czyli pracował już naukowo) i ma za sobą pasmo sukcesów zawodowych, będzie
świetnym profesorem. W Polsce ten model kariery blokuje
wymóg habilitacji. W praktyce więc na stanowisko profesora
zdarza się przyjąć kogoś mniej kompetentnego tylko dlatego,
że pracując cały czas na uczelni uzyskał on habilitację.
Na zakończenie prof. Andrzej Jaszczyk poruszył jeszcze
kwestię zarządzania uczelniami, wskazując, że na świecie
zadanie to powierza się menedżerom (obecna ustawa o szkolnictwie wyższym dopuszcza wyłanianie rektora na drodze
konkursu). Mówił też o malejącym poczuciu stabilizacji zatrudnienia na uczelniach. Zdaniem profesora powinno temu
towarzyszyć znaczne zwiększenie atrakcyjności finansowej
zawodu nauczyciela akademickiego.

*
Po wystąpieniach wiceministra Piotra Dardzińskiego
i prof. Andrzeja Jajszczyka głos zabrali uczestnicy otwartego
posiedzenia Konwentu Seniorów PK. W nawiązaniu do obu
wypowiedzi poruszyli wiele tematów o kluczowym znaczeniu dla środowiska akademickiego w Polsce.

Przekład utrudnia wymianę
Prof. Elżbieta Nachlik, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, poruszyła kwestie dotyczące kształcenia i badań naukowych. Zwróciła m.in. uwagę na fakt, że w polskim prawodawstwie tłumaczenie obowiązującej w krajach OECD
klasyfikacji dyscyplin naukowych zostało — przynajmniej
w zakresie nauk technicznych i inżynieryjnych — spłycone
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TEMAT NUMERU

Uczestnicy dyskusji — prof. Kazimierz Flaga i prof. Tadeusz Uhl (AGH)

w stosunku do oryginału (w oryginale klasyfikacja OECD
jest dużo szersza), co powoduje ograniczenia m.in. w zakresie międzynarodowej wymiany studenckiej. Prof. Barbarę
Bartkowicz interesowało, czy w związku z reformowaniem
szkolnictwa wyższego jest prowadzona synchronizacja szkolnictwa podstawowego i średniego ze szkolnictwem wyższym,
ponieważ poziom dydaktyki w szkole wyższej zależy od wykształcenia uzyskanego przez młodzież na wcześniejszych
szczeblach edukacji.
Prof. Janusz Orkisz chciał się dowiedzieć, czy wobec
ograniczoności środków na szkolnictwo wyższe będą one
dzielone równo pomiędzy wszystkie uczelnie, czy też koncentrowane. Odnosząc się do kwestii kształcenia elitarnego, zwrócił uwagę na możliwość realizacji tej idei poprzez
współpracę międzyuczelnianą. Prof. Stanisław Mazurkiewicz mówił o różnych problemach kształcenia technicznego,
m.in. o fatalnej w skutkach likwidacji przed laty średnich
szkół technicznych oraz o niskim poziomie wyższych szkół
zawodowych, a także o tym, że polskie uczelnie kształcą
wielu ludzi, z których potem nie ma w kraju pożytku, bowiem wyjeżdżają oni do pracy za granicę. Prof. Andrzej
Samek ubolewał nad zbyt niskim, jego zdaniem, poziomem
humanizacji studiów technicznych. Postulował, by działania w tym zakresie szły w trzech kierunkach: historycznym,
społecznym i nauk przyrodniczych.

Doktorat jako habilitacja?
Prof. Janusz Kawecki głośno protestował przeciwko biurokratycznym barierom, które pochłaniają mnóstwo czasu i energii
Przewodniczący Konwentu Seniorów prof. Stanisław Juchnowicz

ludziom pracującym w szkołach wyższych. Krytykował też
system punktowania naukowych publikacji, uznając go za
niekorzystny z punktu widzenia rozwoju nauki. Prof. Krzysztof Dyduch podkreślił znaczenie kontaktów z renomowanymi
uniwersytetami za świecie. Zasugerował, że w Polsce doktoraty uzyskiwane na najlepszych uczelniach zagranicznych,
gdzie systemy recenzyjne stoją na bardzo wysokim poziomie
(jest np. wymóg dwóch recenzentów zagranicznych oprócz
recenzentów krajowych), powinny być uznawane za prace habilitacyjne.
Prof. Ryszard Kozłowski odniósł problemy szkolnictwa
wyższego do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Polski oraz poruszył kwestię polityki energetycznej naszego
kraju, szczególnie w kontekście wykorzystania energii geotermalnej. Prof. Kazimierz Flaga mówił o niedocenianiu aktywności wdrożeniowej przedstawicieli nauk technicznych,
co niekiedy utrudnia awansowanie nawet wybitnych specjalistów w hierarchii naukowej. Fetyszyzowana jest ponadto filadelfijska lista, której przypisuje się w naszym kraju przesadnie duże znaczenie. Głos w dyskusji zabrał też prof. Tadeusz
Uhl z AGH, przekonując, że nauka musi być otwarta. Wiele
warte są te naukowe zespoły, które są zapraszane do współpracy z zagranicą.

Procedura dla jednego grosza
Odpowiadając na zadane pytania, wiceminister Piotr Dardziński przyznał, że synchronizacja szkół podstawowych i średnich
ze szkolnictwem wyższym jest prowadzona, mówiąc językiem
dyplomatycznym, „w zbyt małym stopniu”. Rząd ma zamiar
koncentrować środki wydawane na uczelnie. Premiowane będą
te szkoły wyższe, które są aktywne: mechanizm dofinansowania powinien być uzależniony od osiąganych efektów. Wiceminister stwierdził, że likwidacja techników — to ogromny
problem, ale pocieszające jest, iż techniczne szkoły zawodowe
tworzą teraz przy swoich zakładach przedsiębiorcy. Problemem jest też humanizacja studiów, jednak tym powinny się
zająć same uczelnie w ramach swej autonomii.
Tytułem komentarza do kwestii biurokracji w nauce Piotr
Dardziński przytoczył przykład skierowanego do niego pisma
z prośbą o zatwierdzenie korekty budżetu programu realizowanego z pewnego grantu o… 0,01 złoty. Do pisma podpięte
były stosowne dokumenty przygotowane przez odpowiedni
departament w ministerstwie. Na pytanie, czy to nie jest absurdalne, wiceminister usłyszał, że w ten sposób trzeba rozliczać
środki europejskie. Wniosków tego typu musiał podpisać kilkadziesiąt.
Odnosząc się do kwestii tracenia najlepszych absolwentów
polskich uczelni, studentów, którzy w poszukiwaniu dobrych
zarobków wyjeżdżają pracować do innych krajów lub wybierają
pracę w firmach zagranicznych w Polsce, Piotr Dardziński przyznał, że jest to niebezpieczne dla naszej nauki. Na uczelniach bowiem pozostają nie ludzie najaktywniejsi i najambitniejsi, ale ci,
którzy nie mają pomysłu, co mogliby robić poza uczelnią.
Dziękując za spotkanie, wiceminister zadeklarował gotowość udzielania wsparcia i pomocy oraz zapraszał na ulicę
Hożą 20 w Warszawie.

Zdjęcia: Jan Zych
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KRONIKA
Marzec

3 III Spotkanie Rady Sieci Krajowych Punktów Kontaktowych
z udziałem dr. Piotra Dardzińskiego, wiceministra w MNiSW, zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii PK.

16–19 III Europejskie Forum Taborowe 2016 w Warszawie
z merytorycznym udziałem Instytutu Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK.

Posiedzenie Konwentu Seniorów PK z udziałem dr. Piotra Dardzińskiego, wiceministra w MNiSW oraz prof. Andrzeja Jajszczyka,
prezesa krakowskiego Oddziału PAN, byłego dyrektora NCBiR.
Podczas spotkania odbyła się dyskusja nad nową ustawą „Prawo
o szkolnictwie wyższym”.

63. Mistrzostwa PK w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie
w Zakopanem.

4 III

Spotkanie towarzyskie Wydziału Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej „Elektryk”.

5 III Dzień otwarty Wydziału Inżynierii Lądowej PK.
7–25 III Wystawa twórczości członków Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich „Maryniści 2016”
w Galerii PK „Kotłownia”.

8 III Posiedzenie Rady i Zarządu Fundacji Młodych Talentów
prof. Janusza Magiery.
10 III

Spotkanie Zespołu ds. Centrum Innowacji i Komercjalizacji Związku Uczelni InnoTechKrak.

12–13 III 12. Studencki Festiwal Informatyczny w Krakowie.
14 III Dzień Liczby Pi zorganizowany przez Radę Samorządu

17–19 III Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych w Gliwicach.
18 III
22 III
23 III

Dzień otwarty PK.
Dzień Wynalazków na PK.

Jubileuszowy 40. Uliczny Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki zorganizowany przez
Akademicki Związek Sportowy PK i Centrum Sportu i Rekreacji PK.
Spotkanie „Piwniczki” — Wspólnoty Pracowników PK przy Bazylice
św. Floriana w Krakowie. Wykład ks. dr. Piotra Studnickiego pt.
„Obraz ojca rodziny w prasie. Analiza powiedzianego
i niepowiedzianego w »The New York Times«, »Corriere Della Sera«,
»Gazecie Wyborczej« i »Rzeczpospolitej«”.

30 III
31 III

Wernisaż wystawy akwarel Jana Kurka w Galerii PK „Gil”.

Wernisaż wystawy fotografii Bogny Kwiatkowskiej-Baster
pt. „Marokańska mozaika 2” w Galerii PK „Kotłownia”.

Studentów Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.

16 III

Opracowała: Renata Dudek

18. Inżynierskie Targi Pracy w Krakowie.

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK

• zasad finansowania działalności PK
w 2016 r.;

18 marca 2016 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
• wniosków o przyznanie nagród ministra
nauki i szkolnictwa wyższego;

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

• przyznania odznaczeń Politechniki Krakowskiej;

• utworzenia spółki Zakład Produkcji Doświadczalnej „CEBEA”;

• zmiany efektów kształcenia dla kierunku
budownictwo na I stopniu kształcenia
prowadzonego przez Wydział Inżynierii
Środowiska;

• wyrażenia zgody na oddanie w najem
zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bochni.

• przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku budownictwo na II stopniu
kształcenia prowadzonego przez Wydział Inżynierii Środowiska;
• zmian w planie rzeczowo-finansowym
na 2015 r.;

www.nasza.pk.edu.pl

Zarządzenie nr 8 z 29 lutego 2016 r.
w sprawie dalszego funkcjonowania Zakładu Produkcji Doświadczalnej „CEBEA”.
Zarządzenie nr 9 z 22 marca 2016 r.
w sprawie zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.
Zarządzenie nr 10 z 22 marca 2016 r.
w sprawie zmian w „Regulaminie pracy Politechniki Krakowskiej”.

Komunikaty rektora PK
Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 7 z 25 lutego 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie organizacyjnym administracji Politechniki Krakowskiej”.

Komunikat nr 5 z 29 lutego 2016 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na
posiedzeniu w dniu 26 lutego 2016 r.
Komunikat nr 6 z 22 marca 2016 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na
posiedzeniu w dniu 18 marca 2016 r.
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PRACOWNICY

Doktor habilitowany

Małgorzata Solska
Jest rodowitą krakowianką. Ukończyła SP
nr 19 im. Księcia Józefa Poniatowskiego
i X LO im. Komisji Edukacji Narodowej. Studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (dwa lata równolegle w ASP
w Krakowie). Tytuł magistra inżyniera architekta uzyskała w 1975 r. na podstawie pracy
dyplomowej „Planistyczno-urbanistyczne
zagospodarowanie doliny Wierchomli Wlk.
wraz z projektem architektonicznym Ośrodka Uzdrowiskowo-Wypoczynkowego”, wykonanej pod kierunkiem prof. Zbigniewa
Wzorka.
Pracę na uczelni — w charakterze asystenta w Zespole Geometrii Wykreślnej
i Rysunku Technicznego w Instytucie Melioracji Rolnych i Leśnych Akademii Rolniczej
w Krakowie podjęła w 1974 r., będąc jeszcze słuchaczem Wydziału Architektury PK.
Współpracowała w tym okresie z Katedrą
Planowania i Projektowania Wiejskiego AR,
kierowaną przez doc. dr. hab. arch. A. Soleckiego, w przygotowaniu projektu sali
widowiskowej dla ośrodka gminnego Skierbieszów. Na Wydziale Melioracji Wodnych
AR w Krakowie pełniła rolę opiekuna naukowego studentów z krajów rozwijających się,
zwłaszcza z Afryki.
W AR rozpoczęła pracę na doktoratem,
który pierwotnie miał dotyczyć opracowania metody zastosowania fotogrametrii
w inwentaryzacji detalu architektonicznego
na potrzeby np. rekonstrukcji; uczestniczyła w kursie języka angielskiego (1979–1980)
i języka francuskiego (1986–1988). Ukończyła
też kurs pedagogiki szkoły wyższej II stopnia
dla pracowników naukowych AR i AGH i dwusemestralne studium doktoranckie z ekonomii politycznej (1980 r.).
Z Wydziałem Architektury PK związała
się w 1980 r. Została zatrudniona w Instytucie
Historii Architektury i Konserwacji Zabytków,
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kierowanym wówczas przez prof. Wiktora
Zina, początkowo w Zespole Rozwoju Budowy Miast (zajęcia dydaktyczne z historii urbanistyki), a potem w Zakładzie Architektury
Współczesnej (zajęcia z architektury współczesnej; a w ramach programu humanizacji
kierunków technicznych — seminaria z estetyki i historii kultury na Wydziale Mechanicznym PK). Równolegle prowadziła sekretariat
Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału
PAN w Krakowie, organizując m.in. Konwersatoria Architektury Współczesnej w Mogilanach (1983, 1984); współredagując opracowania pokonferencyjne.
W latach 1988–1989 w Zakładzie Rysunku Odręcznego, Malarstwa i Rzeźby
IHAiKZ prowadziła zajęcia kursowe i praktykę plenerową dla studentów, także z zakresu
konserwacji zabytków (IV rok). W tym czasie
współpracowała jako asystent głównego
projektanta z Biurem Studiów i Projektów
Budownictwa Przemysłowego w Krakowie
(zespołowe opracowanie projektu budynku
Poczty Polskiej w Krakowie wraz z nowoczesną linią transmisyjną), a także — z krakowskim Muzeum Historii Fotografii jako
architekt obiektu (nadzór po pracach rewaloryzacyjnych w siedzibie muzeum — kamienicy Hetmańskiej w Rynku Głównym)
i m.in. plastyk (np. przy organizacji wystawy
„KATYŃ”).
W 1989 r. została kierownikiem nowo
powołanego Ośrodka Informacji Naukowej
na Wydziale Architektury PK; jednostki, do
zadań której należało m.in.: organizowanie
konferencji, seminariów i wystaw wydziałowych, uczestnictwo w targach edukacyjnych,
stworzenie wydziałowej biblioteki, dokumentowanie prac naukowych doktorskich
i habilitacyjnych, uczestnictwo w uczelnianych komisjach ds. informacji wizualnej, promocji itp. W 1994 r., kiedy decyzją dziekana
WA PK działalność OIN została zawieszona,
podjęła pracę w Zakładzie Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Instytutu Projektowania Urbanistycznego PK (zajęcia z projektowania architektoniczno-urbanistycznego).
W latach 1995–2001 w tym instytucie opracowała grant, którego zwieńczeniem była
praca doktorska pt. „Przemiany przestrzenne
strefy podmiejskiej Krakowa w drugiej połowie XX wieku na przykładzie Bronowic” (promotor: prof. Wacław Seruga). W 2001 r. objęła
etat adiunkta WA.
W latach 1999–2000 była słuchaczem
studium pedagogicznego dla asystentów w Centrum Pedagogiki i Psychologii
PK. Współpracowała ze szkołami średnimi w Krakowie — IV PLO [jako nauczyciel
przedmiotów fakultatywnych — historii
architektury i kultury oraz rysunku architektonicznego — w ramach Programu „Architekci w szkołach” („Architects in schools”,
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zainaugurowany w Holandii w 1992 r.)] i Zespołem Szkół Budowlanych nr 1 [2-letnie
studium policealne i Technikum Budowlane
(2000–2002); jako nauczyciel przedmiotów
teoretycznych i zawodowych]. W 2005 r.
otrzymała z CKE certyfikat uprawnień egzaminatora maturalnego OKE z przedmiotu
historia sztuki.
W latach 2004–2006 opracowała grant
indywidualny dotyczący wartości kulturowej
przedmieść współczesnego miasta. Jego pokłosiem, oprócz badań na terenie wybranych
miast polskich i europejskich, była monografia „Wartość przestrzeni kulturowych współczesnego miasta w europejskim obszarze
poznawczym”, wydana przez Wydawnictwo
PK w 2014 r. 9 marca 2016 r. Rada Wydziału
Architektury PK na podstawie wspomnianej
monografii, jak i dotychczasowych osiągnięć
nadała jej stopień doktora habilitowanego
nauk technicznych w dyscyplinie naukowej
architektura i urbanistyka.
Jej zainteresowania naukowe ukierunkowane są na interdyscyplinarne ujęcie
problematyki wartościowania procesów
społecznych, a tym samym architektoniczno-urbanistycznej budowy, organizacji i kształtowania środowiska życia i kulturowych relacji
międzyludzkich we współczesnych zespołach
miejskich przestrzeni.
Dla macierzystej uczelni nie szczędziła nigdy czasu — w latach 1994–1995 była
członkiem Uczelnianego Zespołu ds. Organizacji Jubileuszu 50-lecia PK (m.in. jej
zasługą jest opracowanie projektu współcześnie obowiązującego logotypu uczelni); w 2015 r., jako członek Uczelnianego
Zespołu ds. Organizacji Jubileuszu 70-lecia
PK, przygotowała m.in. projekty okolicznościowego datownika pocztowego, plakatu
jubileuszowego i aranżacji miejsc konferencyjnych.
Należy do Towarzystwa Urbanistów Polskich, jest członkiem RU Związku Nauczycielstwa Polskiego, do 1988 r. należała do
Stowarzyszenia Architektów RP i Polskiego
Towarzystwa Leśnego. Była sekretarzem
Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie (1984–1986); od 2004 r.
jest sekretarzem naukowym Sekcji Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego w tej
komisji.
Uhonorowana: Srebrną Odznaką SARP
(1979 r.) i Nagrodą SARP (Oddział w Krakowie)
II stopnia za pracę społeczną (1981 r.), Złotą
Odznaką ZNP (2002 r.), Srebrnym Krzyżem
Zasługi (2004 r.) oraz Medalem Złotym za
Długoletnią Służbę (2012 r.).
Jej hobby to: rysunek, grafika, malarstwo
akwarelowe, pastel, poezja, fotografia (nagrody w konkursach), filozofia i socjologia,
a także muzyka klasyczna i współczesna, harmoniczna.
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Krakowianką Roku 2015 została
Władysława Maria Francuz
Od kilku lat krakowski klub międzynarodowej organizacji kobiecej Soroptimist
International przyznaje honorowy tytuł
Krakowianki Roku. Za rok 2015 otrzymała go dr inż. Władysława Maria Francuz,
prof. oświaty, od wielu lat związana
z Politechniką Krakowską. Soroptimist International za zadanie stawia sobie budowę lepszego świata dla kobiet i dziewcząt.
Uroczyste nadanie tytułu odbyło się
18 marca w Domu Polonii w Krakowie. Ceremonia stała się okazją do przypomnienia, że krakowianka (a ściślej: dębniczanka) Władysława Maria Francuz wyrosła
w Związku Harcerstwa Polskiego, organizacji, w której, poczynając od zastępowej,
zdobyła wszystkie stopnie harcerskie i instruktorskie — aż do harcmistrza włącznie.
Jest absolwentką Politechniki Krakowskiej.
Początkowo była nauczycielem przedmiotów zawodowych w technikum, by następnie trafić do krakowskiego oddziału Instytutu Kształcenia Nauczycieli. Pracując tu,
uzyskała na UJ stopień doktora nauk humanistycznych. Po rozwiązaniu instytutu w 1990 r.
kontynuowała pracę naukowo-dydaktyczną
na Politechnice Krakowskiej. Na PK przez
20 lat była dyrektorem Centrum Pedagogiki
i Psychologii PK. Dzięki jej zapałowi i energii
powstał prężnie dziś działający Uniwersytet
Trzeciego Wieku PK, obecnie jest jego koordynatorem. W Krakowie bardziej znana jest jako

twórca i kierownik Zespołu
Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”, działającego w Centrum
Młodzieży im. dr. H. Jordana
(dawniej: Pałac Młodzieży).
Zaszczytny tytuł Krakowianki
Roku przyznany został m.in.
za pasję i zaangażowanie
w edukację artystyczną dzieci,
talent pedagogiczny w kształceniu młodzieży i dorosłych,
a także za czas poświęcony
seniorom.
Władysława Maria Francuz (z prawej) razem z tytułem otrzyLiczne osiągnięcia lau- mała lalkę w stroju krakowskim. Fot.: Jan Zych
reatki przedstawiła podczas
uroczystości w Domu Polonii
Jolanta Wcisło. Z rąk Małgorzaty BartkowSoroptimist International skupia koskiej, prezydentki klubu, dr Władysława
biety o różnych zawodach, w różnym
Maria Francuz otrzymała lalkę z… własną
wieku i z różnym doświadczeniem. Jest
twarzą. W spotkaniu uczestniczyli wiceprzeorganizacją pozarządową. Pierwszy klub
wodniczący Rady Miasta Sławomir Pietrzyk
SI powstał w 1921 r. w Oakland, w USA.
i wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel.
Dziś organizacja działa w 125 krajach
Nie zabrakło też znaczącej reprezentacji
(w Polsce od 1990 r.), a swoje przedstawiPolitechniki Krakowskiej z prorektorem
cielstwa ma w centrach ONZ w Nowym
prof. Dariuszem Bogdałem, byłymi rektoraJorku, Genewie, Wiedniu, Rzymie, Parymi prof. Kazimierzem Flagą i prof. Józefem
żu i Nairobi. Tytuł Krakowianki Roku klub
Gawlikiem oraz dyrektorem CPiP PK dr. Makrakowski nadaje paniom szczególnie dla
rianem Piekarskim. Licznie reprezentowana
Krakowa zasłużonym, lubianym i szanobyła Krakowska Rada Seniorów. Przybyły
wanym, bez których działalności miasto
również laureatki tytułu Krakowianka Roku
byłoby uboższe.
z lat poprzednich. Oprawę artystyczną wieczoru zapewnił zespół „Małych Słowianek”.
(ps)

NCN: 4,5 mld złotych w ciągu 5 lat
Pięciolecie istnienia obchodziło ostatnio
Narodowe Centrum Nauki. Z okazji jubileuszu 4 marca w Collegium Novum UJ odbyło
się sympozjum poświęcone skutecznemu
ubieganiu się o finansowanie w ramach
programów Europejskiej Rady ds. Badań
Naukowych. Obchody zwieńczyła gala jubileuszowa w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.
Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie
badań podstawowych. Jego utworzenie
stanowiło kolejny etap rozwoju systemu
grantowego w Polsce. Agencja powstała

www.nasza.pk.edu.pl

1 października 2010 r. Do 4 marca w NCN
rozstrzygnięto 59 konkursów zorganizowanych w ramach 18 edycji. Do finansowania zakwalifikowano 10 903 projekty na
łączną kwotę ponad 4,5 mld złotych.
Fakty te przypomniał podczas gali jubileuszowej dyrektor NCN prof. Zbigniew
Błocki. W uroczystości uczestniczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa
wyższego Jarosław Gowin, a także przewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań
Naukowych (European Research Council)
prof. Jean-Pierre Bourguignon. Obecny
był prezes krakowskiego oddziału PAN

prof. Andrzej Jajszczyk — dyrektor NCN
w latach 2011–2015. Politechnikę Krakowską reprezentował prorektor ds. nauki
prof. Jan Kazior.
Uroczystość zakończył występ Big-Bandu Akademii Muzycznej w Krakowie
pod kierunkiem Wojciecha Grobosza, tego
samego, który w roku ubiegłym na tej samej scenie swoim koncertem uświetnił
jubileusz 70-lecia Politechniki Krakowskiej.
Zespół usłyszeliśmy w klasycznym repertuarze jazzowym.

(ps)
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Janusz Mikuła Krakowianinem Roku 2015
W plebiscycie, którego stawką był tytuł
Krakowianina Roku 2015, w gronie naukowców zwyciężył badacz z Politechniki
Krakowskiej — dr hab. inż. Janusz Mikuła,
prof. PK. W ten sposób czytelnicy „Dziennika Polskiego” docenili fakt, iż zespół pracujący pod jego kierownictwem stworzył
materiał o niezwykłych właściwościach.
Janusz Mikuła jest wykładowcą Politechniki Krakowskiej od 1981 r. To specjalista m.in. w zakresie inżynierii materiałowej,
a także autor wielu publikacji naukowych
i popularno-naukowych dotyczących
ochrony środowiska. W latach 1999–2002
był prezesem Polskiego Klubu Ekologicznego. Był też radnym Wieliczki (1994–
1997) i pełnił funkcję podsekretarza stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
(2006–2009). Obecnie na PK jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałowej na
Wydziale Mechanicznym.
W minionym roku media poświęciły mu
sporo uwagi w związku z opracowaniem
przez zespół pod jego kierunkiem geo-

Janusz Mikuła — wynalazca sztucznego kamienia. Fot.: Jan Zych

polimeru — materiału przewyższającego
swymi właściwościami beton. Podczas gali,
zorganizowanej 14 marca z okazji ogłoszenia wyników plebiscytu „Dziennika Polskiego”, dr hab. inż. Janusz Mikuła zapowiedział,
że po raz pierwszy elementy wykonane
z geopolimerów zostaną już wkrótce użyte
w ogrodzie sensorycznym, powstającym

przy ul. Siewnej. Geopolimerowe elementy
dekoracyjne będą testowane pod względem
odporności na… krakowskie powietrze.
W pozostałych kategoriach tytułem
Krakowianina Roku czytelnicy uhonorowali: biznesmena Grzegorza Błażewicza,
społecznika Jana Niedośpiała, lidera zespołu „Andrusy” Aleksandra „Makino” Kobylińskiego i wicemarszałka województwa
małopolskiego Wojciecha Kozaka. W każdej z pięciu kategorii tytuły przyznała też
kapituła plebiscytu. Z jej wyboru otrzymali
je: w kategorii „nauka” — kardiochirurg
prof. Jerzy Sadowski, w kategorii „biznes”
— prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach Jan Pamuła, w kategorii
„społecznik” — Jan Niedośpiał (wybrany
również przez czytelników), w kategorii
„kultura” — finalista XVII Konkursu Chopinowskiego Szymon Nehring, w kategorii
„polityka” — przewodniczący Rady Miasta
Bogusław Kośmider.

(ps)

Wykład prof. Andrzeja Zolla na UTW PK
Gościem Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Politechniki Krakowskiej był prof. Andrzej
Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego i rzecznik praw obywatelskich, przez
lata zawodowo związany z Uniwersytetem
Jagiellońskim. 4 lutego wygłosił dla słuchaczy UTW wykład „Zasady demokratycznego państwa prawa”.
Swe wystąpienie prof. Andrzej Zoll
rozpoczął od wyrażenia uznania dla ruchu uniwersytetów trzeciego wieku. Jego
znaczenie szczególnie doceniał w okresie
sprawowania funkcji rzecznika praw obywatelskich. W wykładzie skoncentrował się
na wyjaśnieniu pojęcia demokratycznego
państwa prawa. Wskazał na decydujące
znaczenie relacji, jakie zachodzą pomiędzy
władzą i jednostką.
Znaczna część wystąpienia poświęcona była funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego i jego miejscu w strukturze
państwa demokratycznego. Prof. Andrzej
Zoll przedstawił propozycję nowego systemu wybierania członków TK, uniezależnia-

12

jącego wybór od wpływów politycznych.
Według tej metody wyboru dokonywałby
nadal Sejm, ale kandydaci byliby zgłaszani
w inny sposób.
Prawo ich proponowania należałoby
do takich instytucji, jak: Zgromadzenie
Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Rada
Sądownictwa, Krajowa Rada Adwokacka,
Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa
Rada Notarialna, a także wydziały prawa
uniwersytetów. Każdy z tych podmiotów mógłby zgłosić jednego kandydata,
a nazwiska wskazanych osób zostałyby
opublikowane w mediach, w celu przeprowadzenia publicznej dyskusji. Następnie marszałek Sejmu powinien zwołać
konwent, w którym każde ugrupowanie
polityczne reprezentowane byłoby przez
jednego posła. Zadaniem konwentu byłoby wskazanie trzech nazwisk kandydatów
na jedno miejsce w Trybunale Konstytucyjnym. Z tego grona Sejm dokonywałby
wyboru jednej osoby.
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Spotkanie z prof. Andrzejem Zollem prowadziła dr inż. Władysława Maria Francuz,
prof. oświaty, koordynująca działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku z ramienia Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.

(ps)
Prof. Andrzej Zoll (z prawej) w towarzystwie
dyrektora Centrum Pedagogiki i Psychologii
PK dr. Mariana Piekarskiego. Fot.: Jan Zych
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Wizyta prof. Güntera Woznego na PK

Trzy filary współpracy z TU Berlin
Dużym zainteresowaniem cieszyło się seminarium naukowe z zakresu inżynierii
chemicznej dla studentów i doktorantów,
prowadzone od 22 do 26 lutego na Politechnice Krakowskiej przez prof. Güntera
Woznego. Uczony spotkał się też z rektorem PK prof. Kazimierzem Furtakiem i odwiedził Wydział Mechaniczny.
Prof. Günter Wozny jest wybitnym specjalistą w dziedzinie technologii przemysłowej. Jego prace naukowe, prowadzone od
lat na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie (Technische Universität Berlin), służą
bezpośrednio praktyce gospodarczej. Ceniony w wielu krajach świata, przez długie
lata ściśle współpracował z Politechniką
Krakowską. Wizyta prof. Woznego miała
szczególny charakter, bowiem uczony po
wielu latach zakończył ostatnio pracę na
TU Berlin, gdzie kierował Katedrą Dynamiki i Sterowania Procesów Przemysłowych.
1 marca jego obowiązki przejął prof. Jens-Uwe Repke, który towarzyszył prof. Woznemu podczas lutowego pobytu w Krakowie.
Obaj niemieccy naukowcy złożyli 23 lutego wizytę rektorowi PK prof. Kazimierzowi Furtakowi. Podczas spotkania prof. Jens-Uwe Repke zadeklarował zainteresowanie
dalszym rozwijaniem współpracy między
obu uczelniami. W spotkaniu uczestniczył
prorektor PK prof. Leszek Mikulski.
Następnego dnia profesorowie Wozny
i Repke mieli okazję odwiedzić Instytut
Inżynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) na
Wydziale Mechanicznym PK, gdzie zostali
zapoznani z działalnością jednostki i jej wyposażeniem laboratoryjnym. Zastępca dyrektora instytutu ds. naukowych dr inż. Ryszard Kantor szczegółowo przedstawił
ofertę instytutu. Odbyło się też spotkanie
z prodziekanem Wydziału Mechanicznego prof. Arturem Ganczarskim. Również
24 lutego niemieccy goście zwiedzili Małopolskie Laboratorium Budownictwa
Energooszczędnego, po którym zostali
oprowadzeni przez dr. inż. arch. Marcina
Furtaka, dyrektora MLBE. Choć profil działalności jednostki nie leży bezpośrednio
w zakresie zainteresowań naukowych obu
profesorów, potencjał ośrodka uczynił na
nich tak duże wrażenie, że wyrazili gotowość zainteresowania środowiska Uniwer-
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sytetu Technicznego w Berlinie współpracą
z Krakowem w tej dziedzinie. Oczekiwana
jest wizyta w Krakowie zajmującego się tą
tematyką prof. Martina Kriegela.
Seminarium naukowe „Process Simulation and Optimization in Chemical Engineering”, prowadzone przez prof. Güntera
Woznego i jego czterech współpracowników, dotyczyło metod optymalizacji wykorzystywanych w procesach chemicznych.
Przyciągnęło studentów i doktorantów
z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Wydziału Mechanicznego.
Mieli oni możliwość wykonywania obliczeń, łącząc się z centrum komputerowym
w Berlinie.
W trakcie zajęć słuchacze wykazywali
się dużą aktywnością, co spotkało się z bardzo wysoką oceną ze strony prof. Woznego,
który nie krył, że chciałby mieć u siebie takich studentów. W superlatywach wyrażał
się też o wyposażeniu laboratorium Instytutu L-5 na Wydziale Inżynierii Lądowej, gdzie
odbyły się zajęcia. Bardzo zadowoleni byli
również słuchacze; podkreślali, że do tej
pory nie mieli okazji uczestniczenia w seminarium, podczas którego teoria byłaby tak
bardzo powiązana z praktyką. Seminarium

zorganizował prorektor ds. studenckich PK
prof. Leszek Mikulski, a koordynatorem naukowym przedsięwzięcia była mgr inż. Helena Dębecka. Prorektor Mikulski, który
jako pełnomocnik rektora ds. kontaktów
z TU Berlin zorganizował w sumie cztery seminaria z udziałem prof. Woznego, uważa,
że to ostatnie było najbardziej udane pod
względem naukowym.
Prof. Mikulski zwraca uwagę, że wzajemne kontakty Politechniki Krakowskiej
i Technische Universität Berlin oparte zostały na trzech filarach: wymianie doktorantów, realizowanej na Wydziale Inżynierii
Środowiska (ze strony TU Berlin koordynuje
ją prof. Uwe Thamsen); współpracy Wydziału Mechanicznego z prof. Günterem
Woznym (przy dużym wsparciu ze strony prof. Michała Dyląga); planowanej
współpracy Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
z prof. Martinem Kriegelem. Okazją do oceny dorobku dotychczasowych wspólnych
działań będzie 21. Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria Procesowa”. Odbędzie
się ona w maju na Politechnice Krakowskiej.

(ps)

Prof. Günter Wozny (pierwszy z lewej) i prof. Jens-Uwe Repke (obok) podczas spotkania
z rektorem PK prof. Kazimierzem Furtakiem i prorektorem prof. Leszkiem Mikulskim
Fot.: Jan Zych
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Celem są start-upy, które odniosą rynkowy sukces

Mentorki z Politechniki Krakowskiej
PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI

W lutym rozpoczęła się realizacja inspirującego projektu „Girls Go Start-up!
Academy”. Pomoże on studentkom, doktorantkom i absolwentkom kierunków
technicznych w zakładaniu start-upów.
Wsparciem służyć będą im mentorki z całego kraju — w tym trzy reprezentantki Politechniki Krakowskiej.
Jak informują koordynatorzy projektu,
Fundacja Edukacyjna Perspektywy oraz
Stowarzyszenie Top500 Innovators, jest
to pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce. Na czym polega jego przełomowość?
Po pierwsze, na doborze uczestniczek. To
dwa światy. Pierwszy z nich składa się z kobiet dopiero stojących na progu biznesu.
Młode panie, wywodzące się ze środowisk
technicznych, posiadają autorski, obmyślony w szczegółach pomysł na własną
działalność. W realizacji kreatywnych, oryginalnych, śmiałych przedsięwzięć pomóc
mają przedstawicielki drugiego świata.
To mentorki, kobiety z imponującym dorobkiem w obszarze nowych technologii,
nauk ścisłych i start-upów. Starannie wybrane z całej Polski podzielą się swą zdobywaną przez lata wiedzą z młodszymi koleżankami. Efektem tej współpracy ma być
powstanie realnie działających seed-upów
oraz start-upów. Dodatkowo we wrześniu,
na zakończenie projektu, w ramach organizowanego konkursu „Shesnnovation”, dla
najlepszej pary mentorka — podopieczna
zostanie przyznana specjalna nagroda.
Drugim wyróżnikiem projektu jest obszar jego działania. To STEM, czyli Science,
Technology, Engineering, Mathematics.
Właśnie te dziedziny reprezentują uczestniczki akademii i przede wszystkim w tych
dziedzinach działać mają ich start-upy.
Organizatorzy włączyli bowiem do projektu młode panie, które mają intrygujące
pomysły na działalność w zakresie IT, BIO,
nano, energy oraz creative industries.
Do udziału w tym niezwykłym przedsięwzięciu zaproszone zostały trzy przedstawicielki Politechniki Krakowskiej: prezes
INTECH PK mgr Izabela Paluch, dr hab. inż.
Agnieszka Sobczak-Kupiec oraz dr inż. Joanna Ortyl (obie z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej). Wszystkie panie są już
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po pierwszym spotkaniu ze swoimi podopiecznymi, osobiście wybranymi na etapie
rekrutacji. — Zdecydowałam się wziąć pod
swoje skrzydła nie jedną, a dwie uczestniczki — mówi Izabela Paluch, zaproszona do
akademii ze względu na swoje międzynarodowe doświadczenie menadżerskie oraz
pracę w instytucjach otoczenia biznesu. —
Przedstawione przez nie pomysły na start-upy
zaskoczyły mnie pozytywnie swoją oryginalnością, ale i realizmem zaplanowanych działań — dodaje prezes INTECH PK. Zdradza
też, że jeden z pomysłów związany jest z tematyką podnoszenia jakości życia polskich
seniorów poprzez przyjazną wobec nich
rewitalizację miast.
Program „Girls Go Start-up! Academy”
wystartował niedawno, a już budzi zainteresowanie mediów. Na warszawskim spotkaniu, inaugurującym projekt, zjawiło się wielu dziennikarzy, a o sprawie informowały
m.in. rozgłośnie Polskiego Radia czy Tok FM,
a także portal „Forum Akademickie”. Teraz,
po kilku chwilach w błysku fleszy, nadszedł
czas na merytoryczną pracę w zespołach.
I na stopniowe konsekwentne przybliżanie
się do upragnionego celu — start-upu, który nie tylko przetrwa tzw. „dolinę śmierci”,
ale jeszcze odniesie rynkowy sukces. Trzy-

Fundacja Edukacyjna Perspektywy — od
10 lat wspiera kobiety w nauce, technologii
i innowacji. Ma na swoim koncie m.in. takie
inicjatywy, jak: „Dziewczyny na politechniki!”, „Lean in STEM”, „Nowe technologie dla
dziewczyn”, „Potencjał kobiet dla branży
technologicznej” i „Dziewczyny do nauki!”.
Top 500 Innovators — stowarzyszenie młodych innowatorów działających na styku
nauki z biznesem. Wszyscy przeszli trening
z zakresu komercjalizacji wyników badań
i tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw
w Dolinie Krzemowej (m.in. na Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie w Berkeley).

mamy kciuki za reprezentujące Politechnikę
mentorki oraz ich podopieczne!
Partnerami projektu są: Ambasada USA,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd
Patentowy RP, Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE, Google oraz
kancelaria CMS. Więcej informacji znaleźć
można na stronie girls-startup.pl.
Przemysław Zieliński jest menadżerem
ds. marketingu i promocji B&R w projekcie NCBR
SPIN-TECH.

Mentorka Izabela Paluch (z lewej) z podopieczną dr Agnieszką Labus. Fot.: Anna Liminowicz
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Bohaterowie żyli wśród nas

Powojenne drogi żołnierzy AK
W czasie wojny bili się o wolność ojczyzny
z karabinem w dłoni. Po wojnie wiedli życie
twórcze, zapisując się we wdzięcznej pamięci następnych pokoleń. Takim właśnie
ludziom poświęcono wystawę „Z głową
bez karabinu”, otwartą 24 lutego w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Dwie
z pokazanych na wystawie postaci to ludzie związani z Politechniką Krakowską.
Tytuł wystawy nawiązuje do wiersza
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Z głową
na karabinie”, napisanego pod koniec 1943 r.
W utworze autor wyrażał obawę: „a ja prześpię czas wielkiej rzeźby / z głową ciężką
na karabinie (…) Umrzeć przyjdzie, gdy się
kochało / wielkie sprawy głupią miłością”.
Wystawa jest hołdem oddanym żołnierzom
AK, tym, którzy przeżyli i znacząco wpłynęli
na powojenną rzeczywistość.
Jeden z nich, prof. Roman Ciesielski
(1924–2004; pseudonim „Węgorz”) w czasie okupacji pracował jako robotnik budowlany w szeregach Baudienstu. W 1942 r.
rozpoczął działalność konspiracyjną — początkowo jako strzelec (w Odcinku „Granit”), a po kursie podoficerskim w randze
starszego strzelca. We wrześniu 1943 r.
ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy
i razem z oddziałem partyzanckim — od
1944 r. w Zgrupowaniu „Żelbet” (w oddziale partyzanckim „Żelbet I”) — brał udział
w wielu ważnych akcjach w Miechowskiem
i na Podhalu. Walczył m.in. pod Sieciechowicami, Barbarką, Tokarnią, Porębką oraz
Zawadką (na Kotoniu). W trakcie walk został ciężko ranny.
Na wystawie przypomniano powojenny dorobek Romana Ciesielskiego, poczynając od studiów na Politechnice Krakowskiej. Był rektorem PK, przewodniczącym
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jako działacz „Solidarności” został
w 1989 r. wybrany do Senatu RP I kadencji.
Odnotowano ponadto osiągnięcia uczonego w dziedzinie sportu (m.in. jako reprezentanta Polski w koszykówce w latach
1948–1949).
Drugą przedstawioną na wystawie postacią z kręgu ludzi Politechniki Krakowskiej
jest Tadeusz Parpan (1919–1990; pseudonim
„Moreło”). Urodzony w Krakowie w rodzinie robotniczej, zdał po szkole zawodowej
tokarski egzamin czeladniczy. Przed wybu-
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Zofia Ciesielska, żona prof. Romana Ciesielskiego, w towarzystwie przewodniczącego Rady
Muzeum AK Kazimierza Barczyka (z prawej) oraz Mieczysława Pieronka. Fot.: Jan Zych

chem wojny pracował w wojskowych zakładach Zbrojownia, a następnie jako ślusarz
narzędziowy — Zakładach Zieleniewskiego na Grzegórzkach, gdzie w 1940 r. ojciec
wciągnął go do działalności konspiracyjnej
w Związku Walki Zbrojnej. Wszedł do grupy
nielegalnie produkującej broń. Od 1943 r.
działał w I plutonie 4. Kompanii Pododcinka
II b Zgrupowania „Żelbet”. Był poszukiwany
przez Niemców. W trakcie transportu broni
i prasy konspiracyjnej musiał wyskoczyć
z pędzącego pociągu i podczas upadku doznał wielu obrażeń.
Od 1945 r. pracował w krakowskiej
elektrowni i kontynuował naukę. W 1954 r.
uzyskał na Politechnice Krakowskiej tytuł inżyniera mechanika o specjalności
w zakresie technologii budowy obrabiarek. Pracował na PK w latach 1960–1974
oraz 1977–1979. Jego prawdziwą pasją była
piłka nożna. Od 1934 r. grał w Klubie Sportowym „Łagiewianka”, a później w „Cracovii”, z którą w 1948 r. wywalczył tytuł mistrza Polski. W barwach „Cracovii” rozegrał
220 meczów. W latach 1947–1950 dwudziestokrotnie wystąpił w reprezentacji Polski,
w tym szesnaście razy jako kapitan drużyny. Ze względu na warunki fizyczne kibice
nazywali go „krakowskim wielkoludem”.
W 1947 r. władze komunistyczne zabloko-

wały jego występ w meczu reprezentacji
Europy przeciwko Wielkiej Brytanii.
Na wystawie w Muzeum AK warto zwrócić uwagę na zdjęcie, na którym
Tadeusz Parpan i prof. Roman Ciesielski
występują wspólnie. Połączyło ich zamiłowanie do sportu! Fotografia wykonana
w październiku 1969 r. przedstawia obu
panów jako członków drużyny piłki nożnej
PK przed meczem z reprezentacją AGH.
Wystawa „Z głową bez karabinu” prezentuje w sumie 27 postaci. Są wśród nich
osoby tak znane jak specjalista w dziedzinie radiotechniki i elektroniki prof. Janusz
Groszkowski (dla wywiadu AK rozszyfrował
układ sterowania broni rakietowej V-2), historyk sztuki prof. Karolina Lanckorońska,
reżyser i teoretyk teatru Józef Szajna, popularni aktorzy Irena Kwiatkowska i Zdzisław
Maklakiewicz, a także legendarne postacie tamtego okresu — Stanisław Jankowski (ps. „Agaton”), Jan Nowak-Jeziorański,
Jan Karski.
W wernisażu wystawy uczestniczyło grono kombatantów i rodziny nieżyjących żołnierzy AK. Obecna była żona
prof. Romana Ciesielskiego. Ekspozycję
można oglądać do końca sierpnia.

(ps)
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Nagrody za prace
wykonane na Politechnice Krakowskiej
W Krakowie 2 marca wręczono doroczne
nagrody generalnego konserwatora zabytków i Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za najlepsze
prace licencjackie, magisterskie, doktorskie
i publikacje książkowe z dziedziny ochrony
dziedzictwa kulturowego. Uroczystość odbyła się w siedzibie Międzynarodowego
Centrum Kultury.
Wiceminister dr Magdalena Gawin (z prawej) i dr inż. arch. Barbara Zin prezentują
dyplom dla Weroniki Bogali i Adama Łyko.
Fot.: Jan Zych

O podziale nagród i wyróżnień zadecydowała komisja konkursowa podczas posiedzenia, które odbyło się 5 listopada 2015 r.
Wśród laureatów znaleźli się autorzy prac
wykonanych na Politechnice Krakowskiej.
Za pracę doktorską „Zamek w Pilicy na
tle polskiej architektury rezydencjonalno-obronnej I połowy XVII wieku” nagrodę
otrzymał Jan Janczykowski. Promotorem
doktoratu był dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK. Wśród nagrodzonych znaleźli się też autorzy dwu prac inżynierskich.
Weronika Bogala i Adam Łyko zostali uhonorowani za „Muzeum Historii Podgórza
i obserwatorium przyrody w kamieniołomie
Liban w Krakowie”, pracę, której promotorami byli prof. Andrzej Kadłuczka i dr inż. arch.
Barbara Zin. Natomiast Anna Zań otrzymała
nagrodę za pracę „Centrum Kultury. Teatr
Andersena — adaptacja Fabryki Vetterów
w Lublinie”. Jej promotorem była prof. Ewa
Węcławowicz-Gyurkovich.
Wyróżnienie przyznano ponadto
zgłoszonej do konkursu przez Małopolski
Oddział Stowarzyszenia Konserwatorów
Zabytków inżynierskiej pracy, której promotorem był prof. Andrzej Kadłuczka. Pracę przygotowała Nina Beata Bloch, tytuł:
„Ekspozycja reliktów kościoła św. Miko-

łaja w Toruniu. Strefa sacrum i profanum
w strukturze podziemia”.
Wręczenia nagród i wyróżnień dokonała podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr Magdalena Gawin, pełniąca również funkcję
generalnego konserwatora zabytków.
W uroczystości uczestniczyli prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
prof. Andrzej Kadłuczka i licznie zgromadzeni goście.
Podczas pobytu w Krakowie pani wiceminister zapoznała się z przebiegiem
prac konserwatorskich prowadzonych
przez Międzyuczelniany Instytut Konserwatorski przy ołtarzu Wita Stwosza. Spotkała się także ze środowiskiem konserwatorskim Krakowa. W spotkaniu, które
odbyło się w scenerii secesyjnego wnętrza kawiarni „Noworolski” w Sukiennicach, uczestniczyli specjaliści z Politechniki Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie oraz przedstawiciele związków i stowarzyszeń twórczych. W otwartej dyskusji omówiono m.in. kwestie edukacji i szkolenia wykwalifikowanych kadr
w dziedzinie ochrony naszego dziedzictwa kulturowego.

(R.)

Umowa o współpracy z Uniwersytetem
Libańsko-Amerykańskim
Politechnika Krakowska zawarła umowę
o współpracy z Uniwersytetem Libańsko-Amerykańskim. To efekt dobrych doświadczeń, jakie architekci z Pracowni Architektury Społeczno-Usługowej (A24) na
Wydziale Architektury PK wynieśli z kontaktów z partnerami z Bejrutu.
Warto przypomnieć, że w maju ubiegłego roku na Wydziale Architektury PK została otwarta wystawa projektów siedziby
Instytutu Adama Mickiewicza w Bejrucie.
W ramach przedmiotu „projektowanie
architektoniczno-urbanistyczne” wykonali
je studenci WA PK. Prace powstały dzięki
współpracy z Uniwersytetem Libańsko-Amerykańskim (Lebanese American Uni-
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versity) w Bejrucie. Autorom najlepszych
projektów przyznano nagrody, a w jury
konkursu zasiadał dziekan Wydziału Architektury ULA Jose Manuel Pages Madrigal.
Zawarta teraz umowa przewiduje wymianę studentów i (lub) stażystów oraz pracowników naukowych i administracyjnych,
wspólne prace badawcze i publikacje, a także organizowanie przez obie uczelnie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań.
W planach jest też wspólny program nauczania, prowadzący do uzyskania stopnia
naukowego i wspólnego dyplomu. Umowa
opiewa na pięć lat. W preambule dokumentu zwrócono uwagę, że w skład uniwersytetu w Bejrucie wchodzi Szkoła Architektury
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i Projektowania, kształcąca projektantów
oraz artystów w różnych obszarach projektowania. Uniwersytet Libańsko-Amerykański
jest instytucją non-profit zatwierdzoną
przez Ministerstwo Edukacji w Libanie, zarządzaną przez Zarząd Regentów Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w USA.
Umowę podpisano 10 grudnia 2015 r.
równolegle w Krakowie i w Bejrucie. Podpisy pod dokumentem złożyli: prorektor
ds. kształcenia i współpracy z zagranicą
prof. Dariusz Bogdał oraz prezydent Uniwersytetu Libańsko-Amerykańskiego dr Joseph G. Jabbra.

(ps)
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Współpraca Wydziału Architektury z Niepołomicami

Młodość i starość w architekturze
MARTA ŁUKASIK

W Laboratorium Aktywności Społecznej
w Niepołomicach odbył się 11 stycznia wernisaż prac studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Na wystawie
przedstawiono projekty studialne wykonane w Pracowni Architektury Społeczno-Usługowej (A24). Ich tematem był Dom Seniora i Dom Juniora w Niepołomicach.
Projekty powstały pod kierunkiem
dr. hab. inż. arch. Kazimierza Butelskiego. Ich
celem było znalezienie form przestrzennych
odpowiadających na obecne bolączki życia
społecznego — postępujący proces starzenia się społeczeństwa i problem porzuconych dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych,
czyli w wieku do trzech lat. Chodziło o zaprojektowanie wielofunkcyjnej przestrzeni
przydatnej społeczności lokalnej Niepołomic. Temat był również przedmiotem prac
dyplomowych pięciorga studentów, dzięki
czemu powstały ciekawe i różnorodne koncepcje architektoniczne.
Pokazane na wystawie w ośrodku przy
ul. Bocheńskiej w Niepołomicach prace zostały ocenione przez jury, które przyznało
nagrodę główną oraz pięć wyróżnień. Najwyższe uznanie zyskał projekt Adama Peciaka. Wyróżnienia otrzymali: Jan Janik, Katarzyna Koryga, Klaudia Lekston, Anita Nowak,
Jonathan Sanchez Lopez. Oceny prac dokonało jury w składzie: arch. Adam Twardowski
— zastępca burmistrza Niepołomic, Piotr
Szewczyk — dyrektor Domu Pomocy Społecznej i Dziennego Domu Pobytu w Staniątkach, Wojciech Biernat — kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy
Niepołomice. Otwarciu wystawy towarzyszyła dyskusja na temat kontekstu i kondycji
architektury małych polskich miast.
W Pracowni Architektury Społeczno-Usługowej PK stosowana jest dydaktyczna metoda, która polega na opracowywaniu projektów dla małych miast, tak by
zapoznać studentów ze specyfiką wprowadzania nowych form architektonicznych
w zastane środowisko kulturowe. Niezwykle cenne jest z tego względu nawiązywanie współpracy uczelni ze społecznościami lokalnymi i współdziałanie w realizacji
projektu. Kooperacja obejmuje określenie
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Adam Twardowski, zastępca burmistrza miasta i gminy Niepołomice (drugi z lewej), Wojciech Biernat, kierownik Referatu Strategii i Rozwoju UMiG Niepołomice oraz wyróżniona
Anita Nowak. Fot.: Joanna Musiał

wytycznych projektowych i zaproponowanie lokalizacji dla wybranego tematu, aż po
organizację wystawy i ocenę przedstawionych przez studentów propozycji.
Prace studenckie mogą mieć dla
miasta znaczenie, zwłaszcza mogą być
pomocne w podejmowaniu decyzji dotyczących lokalizacji obiektów użyteczności publicznej i ich wpływu na strukturę
przestrzenną miasta. Poprzez pokazanie
możliwości, jakie niesie współczesna

architek tura, mogą także sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi i wzmocnieniu
potencjału ekonomicznego miasta. Studenci dzięki tej współpracy mają z kolei
okazję, by poznawać różnorodność i bogactwo polskiej kultury.
Mgr inż. arch. Marta Łukasik jest asystentem
w Pracowni Architektury Społeczno-Usługowej
Instytutu Projektowania Architektonicznego na
Wydziale Architektury PK.

Krzyż Wolności i Solidarności dla byłego studenta PK
Jakub Bodziony — student Wydziału
Budownictwa Lądowego PK w latach
1980–1982, został odznaczony przez
prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczenia działaczom małopolskiej opozycji niepodległościowej
z lat 1981–1989 wręczył 25 stycznia prezes IPN dr Łukasz Kamiński. Uroczystość
odbyła się w Sali Fontany Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

J. Bodziony (ur. w 1962 r.) był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów PK, w okresie stanu wojennego drukował i kolportował ulotki oraz
podziemne wydawnictwa NZS. Został
zatrzymany w III 1983 r. po rewizji SB
w jego miejscu zamieszkania. Tymczasowo aresztowany, zwolniony ze względu
na zły stan zdrowia. Okresowo był objęty
zastrzeżeniem wyjazdu za granicę.
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Mogą uratować życie
W trosce o bezpieczeństwo studentów
i pracowników Politechnika Krakowska
zaopatrzyła swoje obiekty w defibrylatory
— urządzenia służące do ratowania życia
w przypadku zatrzymania akcji serca. Od
lutego 11 defibrylatorów jest dostępnych
na wszystkich kampusach PK oraz w pojedynczych budynkach uczelni w różnych
punktach Krakowa.
Ważną cechą aparatów jest łatwość
obsługi. Może ich użyć każdy, kto jest
świadkiem zdarzenia wymagającego tego
typu interwencji. Defibrylatory są tak skonstruowane, że osoba, która przystępuje do
udzielenia pierwszej pomocy, jest prowadzona za pomocą poleceń głosowych wydawanych przez aparat w języku polskim.
Użytkownik sprzętu nie musi się obawiać,
że z powodu niewłaściwego postępowania
zaszkodzi ratowanej osobie. Aparat bowiem najpierw dokonuje analizy stanu serca (wykonuje EKG), a dopiero potem — jeśli jest to konieczne — wysyła krótkotrwały
Społeczny inspektor pracy Jacek Przędzik
zachęca do korzystania z defibrylatora, jeśli
zajdzie taka potrzeba. Fot.: Jan Zych

impuls elektryczny. Impuls o energii około
250 J, przenikający pomiędzy elektrodami
zapiętymi na ciele poszkodowanego, ma
pobudzić serce do pracy.
Kierownik Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PK Krzysztof Koczocik, który
zabiegał o wyposażenie Politechniki w defibrylatory, przekonuje, jak bardzo jest to
potrzebny sprzęt. Ze statystyk wynika,
iż resuscytacja krążeniowo-oddechowa
w połączeniu z defibrylacją w ciągu 3–5 minut od utraty przytomności prowadzi do
skutecznej reanimacji w granicach 49 proc.
— 75 proc. przypadków. Natomiast każda
minuta opóźnienia defibrylacji zmniejsza
prawdopodobieństwo przeżycia o 10 proc.
— 12 proc. O tym, jak bardzo defibrylatory
mogą być potrzebne, świadczy niedawny
przypadek nagłego zasłabnięcia profesora
na AGH — życie ocaliła mu szybka pomoc
udzielona przez studentów.
Defibrylatory znajdują się w następujących obiektach Politechniki Krakowskiej:
— w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej — przy głównym wejściu od ul.
Warszawskiej 24 (obok portierni);
— w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej — przy wejściu od
ul. Szlak (przy portierni);
— w budynku Wydziału Architektury oraz
Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki — przy ul. Podchorążych 1 (przy
portierni);
— w budynku Wydziału Architektury —
przy ul. Kanoniczej 1 (na portierni);
— w dwu budynkach Wydziału Mechanicznego — na terenie kampusu w Czyżynach, przy al. Jana Pawła II 37 — w obiekcie A (portiernia) i D (przy wejściu);

Ten znak przy wejściu do budynku
informuje, że wewnątrz znajduje się
sprzęt do ratowania życia

— w budynku Centrum Organizacji Szkolenia i Systemów Jakości — na terenie
kampusu w Czyżynach, przy wejściu
(naprzeciwko portierni);
— w Centrum Sportu i Rekreacji — przy
ul. Kamiennej (przy portierni);
— w Domu Studenckim nr 2 „Leon” —
na Osiedlu Studenckim PK w Czyżynach, przy ul. Skarżyńskiego (przy
portierni);
— w Klubie Studenckim „Kwadrat” — na
Osiedlu Studenckim PK w Czyżynach,
przy ul. Skarżyńskiego (przy portierni);
— w Domu Studenckim B-1 — przy
ul. Bydgoskiej 19A (przy portierni).
Defibrylatory umieszczono blisko
wejść do budynków, aby były łatwo dostępne dla osób przebywających w pomieszczeniach, jak i w przypadku potrzeby udzielenia pomocy na ulicy. Obiekty,
w których znajdują się aparaty, zostały
oznaczone charakterystycznym znakiem
informacyjnym w postaci zielonej ikony
z białym sercem i błyskawicą w środku
oraz białym krzyżem. Warto zawczasu zapoznać się z tymi miejscami, aby uniknąć
nerwowego ich poszukiwania w sytuacji,
gdy o życiu decydują minuty.

(R.)

Wejście do budynku G
vis à vis portierni
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Kampus PK w Czyżynach
al. Jana Pawła II 37

Wydział
Mechaniczny

Portierna
budynku A

Wejście do budynku D
vis à vis portierni

al. Jana Pawła II
al. Jana Pawła II

www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Dzień otwarty PK

Uczniowie w laboratoriach
Atrakcyjny program dla gości dnia otwartego Politechniki Krakowskiej przygotowało siedem wydziałów i inne jednostki organizacyjne uczelni. 18 marca młodzież szkół
średnich miała okazję nie tylko zapoznać
się z ofertą edukacyjną PK, ale także zwiedzić laboratoria, wziąć udział w różnego
rodzaju zajęciach, jak również pożeglować
w wirtualnej rzeczywistości.
Młodych gości w murach Politechniki
— na spotkaniu zorganizowanym w pawilonie „Kotłownia” — powitał prorektor
ds. studenckich prof. Leszek Mikulski.
O walorach życia studenckiego na PK przekonywał Paweł Domino, przewodniczący
Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Możliwości uczestnictwa w wymianie międzynarodowej studentów przedstawiła Iwona Dyba z Działu Kształcenia
i Współpracy z Zagranicą. Uczniowie szkół
średnich mieli też okazję wysłuchać pierwszego w swoim życiu wykładu akademickiego. Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK,
specjalista w dziedzinie transportu, mówił
o tym, skąd się biorą korki.
Szczegółowych informacji udzielali przy specjalnie przygotowanych stoiskach wydziałowych i tematycznych
w Galerii „Gil” pracownicy i studenci naszej uczelni. Można było dowiadywać się
o zasady rekrutacji, progi punktowe, harmonogram naboru, programy studiów,
ofertę stypendialną, działalność kół nauko-

wych, możliwości uczestnictwa w stażach
i praktykach, bazę sportową, i wreszcie o perspektywy znalezienia pracy po studiach.
Interesujące pokazy i spotkania, niekiedy dające przedsmak prawdziwych
studiów, czekały na młodych ludzi na poszczególnych wydziałach PK. Wydział Architektury przygotował zajęcia z projektowania
architektoniczno-urbanistycznego. Wydział
Inżynierii Lądowej otworzył przed przyszłymi studentami podwoje Małopolskiego
Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, gdzie można było się zapoznać
z aparaturą badawczą na europejskim poziomie. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej przedstawił m.in. Laboratorium
Techniki Wysokich Napięć. Swoje laboratoria

udostępnił też Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej. Wydział Inżynierii Środowiska prezentację laboratoriów połączył z ciekawymi pokazami. Młodzież, która przybyła
na kampus główny PK przy ul. Warszawskiej,
została przewieziona autokarami na Wydział
Mechaniczny w Czyżynach oraz na Wydział
Architektury i Wydział Matematyki, Fizyki
i Informatyki przy ul. Podchorążych, gdzie
również przygotowano wiele atrakcji.
Sądząc po zainteresowaniu prezentacjami i atmosferze spotkań, można mieć
nadzieję, że wielu młodych ludzi, uczestniczących w imprezach dnia otwartego,
spotkamy na PK w październiku jako studentów pierwszego roku.

(ps)

Fot.: Jan Zych

CyberRyba na inaugurację nowej „Sondy”
Po wielu latach na antenę Telewizji Polskiej powrócił program popularnonaukowy „Sonda”. Pierwszą serię tego cyklu
emitowano w latach 1977–1990, a wysoką
oglądalność zapewnili programowi głównie dwaj prowadzący — Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek. Tragiczna śmierć obu
dziennikarzy w wypadku samochodowym
w 1989 r. spowodowała przerwanie produkcji programu.
„Sonda 2” swoją premierę miała 14 marca
w programie TVP2. Prowadzący dr Tomasz
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Rożek wspominał czasy i twórców dawnej
„Sondy”, ale w programie nie zabrakło też
aktualnych tematów. Wśród nich została
zaprezentowana sławna „CyberRyba”, zaprojektowana i wykonana kilka lat temu
przez ówczesnych studentów Wydziału
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.
W „Sondzie 2” podwodnego robota przedstawiło dwóch jego twórców — Marcin
Morawski i Marcin Malec, którzy dziś są pracownikami Zakładu Zautomatyzowanych
Systemów Produkcyjnych na Wydziale Me-

chanicznym PK. Wynalazek został pokazany
jako przykład sięgania przez inżynierów po
wzory zaczerpnięte z natury.
Warto przy okazji wspomnieć, że zanim
„Sonda” Kamińskiego i Kurka podbiła serca
widzów, przez długie lata wiedzę o nowościach nauki i techniki na srebrnym ekranie
upowszechniał niemal całkiem dziś już zapomniany program „Eureka”, prowadzony
od 1957 r. przez Jerzego Wunderlicha.

(ps)
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Wydział Inżynierii Lądowej zaprasza

Wiedza w pigułce
O tym, że Wydział Inżynierii Lądowej PK
jest dość dobrze znany kandydatom na
studia — uczniom szkół ponadgimnazjalnych, także spoza Krakowa — można się
było przekonać podczas wydziałowego
dnia otwartego, 5 marca. Nagrodę główną
w zorganizowanym z tej okazji konkursie
wiedzy o wydziale zdobyła bowiem Justyna Solpa z Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Czarnieckiego w Człuchowie.
Władze WIL organizują dzień otwarty od dziewięciu lat, zapraszając uczniów
szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów studiów wyższych I stopnia. W tym
roku zgłosili się także obcokrajowcy, pobierający naukę języka polskiego w Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK.
W spotkaniu wzięli również udział nauczyciele zawodu z techników budowlanych
z terenu Krakowa i Małopolski.
Gości powitał dziekan WIL prof. Tadeusz Tatara, prodziekan prof. Joanna Dulińska przedstawiła ofertę kształcenia na
kierunkach budownictwo, transport oraz
gospodarka przestrzenna. Zwróciła uwagę
na to, że Wydział umiejętnie reaguje na po-

Fot.: Jan Zych

trzeby rynku, systematycznie uzupełniając
swą ofertę o kolejne specjalności, które
umożliwiają znalezienie satysfakcjonującej
pracy po studiach. Zachęcała, by wybrać
go właśnie z tego powodu.
Z prezentacji, które przygotowały instytuty WIL, można się było na przykład
dowiedzieć, do czego przydaje się kamera
termowizyjna (Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych); jak badać natężenia
ruchu (Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej) i jak realizować inwestycję budowla-

ną (Instytut Zarządzania w Budownictwie
i Transporcie). O symulacjach komputerowych wykorzystywanych w budownictwie mówili przedstawiciele Instytutu
Technologii Informatycznych w Inżynierii
Lądowej, a o zagrożeniach budowlanych
— pracownicy Laboratorium Wiatrowego oraz Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli. Również w tym roku
główną atrakcją było zwiedzanie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa
Energooszczędnego — nowoczesnego
i jedynego tego typu centrum naukowo-badawczego w Polsce.
Program dnia otwartego wzbogaciły
wystąpienia przedstawicieli studenckich
kół naukowych oraz przewodniczącego
Samorządu Studentów WIL, Michała Buszty. Dziekan zachęcał wszystkich obecnych
do aktywnego studiowania i korzystania
z oferty Akademickiego Związku Sportowego.
Spotkania odbywały się w czytelni politechnicznej Galerii „Gil”.

(A.K., K.T.)

Kolejny rok w międzynarodowej bazie

Nie przegap szansy na promocję
MARLENA MAREK, URSZULA PEŁKA-RĘBALSKA

Jednym z najważniejszych elementów
miksu marketingowego jest promocja.
Aby skomercjalizować wyniki badań naukowych i wdrożyć nowe rozwiązania,
niezbędne są odpowiednie strategie
informowania społeczeństwa, nakierowane przede wszystkim na poszukiwanie odbiorcy, który będzie w stanie
zapewnić odpowiednie środki na ich
rozwój i wdrożenie.
Dotacja, którą Centrum Transferu
Technologii PK otrzymało w ramach zakończonego już Programu Inkubator Innowacyjności, umożliwiła promowanie
ofert technologicznych PK w międzynarodowych bazach danych; bazach, z których korzystają najwięksi gracze branżo-
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wi w sferze nowoczesnych technologii.
Do takich należy m.in. www.innoget.com,
międzynarodowa baza technologii przeznaczonych do wdrożenia lub do dalszego rozwoju we współpracy z zagranicznymi firmami i ośrodkami badawczymi.
Dzięki działaniom Zespołu ds. Komercjalizacji CTT PK ofertami PK zainteresowały
się m.in. duże koncerny międzynarodowe
oraz przemysłowe z Europy i Stanów Zjednoczonych. Ze względu na wymierne korzyści, jakie aktywność CTT PK przyniosła
naszym naukowcom, prorektor ds. nauki
sfinansował ze środków Funduszu na rzecz
Wspierania Innowacji przedłużenie dostępu
do bazy Innoget. Pracownicy PK mogą z niej
korzystać kolejny rok.
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Zachęcamy zatem wszystkich naukowców, którzy chcą znaleźć partnera lub odbiorcę dla opracowanej przez siebie technologii, do zamieszczania ofert w bazie
Innoget. Ważne, by technologia była własnością PK, czyli rozwiązaniem, które powstało i zostało zgłoszone na uczelni. Może
to być technologia objęta zgłoszeniem patentowym lub prawem ochronnym w UPRP.
Rejestracji w bazie oraz wszelkich formalności dokonuje CTT PK. Informacji
udziela Zespół ds. Komercjalizacji CTT PK
(tel.: 12 628 25 42, www.transfer.edu.pl).

Mgr inż. Marlena Marek i mgr Urszula Pełka-Rębalska są pracownikami CTT PK.
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Wspomnienie o profesorze Feliksie Barańskim
W lutym tego roku minęła dziesiąta rocznica śmierci prof. Feliksa Barańskiego,
wybitnego specjalisty w zakresie równań różniczkowych cząstkowych
i utalentowanego pedagoga, związanego z Politechniką Krakowską od 1948 r.
JAN KOROŃSKI

F

eliks BaraŃski przybył

do Krakowa ze Lwowa po
II wojnie światowej. Studiował matematykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza
w czasie największego rozkwitu tzw.
lwowskiej szkoły matematycznej. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem
Stefana Banacha i Hugona Steinhausa,
a doktorat uzyskał już po wojnie u Władysława Orlicza. Przewód doktorski
odbył się na Politechnice Krakowskiej.
Wszyscy trzej jego mistrzowie w dziedzinie analizy funkcjonalnej odnosili osiągnięcia, o których głośno było
w świecie. Nie ma zresztą matematyka,
który nie znałby tych nazwisk i nie wiązałby ich z konkretnymi twierdzeniami
lub przestrzeniami matematycznymi,
gdyż tworzą one kanon ogólnego wykształcenia w tej dyscyplinie.

Lwowskie początki
Feliks Michał Barański urodził się
18 maja 1915 r. we Lwowie w rodzinie
Tomasza i Anieli z Kopystyńskich. We
Lwowie spędził 30 lat swojego życia.
Przez następne sześćdziesiąt lat mieszkał w Krakowie.
Już jako kilkuletnie dziecko wykazywał zamiłowanie i zdolności do
matematyki. Z informacji rodziny (kuzynki) wynika, że gdy jako mały chłopiec przebywał w szpitalu z powodu
ciężkiej choroby, personel szpitala widywał, jak pisał paluszkiem po zaparowanych płytkach ceramicznych na
ścianach różne rachunki arytmetyczne.
(Skomplikowane rachunki, szczególnie związane z teorią równań różniczkowych, wykonywał do końca życia).
W 1926 r. ukończył 4-klasową szkołę
powszechną, a w 1933 r. uzyskał maturę w 8-klasowym I Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, w klasie o profilu
matematyczno-przyrodniczym.
Od 1934 r. studiował matematykę na Wydziale Matematyczno-
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Fot.: Ze zbiorów Ewy i Attili Jamrozików

-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. W czasie
studiów brał udział w pracach Koła
Matematyczno-Fizycznego i pełnił
owocnie funkcję bibliotekarza (księgozbiór Koła zwiększył się w tym czasie
z 300 do 1000 książek). Studia ukończył
w czerwcu 1940 r. na podstawie pracy
magisterskiej z teorii sumowalności
— „Zastosowanie teorii operacji do
metody sumowalności Toeplitza”, wykonanej pod opieką prof. Stefana Banacha i prof. Hugona Steinhausa, o czym
wielokrotne sam wspominał1.
W 1940 r. Feliks Barański wstąpił
w związek małżeński ze Stefanią z Klimowiczów, urzędniczką. Owocem tego
małżeństwa były trzy córki: Krystyna
[ur. 24 stycznia 1942 r.; psycholog, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie: Uniwersytet Pedagogiczny)], Ewa
(ur. 17 grudnia 1944 r.; absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; autorka m.in. znanego portretu — plakatu
1
Profesorowie Banach i Steinhaus prowadzili wspólne seminarium. Teorią sumowalności
zajmował się Steinhaus, zatem on prawdopodobnie był promotorem, a Banach — recenzentem pracy magisterskiej Barańskiego.

S. Banacha) i Elżbieta (ur. 23 marca 1956 r.;
zmarła tragicznie w wieku 18 lat).
W czasie wojny, aby utrzymać rodzinę, pracował fizycznie. Podobnie
jak Stefan Banach i Jerzy Albrycht
w latach 1942–1944 karmił wszy w zakładzie bakteriologicznym prof. Weigla. W tym czasie działał również
w konspiracyjnej komórce legalizacji
(wyrabianie dokumentów) wraz z Andrzejem Alexiewiczem, Tadeuszem
Merstalingerem i ppor. Mieczysławem Laskowskim (ps. „Mieczysław”),
dowódcą Wydziału Łączności AK
w Okręgu Lwów. W 1944 r., po ucieczce Niemców ze Lwowa, jako wyjątkowo uzdolniony matematyk uzyskał
stanowisko asystenta u prof. Banacha
w Katedrze Mechaniki Teoretycznej
Politechniki Lwowskiej. Na tym etacie
pracował do 1945 r.

W Katedrze Matematyki
Wydziałów Politechnicznych
W 1946 r., podobnie jak większość
Polaków mieszkających we Lwowie,
Feliks Barański został zmuszony do
opuszczenia miasta i wraz z rodziną przybył do Krakowa. Początkowo
utrzymywał się z handlu, prowadząc
wraz ze wspólnikiem rodzaj przenośnego antykwariatu, a także pracował
jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 23 w Krakowie. W takiej sytuacji w 1948 r. spotkał w Krakowie
prof. Mirosława Krzyżańskiego, światowej sławy specjalistę w dziedzinie
równań różniczkowych, ówczesnego
kierownika jednej z trzech katedr matematyki Wydziałów Politechnicznych
Akademii Górniczej. Dzięki temu
spotkaniu Barański rozpoczął pracę
na Politechnice Krakowskiej, w katedrze prof. Mirosława Krzyżańskiego.
Został zaangażowany na podstawie
pisma prorektora Wydziałów Architektury, Inżynierii i Komunikacji jako
kontraktowy starszy asystent na okres
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Podczas sesji zorganizowanej na PK
w 2005 r. z okazji 90. urodzin prof. Feliksa
Barańskiego rektor prof. Marcin Chrzanowski odznaczył go Złotą Odznaką PK
Fot.: Jan Zych

od 1 grudnia 1948 r. do 31 marca
1949 r., w wyniku kolejnych przedłużeń — do 31 sierpnia 1951 r.
W grudniu 1950 r. Rada Wydziału
Komunikacji AG przedstawiła wniosek, aby od 1 października 1951 r. zatrudnić wówczas mgr. F. Barańskiego na stanowisku adiunkta. Wniosek
został zatwierdzony 8 lutego 1951 r.,
a mianowanie na adiunkta nastąpiło
7 kwietnia 1951 r. W charakterze pomocniczego pracownika naukowo-dydaktycznego pracował więc Barański do 1954 r. 1 września 1954 r. został
przez ministra mianowany zastępcą
profesora i na tym stanowisku pracował do października 1964 r.
W 1955 r. ukazała się nakładem
PWN przetłumaczona przez Barańskiego z języka rosyjskiego książka
I. G. Pietrowskiego „Równania różniczkowe cząstkowe”. W 1958 r. Feliks
Barański uzyskał doktorat za pracę
pt. „O pewnych zagadnieniach jakościowych typu Sturma dla rozwiązań
równań liniowych typu eliptycznego
rzędu drugiego”. Obrona pracy odbyła się 27 listopada 1958 r. na Wydziale
Budownictwa Lądowego Politechniki
Krakowskiej, a promotorem pracy był
prof. Władysław Orlicz.
7 maja 1963 r. odbyło się kolokwium
habilitacyjne F. Barańskiego na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Temat rozprawy habilitacyjnej brzmiał
„O własnościach oscylacyjnych i liniach
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węzłów rozwiązań pewnych równań
różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego”.
13 października 1964 r. Barański
został docentem etatowym w Katedrze
Matematyki Wydziału Budownictwa
Lądowego Politechniki Krakowskiej.
1 stycznia 1967 r. został powołany na
kierownika Zakładu Analizy Matematycznej w Katedrze Matematyki na
Wydziale Budownictwa Lądowego PK.
Wcześniej, od 1960 r., był kierownikiem Zakładu Matematyki II w Katedrze Matematyki PK. 5 grudnia 1970 r.
został członkiem Rady Naukowej Instytutu Matematyki AGH (w 1964 r.
AGH próbowała go zatrudnić). Tytuł profesora uzyskał 5 października
1972 r. na mocy uchwały Rady Państwa. 1 listopada 1972 r. został zatrudniony na stanowisku profesora na PK.
Od 1 kwietnia 1973 r. do 3 sierpnia
1979 r. pełnił przez dwie kadencje funkcję
zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki PK ds. naukowych. Jednocześnie od
1 września 1973 r. do 31 stycznia 1974 r. był
kierownikiem Zespołu Dydaktyczno-Naukowego Równań Różniczkowych
Fizyki i Techniki w IM PK, a od 1 lutego 1974 r. do 31 sierpnia 1976 r. pełnił
funkcję kierownika Zakładu Równań
Różniczkowych Fizyki i Techniki tego
instytutu.
Od 1 września 1979 r. do przejścia na
emeryturę, czyli do 31 sierpnia 1985 r., był
dyrektorem Instytutu Matematyki PK.
Na emeryturze przez wiele lat pracował
na części etatu, a pod koniec życia przez
kilka lat prowadził jeszcze swoje seminarium z równań różniczkowych cząstkowych w ramach godzin zleconych.

Specjalista od równań
różniczkowych
Twórczość naukowa Feliksa Barańskiego dotyczy głównie równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego
i parabolicznego rzędu drugiego i wyższych. Zajmując się początkowo jakościową teorią równań różniczkowych,
uzyskał kilka istotnych wyników naukowych, wykorzystywanych następnie przez innych matematyków.
Z czasem zainteresowania Barańskiego skoncentrowały się na równaniach liniowych lub quasi-liniowych
rzędu drugiego oraz równaniach
rzędów wyższych, najczęściej w tzw.

Nasza Politechnika nr 4 (152) kwiecień 2016

postaci iterowanej, zarówno w obszarach ograniczonych, jak i nieograniczonych. (Metody stosowane w omawianych pracach to głównie teoria
potencjału, wykorzystująca stosowne
konstrukcje funkcji Greena). Barański konstruował różne funkcje Greena
dla różnych równań różniczkowych,
różnych obszarów i różnych warunków brzegowych. Pozwalało mu to
efektywnie rozwiązywać zagadnienia graniczne dla równań liniowych
w pewnych obszarach lub uzyskiwać
efektywne metody rozwiązywania nieliniowych zagadnień granicznych dla
równań różniczkowych poprzez sprowadzenie tych zagadnień do równań
całkowych, które przy odpowiednich
założeniach można rozwiązać (np. stosując metodę punktu stałego).
Zasadniczy wpływ na dociekania naukowe F. Barańskiego miał
prof. M. Krzyżański, który był specjalistą o światowej sławie w zakresie
równań różniczkowych cząstkowych.
Współpraca F. Barańskiego i M. Krzyżańskiego zaowocowała wydaniem
wspólnego skryptu „Równania liniowe o pochodnych cząstkowych drugiego rzędu. Cz. II” (PWN, Kraków 1952),
poprzedzającego powszechnie znaną
dwutomową monografię prof. Krzyżańskiego pt. „Równania różniczkowe
cząstkowe rzędu drugiego”. W pierwszym tomie tej monografii zostały zamieszczone trzy dodatki opracowane
przez F. Barańskiego, a we wspomnianym wcześniej skrypcie F. Barański
opracował na podstawie wykładów
i seminarium prowadzonych przez
prof. Krzyżańskiego dwa rozdziały
(trzeci i czwarty) o objętości 133 stron.
Pisał o tym M. Krzyżański w przedmowie do skryptu i w przedmowie do części II monografii.
Dorobek naukowy prof. F. Barańskiego liczy 86 pozycji. Ponadto istnieje kilka
monografii naukowych poświęconych
równaniom różniczkowym, wydanych
pod redakcją naukową Barańskiego.
Profesor Barański był promotorem
siedmiu zakończonych przewodów
doktorskich: Stanisława Świsterskiego
(1969, PK), Eugeniusza Wachnickiego
(1972, UŚ), Jadwigi Hachaj (1978, PWr),
Marty Zajęckiej (1978, PWr), Kazimierza
Warchulskiego (1979, PWr), Zbigniewa
Zdankiewicza (1979, PW), Ludwika Byszewskiego (1984, UAM).
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Ceniony przez uczniów
i profesorów
Jako nauczyciel był bardzo dobrze oceniany przez uczniów. Nigdy nie szczędził czasu na dyskusje naukowe, a jego
dom był zawsze otwarty dla wychowanków. Podczas spotkań naukowych
i towarzyskich panowała tam niezwykła
atmosfera. Pewnego razu podczas zjazdu matematyków polskich w Krakowie
w 1989 r. prof. Barańskiego odwiedziło kilkunastu profesorów matematyki
z całej Polski.
F. Barański prowadził przez wiele lat, niemal do swojej śmierci, seminarium z równań różniczkowych
w Instytucie Matematyki PK i wraz
z prof. J. Musiałkiem, wieloletnim kierownikiem Zakładu Równań Różniczkowych — w Instytucie Matematyki
AGH. Wiele czasu poświęcał również
pracy administracyjnej.
Od 1954 r. współpracował z Instytutem Matematyki Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Krakowie (obecnie:
Uniwersytet Pedagogiczny), prowadząc
wykłady kursowe i monograficzne oraz
seminaria magisterskie. Wypromował
wielu magistrów matematyki. Współpracował także z Instytutem Matematyki AGH.
F. Barański otrzymał trzykrotnie
nagrody ministra i kilkanaście razy nagrodę rektora Politechniki Krakowskiej.
Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową
i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej.
Zmarł 10 lutego 2006 r. w Krakowie.
Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Dr Jan Koroński jest adiunktem w Zakładzie
Analizy Matematycznej, w Instytucie Matematyki PK.
Artykuł powstał na podstawie wykładu wygłoszonego 19 maja 2015 r. przez autora w czasie
sesji naukowo-wspomnieniowej „W setną rocznicę urodzin prof. Feliksa Barańskiego”, zorganizowanej przez Instytut Matematyki PK i Oddział Krakowski PTM (zob. „Nasza Politechnika”
nr 7–8/2015). Stanowi fragment pracy pt. „Feliks
Michał Barański (1915–2006) — życie i dzieło”,
przygotowywanej przez tegoż do druku w jednym z czasopism naukowych poświęconych
historii nauki.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Kościuszko
w portfelach Polaków
Portrety Naczelnika zdominowały banknoty
dwudziestolecia międzywojennego, w PRL jego
wizerunek ozdobił najpopularniejszą
dziesięciozłotówkę
LESŁAW PETERS

P

ieniądz

wymyŚlono do
celów merkantylnych: ma
ułatwiać wymianę towarów
i usług. Często jednak pełni
niebagatelną funkcję kulturową. Bywa miniaturowym dziełem sztuki,
wyrażającym przesłanie historyczne, ideowe, patriotyczne. Powszechnym zwyczajem stało się portretowanie na monetach
i banknotach osób wyróżniających się
i wybitnie zasłużonych — bohaterów narodowych, władców, uczonych, artystów.
W Polsce postacią wielokrotnie
przedstawianą na pieniądzach był Tadeusz Kościuszko. Patron Politechniki
Krakowskiej zasłużył sobie na ten honor jako przywódca ostatniego zrywu
w obronie I Rzeczypospolitej. Warto
wszak pamiętać, że zanim trafił na monety i banknoty, sam miał wpływ na
emisję i wygląd pieniądza w 1794 r.

Zaczął Bolesław Chrobry
Tradycja umieszczania postaci ludzkich
na pieniądzach liczy ponad dwa i pół
tysiąca lat. Starożytni Grecy na swoich
monetach przedstawiali postacie mityczne — bogów, herosów i nimfy, ale
już w roku 432 p.n.e. na awersie tetradrachmy pojawił się portret uczonego
— Pitagorasa. Cesarze rzymscy woleli
oglądać na monetach samych siebie (ten
przywilej dzieliły z nimi ich żony i kochanki oraz dzieci). Zwyczaj utrwalania
wyobrażeń władców kontynuowany był
na monetach średniowiecza.
Pierwszym polskim pieniądzem
ozdobionym ludzkim wizerunkiem jest
srebrny denar z napisem „GNEZDVN
CIVITAS”, ukazujący na awersie głowę
Bolesława Chrobrego. Historycy uważają, że wyobrażenie to niewiele ma wspólnego z prawdziwym wyglądem władcy; samą monetę łączą zaś ze zjazdem

gnieźnieńskim, datując jej powstanie na
około 1000 r. Portrety kolejnych panujących pojawiały się na polskich monetach
przez następne kilkaset lat, aż do czasu
rozbiorów. Początkowo schematyczne
i nieporadne w formie, z czasem stawały się coraz doskonalsze pod względem
artystycznym. W ostatnich dziesięcioleciach I Rzeczypospolitej były to już
prawdziwe dzieła sztuki medalierskiej.
W Polsce odrodzonej w 1918 r. zarówno na monetach, jak i na banknotach, zaczęto przedstawiać postacie
historyczne. W 1925 r. wybito złote monety o nominałach 10 złotych i 20 złotych z wizerunkiem Bolesława Chrobrego, ale przede wszystkim portretowano
osoby zasłużone w walce o niepodległość. Na pieniądzach pojawiły się
wówczas wizerunki: bohatera wojny
z Rosją w 1792 r. — księcia Józefa Poniatowskiego, jednej z czołowych postaci
powstania listopadowego — Emili Plater; dyktatora powstania styczniowego
— Romualda Traugutta; symbolu walki
o niepodległość — Józefa Piłsudskiego. Osobą najczęściej umieszczaną na
banknotach pierwszych lat odrodzonej
Polski był jednak Tadeusz Kościuszko.
Mało kto dziś pamięta — poza historykami i miłośnikami numizmatyki
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Pierwszy banknot, na którym umieszczono wizerunek Tadeusza Kościuszki: 100 marek polskich, emisja Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej
(PKKP) z 15 lutego 1919 r.; wymiary 18,5 cm x 11 cm (awers i rewers)

— że Kościuszko na patronowanie
owym banknotom zasłużył sobie nie
tylko jako przywódca zrywu patriotycznego. Dzięki niemu bowiem po raz
pierwszy w naszym kraju pojawił się
w obiegu pieniądz papierowy.
U schyłku XVIII w. banknoty emitowano już w wielu krajach Europy.
W Polsce możliwość wypuszczenia tego
rodzaju pieniądza rozważano w czasach stanisławowskich. Dyskutowano
na ten temat znacznie żywiej niż ostatnio w sprawie wprowadzenia w Polsce
waluty euro. O projekcie debatowano
m.in. podczas Sejmu Czteroletniego.
Nie zapadły jednak żadne decyzje. Dopiero powstanie ogłoszone w marcu
1794 r. stało się impulsem do rozpoczęcia druku pieniądza.

Pierwsze polskie banknoty
W niezliczonych książkach o insurekcji
kościuszkowskiej stosunkowo niewiele
uwagi poświęcono aspektom ekonomicznym powstania. Tymczasem dla
Kościuszki był to jeden z podstawowych

problemów, bowiem od możliwości finansowych władz powstańczych zależał zakres prowadzonych działań zbrojnych. Dlatego już 25 kwietnia, miesiąc
po ogłoszeniu powstania, Naczelnik
pozbawił króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego władzy nad mennicą,
a 3 maja zlecił Narodowej Radzie Zastępczej Tymczasowej przeprowadzenie
reformy mennictwa i zreorganizowanie
administracji menniczej. Chodziło o zapobieżenie wypływowi dobrej monety
polskiej poza granice kraju.
Podjęte działania okazały się niewystarczające. Brakowało środków na
import kruszców szlachetnych. W tej sytuacji Kościuszko wydał polecenie rozpoczęcia emisji biletów skarbowych. W tym
celu powołana została Dyrekcja Biletów
Skarbowych w ramach Wydziału Skarbowego Rady Najwyższej Narodowej.
Uchwałę w sprawie druku pieniądza
papierowego Rada Najwyższa Narodowa
podjęła 8 czerwca. Dokument nosił tytuł:
„Ustanowienie Dyrekcji do biletów krajowych, tej obowiązki, walor biletów, kary
na fałszerzów i nominację do Dyrekcji

10 marek polskich, emisja PKKP z 23 sierpnia 1919 r.; wymiary
14 cm x 9 cm (awers)
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osób przepisujące”. W dokumencie zapisano, że bilety skarbowe mają mieć wartość pieniądza kruszcowego, a ich
zabezpieczenie ustanowione jest „na
wszystkich dobrach narodowych, pod
własność narodu teraz należących, oraz
w przyszłym czasie pod tęż własność
należeć mogących”. Owe dobra narodowe, zwane również królewszczyznami
(dobrami królewskimi), miały być sprzedawane co roku na sumę 10 milionów
złotych polskich, aż do momentu wykupienia wszystkich biletów skarbowych
od ich posiadaczy. Tak więc pierwsze
polskie banknoty miały w istocie charakter pożyczki zaciągniętej przez władze
powstańcze u społeczeństwa. Jej spłata
była uzależniona od sukcesu insurekcji.
W ramach pierwszej emisji wydrukowano bilety skarbowe o nominałach:
5, 10, 25, 50, 100, 500 i 1000 złotych. Sam
Kościuszko zatwierdził ich projekty. Nie
przypominały dzisiejszych banknotów:
były zadrukowane tylko po jednej stronie i miały układ pionowy (jak kupony
Lotto). Skromny był ich wystrój graficzny,
dominował tekst, który wyjaśniał zasady

100 marek polskich, emisja PKKP z 23 sierpnia 1919 r.; wymiary
17 cm x 11 cm (awers)
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1000 marek polskich, emisja PKKP z 17 maja 1919 r.; wymiary
21 cm x 13 cm (awers)

funkcjonowania nowego pieniądza. Można powiedzieć, że to była swego rodzaju
„instrukcja obsługi”. Dlatego też napisy
były w języku polskim, co stanowiło zerwanie z wielowiekową tradycją używania na polskich monetach łaciny.
Pierwsze partie wydrukowanych biletów skarbowych były gotowe w sierpniu
1794 r. Władze powstańcze wprowadziły
przymus ich przyjmowania, ale jednocześnie w przypadku wpłat do kas skarbowych wymagano, aby przynajmniej
połowa sumy była uiszczana w monecie
kruszcowej. Ograniczyło to istotnie zaufanie do papierowego pieniądza.
Brak w obiegu monet zdawkowych
sprawił, że w sierpniu zaczęto drukować także bilety o nominałach 5 groszy
i 10 groszy oraz 1 złotego i 4 złotych.
Miały one rozmiary dzisiejszych znaczków pocztowych.
Jak podaje Józef Andrzej Szwagrzyk w swym monumentalnym dziele
„Pieniądz na ziemiach polskich X–XX
w.”, do 6 listopada 1794 r. wyemitowano banknoty łącznie na sumę prawie

11 milionów złotych polskich. Tego
dnia, w obliczu bliskiego już kresu powstania, przestały one być prawnym
środkiem płatniczym i straciły jakąkolwiek wartość materialną. Dla wielu
posiadaczy nabrały jednak wartości
sentymentalnej, stając się patriotyczną
pamiątką. Z tego powodu w wielu domach przechowywano je pieczołowicie, przekazując z pokolenia na pokolenia i dziś od czasu do czasu pojawiają
się na aukcjach antykwarycznych.

Naczelnik spogląda ze stu marek
Odzyskanie niepodległości w listopadzie 1918 r. postawiło przed władzami
odrodzonego państwa polskiego zadanie stworzenia jednej waluty dla ziem,
na których posługiwano się wcześniej
pieniędzmi trzech zaborców. Drukiem
papierowych znaków pieniężnych zajęła się z początku Polska Krajowa Kasa
Pożyczkowa. 15 lutego 1919 r. wypuściła ona banknot stumarkowy, z którego
spoglądał Tadeusz Kościuszko.

Banknot o najniższym nominale z wizerunkiem Kościuszki: ½ marki
polskiej, emisja PKKP z 7 lutego 1920 r.; wymiary 10,5 cm x 7 cm
(awers)
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1000 marek polskich, emisja PKKP z 23 sierpnia 1919 r.; wymiary
21,5 cm x 13,5 cm (awers)

Wizerunek Naczelnika zaczerpnięto
ze znanego portretu Józefa Grassiego —
z małą różnicą: występująca na oryginalnym obrazie sukmana została przykryta
płaszczem z futrzanym kołnierzem. Ten
sam wizerunek wykorzystano na banknocie o nominale 1000 marek; banknocie,
który ukazał się z datą 17 maja 1919 r. Natomiast inny portret Kościuszki trafił na
banknot dwudziestomarkowy (z tą samą
datą). Na kolejnych banknotach Polskiej
Krajowej Kasy Pożyczkowej posłużono się
jeszcze innym konterfektem Naczelnika.
Ten portret nosi niewątpliwe cechy powinowactwa z rysunkiem autorstwa Józefa
Grassiego z około 1792 r. Wizerunek pojawił się na nominałach z datą 23 sierpnia
1919 r. o wartości 5, 10, 100, 1000 marek.
Powtórzono go jeszcze w emisji z 7 lutego 1920 r. na banknotach o wartości
½ marki i 5000 marek; w tym drugim
przypadku Kościuszce na banknocie towarzyszy królowa Jadwiga.
W sumie Tadeusza Kościuszkę w początkowych latach odrodzonej ojczyzny
można było oglądać aż na dziewięciu

Banknot o najwyższym nominale (i największym formacie) z wizerunkiem Kościuszki: 5000 marek polskich, emisja PKKP z 7 lutego
1920 r.; wymiary 22,5 cm x 14 cm (awers)
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500 złotych, emisja Banku Polskiego z 28 lutego 1919 r., wprowadzona do obiegu 28 kwietnia 1924 r.; wymiary 18 cm x 11 cm. W niezadrukowanym okrągłym polu jest znak wodny z wizerunkiem głowy Kościuszki (awers i rewers)

różnych biletach płatniczych. W dodatku na banknocie pięciomarkowym
umieszczono portret bohatera spod
sztandarów Kościuszki — Bartosza
Głowackiego. W tym czasie tylko trzykrotnie wykorzystano wizerunek królowej Jadwigi (na nominałach o wartości:
20 marek i 500 marek oraz wspomnianym o nominale 5000 marek).
Marki polskie były prawnym środkiem płatniczym do połowy 1924 r. Po
reformie przeprowadzonej przez Władysława Grabskiego do obiegu weszły złote, emitowane przez Bank Polski. Zaczęto
je drukować już w 1919 r. i taką też noszą
datę. One również zostały zdominowane przez postać Tadeusza Kościuszki.
Jego portret — oparty na stalorycie Antoniego Oleszczyńskiego — umieszczono na banknotach złotowych sześciokrotnie. Były to banknoty o wartości:
1, 2, 10, 20, 50 i 500 złotych. Ten swoisty
monopol Kościuszki na patronowanie
pieniądzom papierowym przełamał tylko raz książę Józef Poniatowski, którego
wizerunek trafił na pięciozłotówkę.
Natomiast ani razu w dwudziestoleciu międzywojennym Kościuszko nie
pojawił się na którejkolwiek z monet.

Najpopularniejsza dziesiątka
w PRL
Po roku 1944 zmianie uległy zasady
projektowania pieniądza papierowego.
Uprzywilejowane miejsce zajęły motywy afirmujące pracę fizyczną i etos robotniczy. Na banknotach trzech emisji z lat
1946, 1947 i 1948 obficie dymiły kominy
fabryk symbolizujące uprzemysłowienie kraju (takich terminów, jak ekologia
i zatrucie środowiska, jeszcze wtedy nie
znano), do nabrzeży portowych zawijały
statki, rolnicy wykonywali prace polowe,
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a na pięćsetce z 1948 r. górnicy pracowicie kruszyli i ładowali węgiel. Występujące na awersach banknotów emisji
z owego 1948 r. portrety przedstawiały
twarze anonimowych osób reprezentujących poszczególne grupy zawodowe lub społeczne (choć, jak pisze Adam
Dylewski w książce „Od denara do złotego”, robotnikiem sportretowanym na
banknocie stuzłotowym jest konkretny
człowiek — Bronisław Tomaszewski,
kierowca Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych).
Dopiero w połowie lat 70. pojawiła
się seria poświęcona wybitnym Polakom, zaprojektowana przez Andrzeja
Heidricha. W jej ramach powrócił „do
obiegu” najpopularniejszy bohater
banknotów okresu międzywojennego — Tadeusz Kościuszko. Umieszczony został na pięćsetce wyemitowanej
w grudniu 1974 r., obok takich bohaterów PRL, jak: Karol Świerczewski
(50 złotych), Ludwik Waryński (100 złotych) i Jarosław Dąbrowski (200 złotych).
W tym gronie znalazł się jeszcze Mikołaj
Kopernik (1000 złotych). Później, na skutek postępującej utraty wartości złotego,
trzeba było drukować coraz większe
nominały, więc dodano Kościuszce do
towarzystwa: Chopina (5000 złotych),
Wyspiańskiego (10 000 złotych),
Skłodowską-Curie (20 000 złotych),
Staszica (50 000 złotych), Moniuszkę (100 000 złotych), Sienkiewicza (500 000 złotych), Reymonta
(1 000 000 złotych) i w końcu Paderewskiego — na banknocie o wartości 2 milionów złotych. Przygotowano jeszcze
banknot o wartości 5 milionów złotych
z wizerunkiem Piłsudskiego, ale nie zdążył on wejść do obiegu. Galopująca inflacja wymusiła kolejną reformę pieniądza,
co poskutkowało wycofaniem całej serii.
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Po denominacji na banknotach
otrzymaliśmy władców polskich. W naszych portfelach królują — nomen omen
— oni do dziś. Tak więc po 1944 r. Tadeusz Kościuszko zagościł tylko na jednym banknocie. Kilkakrotnie natomiast
pojawił się na monetach.
W 1959 r. jego wizerunek, zaprojektowany przez Kazimierza Zielińskiego,
ozdobił dziesięciozłotówkę. Wprowadzono wtedy do obiegu równocześnie
dwie monety o tym samym nominale; na drugiej figurował Kopernik.
Kościuszko był jednak znacznie powszechniejszy, bowiem w trzech emisjach (1959, 1960 i 1966) wybito łącznie
prawie 45 milionów sztuk monet z Naczelnikiem, podczas gdy nakład dziesięciozłotówek z Kopernikiem (dwie
emisje — 1959 i 1965) wyniósł około
15,5 miliona sztuk.
Popularne „dychy” z Kościuszką
i Kopernikiem okazały się nieco kłopotliwe w użyciu ze względu na dość
dużą średnicę i ciężar (31 mm, prawie
13 g), dlatego od 1966 r. zaczęto wprowadzać do obiegu monety mniejsze
i lżejsze — o średnicy 28 mm i masie
9,5 g. Taka pomniejszona dziesięciozłotówka z Kościuszką była emitowana
w latach 1969–1973, przez pewien czas
znów stając się najpowszechniejszą monetą o tym nominale. Wybito jej ponad
45 milionów. W sumie więc w okresie
Polski Ludowej ten jeden wzór doczekał się około 90 milionów egzemplarzy.
W 1976 r. Naczelnik, już inaczej sportretowany, pojawił się na monetach kolekcjonerskich, wykonanych tzw. stemplem
lustrzanym. Moneta o nominale 100 złotych była bita w srebrze, a moneta o nominale 500 złotych — w złocie. Ukazało
się 100 148 egzemplarzy monet srebrnych
i 2318 egzemplarzy monet złotych.
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Jedyny banknot z wizerunkiem Kościuszki po II wojnie światowej: 500 złotych emitowane przez Narodowy Bank Polski od 1974 r., na zdjęciu
egzemplarz z emisji datowanej 1 czerwca 1982 r.; wymiary 13,8 cm x 6,3 cm (awers i rewers)

Nakład: 1 egzemplarz
Trzecia Rzeczpospolita zrezygnowała z wprowadzania do obiegu monet
o wysokich walorach estetycznych
i niosących przekaz ideowy. Będący
dziś w powszechnym użyciu bilon
poza oznaczeniem wartości nominału
opatrzony jest jedynie mało wyszukanymi ozdobnikami. Piękne monety
— poświęcone różnym zagadnieniom,
osobom i wydarzeniom, bite w srebrze
lub złocie — ukazują się w krótkich, limitowanych seriach. Trafiają jedynie do
rąk kolekcjonerów, stając się nierzadko
zyskowną formą lokaty kapitału. W ten
właśnie sposób w ostatnim ćwierćwieczu na monetach przedstawiono m.in.
znaczną część pocztu królów polskich
oraz dziesiątki innych ważnych postaci
naszej historii, również też najnowszej.
Nie mogło w tym gronie zabraknąć
Tadeusza Kościuszki. W 1990 r. jego wizerunek pojawił się na srebrnych monetach o nominałach 100 000 i 200 000 złotych (których wysokość była pochodną
szalejącej wtedy inflacji). Tym razem
Kościuszko został przedstawiony na koniu. Monety miały odpowiednio: 39 mm
średnicy i masę 31,1 g oraz 65 mm średnicy i masę 155,5 g. Obie wybito w 10 tysiącach sztuk.
„Katalog monet polskich obiegowych
i kolekcjonerskich od 1916” Janusza Parchimowicza notuje jeszcze trzy inne
niezwykle rzadkie numizmaty (z tym
samym wizerunkiem Naczelnika na koniu). Wszystkie trzy wybito w złocie. Są
to monety o następujących nominałach:
200 000 złotych — o średnicy 32 mm
i masie 31,1 g; 500 000 złotych — o średnicy 39 mm i masie 62,2 g; 1 000 000 złotych
— o średnicy 65 mm i masie 373,2 g (czyli
ponad 1/3 kg!). Katalog podaje, że dwie
pierwsze monety wybito w liczbie zaledwie 13 i 12 sztuk, a moneta opiewająca na
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milion złotych ukazała się w nakładzie…
Od początku XXI w. Tadeusz Kojednego egzemplarza.
ściuszko nie został umieszczony na jaRaz jeszcze Kościuszko pojawił się
kimkolwiek nowym znaku pieniężnym.
na monecie w 1994 r. Był to okolicznoCzy przypadająca w 2017 r. dwusetna
ściowy numizmat z okazji dwusetlerocznica śmierci Naczelnika stanie się
cia insurekcji. Wizerunek Naczelnika
okazją do ponownego uczczenia go
umieszczono na tle kompozycji wyrażaw ten sposób? Przekonamy się za rok.
jącej idee powstania. Wybita w srebrze
moneta ma średnicę 32 mm, masę 16,5 g,
a jej nakład wyniósł 15 tysięcy sztuk. To
Reprodukowane banknoty i monety pochodzą ze
ostatni, jak dotąd, przypadek upamiętzbioru Zygmunta Puły. Zdjęcia wykonał Jan Zych.
nienia na polskim znaku pieniężnym patrona Politechniki Najpowszechniejsza w obiegu moneta 10-złotowa
Krakowskiej.
w czasach PRL, emitowana od 1959 r.; łącznie
Dziś na monetach kolekcjo- w trzech emisjach wybito 44 815 153 egzemplarze,
nerskich o różnych nominałach na zdjęciu egzemplarz z 1966 r.; średnica 31 mm,
miedzionikiel (rewers i awers)
(ostatnio także na banknotach
o podobnym charakterze) pojawia się wiele postaci zasłużonych dla Polski. Tylko w ostatnim
dziesięcioleciu byli to m.in.: Jan
Długosz (banknot), Józef Poniatowski, Piotr Michałowski, Leon
Wyczółkowski, Artur Grottger,
Juliusz Słowacki (banknot), Cyprian Norwid, Fryderyk Chopin 100 złotych, moneta kolekcjonerska z 1976 r.; średni(banknot), Hipolit Cegielski, Igna- ca 32 mm, srebro (rewers i awers)
cy Domeyko, Józef Konrad Korzeniowski, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Bolesław Prus, Stefan
Żeromski, Karol Szymanowski, Bronisław Piłsudski, Józef
Piłsudski (banknot), Ignacy Jan
Paderewski, Maria Skłodowska-Curie (banknot), Stefan Banach,
Ferdynand Antoni Ossendowski;
a z osób należących do naszej Ostatni, jak dotąd, znak pieniężny, na którym umieszczono wizerunek Tadeusza Kościuszki: moneta kohistorii najnowszej: Jan Paweł II lekcjonerska z 1994 r. o nominale 200 000 złotych,
(banknot i różne monety), Jerzy wydana z okazji 200. rocznicy powstania kościuszPopiełuszko, Jan Twardowski, Jan kowskiego; średnica 32 mm, srebro (rewers i awers)
Karski, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, Witold Lutosławski,
Krzysztof Komeda, Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, Czesław
Niemen, Agnieszka Osiecka,
Grzegorz Ciechowski.
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W przeddzień 222. rocznicy przysięgi na krakowskim Rynku

Jubileuszowy Bieg Kościuszkowski
Po raz czterdziesty Politechnika Krakowska
uczciła swego patrona, organizując Uliczny
Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki. Impreza odbywająca
się tradycyjnie co roku 24 marca, tym razem
ze względu na bliskość Świąt Wielkanocnych,
została przeprowadzona dzień wcześniej.
Z okazji jubileuszowego biegu naszą
uczelnię odwiedził konsul generalny Stanów Zjednoczonych Walter Braunohler,
który spotkał się z rektorem PK prof. Kazimierzem Furtakiem i innymi osobami z grona kierownictwa szkoły. Konsul
uczestniczył w uroczystym złożeniu kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki
na dziedzińcu kampusu przy ul. Warszawskiej i przed tablicą upamiętniającą Naczelnika w holu budynku głównego PK, a następnie obserwował start sztafet męskich.
Bieg sztafetowy mężczyzn rozpoczął się, jak w latach poprzednich, przed
siedzibą Politechniki Krakowskiej przy
ul. Warszawskiej. Zanim punktualnie o godzinie 12.00 zawodnicy wyruszyli na trasę,
zabrzmiała melodia krakowskiego hejnału
w wykonaniu strażaka, który zwykle odgrywa ją z wieży kościoła Mariackiego. Zawodnicy pobiegli najpierw do Rynku Głównego,
a stąd w stronę Wawelu, by ulicą Kościuszki
i aleją Waszyngtona dotrzeć do mety przy
kopcu Kościuszki. Sztafety kobiece rywalizowały, okrążając czterokrotnie sam Rynek.
Rynek był także miejscem rywalizacji zespołów osób niepełnosprawnych i VIP-ów.

W strefie zmian

W biegu sztafetowym mężczyzn zwyciężyła drużyna AGH II w składzie: Michał
Górkiewicz, Mateusz Chyliński, Jakub Woźniak, Konrad Zdun i Patryk Bijak (pod kierunkiem trenerów Piotra Biela i Stanisława
Dudy). Patryk Bijak, który biegł na ostatniej
zmianie, wyprzedził na mecie o 13 sekund
zawodnika Politechniki Śląskiej i o 32 sekundy zawodnika zespołu AWF Kraków I.
W klasyfikacji sztafet uczelni krakowskich
pierwsze miejsce zajął zespół AGH II, drugie miejsce — zespół AWF Kraków I, a trzecie — zespół UEK Kraków.
Z uczestniczących w biegu sztafet
służb mundurowych najszybsza była drużyna 6. Batalionu Dowodzenia. Drugi w tej
klasyfikacji na mecie był zespół Regionalnej Bazy Logistycznej I — wystąpił w nim
36-letni Piotr Klimczyk, reprezentujący

To był dzień Tadeusza Kościuszki
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Polskę na olimpiadach w Atenach i Pekinie
w biegu na 400 metrów. Jako trzecią sklasyfikowano sztafetę 3. Kompanii Regulacji
Ruchu z Niska.
Pierwszą zmianę biegu mężczyzn najszybciej pokonał Dawid Walowski, reprezentujący AWF I Kraków. Tym samym wygrał on Memoriał im. dr. Piotra Jeża (który
był jednym z pomysłodawców Biegu Kościuszkowskiego). Następne miejsca zajęli
— Michał Górkiewicz (AGH II ) i Jakub Zięba
(UEK Kraków).
W biegu sztafetowym kobiet najlepszy
okazał się zespół Cracovia 1906 I (w składzie: Julia Kudlińska, Anna Hruby, Anna Zając, Justyna Zając). Drugie miejsce przypadło drużynie MKS — MOS Bytom I, a trzecie
— Collegium Medicum UJ II. W klasyfikacji
uczelni krakowskich pierwsze miejsce na
podium zajął zespół Cracovia 1906 I, drugie
— Collegium Medicum UJ II, trzecie — Collegium Medicum UJ I.
W konkurencji osób niepełnosprawnych zwyciężył zespół Akademii Górniczo-Hutniczej przed drużynami Politechniki
Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego.
Natomiast w biegu VIP-ów najlepszy okazał się Filip Płonka z Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa.
Rywalizację, toczącą się w Rynku Głównym, poprzedziło złożenie kwiatów na płycie upamiętniającej przysięgę Tadeusza Kościuszki. Władze Politechniki Krakowskiej
reprezentował prorektor prof. Leszek Mikulski wraz z Barbarą Grabacką-Piertuszką
i Jackiem Majką — dyrektorem i wicedyrektorem Centrum Sportu i Rekreacji PK.
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Jubileuszowy 40. Bieg Kościuszkowski
zorganizowały wspólnie Klub Uczelniany
AZS i CSiR PK. Impreza wpisała się w cykl
wydarzeń obchodzonego na PK Roku Kościuszkowskiego.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Zwycięzca biegu VIP-ów Filip Płonka

Święto liczby π na PK
Już po raz piąty studenci Politechniki Krakowskiej uczcili najbardziej znaną liczbę
niewymierną. Dzień Liczby Pi odbył się
z inicjatywy Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki 14 marca, bowiem datę tę można zapisać jako 3.14 (jak to czynią Amerykanie).
„Daniem głównym” święta był — podobnie jak w latach ubiegłych — konkurs
na wyrecytowanie z pamięci jak najdłuższego rozwinięcia liczby pi. Do tej pory najlepszy wynik w tej dziedzinie uzyskał w 2014 r.
ówczesny student PK Dawid Wójcik, który
podał aż 1954 cyfry po przecinku. Dla tegorocznych zawodników ten rezultat okazał
się zbyt ambitnym wyzwaniem. Zwycięzca,
Adam Szpor (na zdjęciu), wymienił „tylko”
295 cyfr. Warto jednak podkreślić, że jest to
bardzo młoda osoba, dopiero uczeń gimnazjum, więc być może w latach następnych
jeszcze poprawi swój wynik.
Liczba pi zaznaczyła też swoją obecność w wykładzie „Kwadratura koła”,
wygłoszonym przez dr Beatę Strycharz-

Fot.: Jan Zych

-Szemberg i dr Magdalenę Grzech. Nad
organizacją i przebiegiem imprezy czuwała Katarzyna Olender, przewodnicząca
Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.

(ps)

Śpiewający inżynier
Znany z aktywności w Samorządzie Studenckim PK Marek Gierat objawił się jako…
artysta estradowy. Występuje ostatnio z zespołem kabaretowym „Grupa 13”, założonym przez studentów krakowskich uczelni,
skupionych w Studiu Piosenki „Farafka”.
13 stycznia mieliśmy okazję zobaczyć go
i usłyszeć podczas koncertu „Fortepian
i dziewczyna” w Piwnicy pod Baranami.
Zespół „Grupa 13” nawiązuje do tradycji dawnych kabaretów, w których śpiewano piosenki. W repertuarze grupy znajdują
się polskie piosenki wszystkich stylów,
epok i gatunków. Podczas styczniowego
koncertu Marek Gierat, jako solista, wykonał piosenkę „Metafizyczny kleszcz”
Leszka Długosza. Z widowni jego występ
wspierała grupa pracowników Politechniki
Krakowskiej, byli wśród nich prorektorzy
Andrzej Białkiewicz i Leszek Mikulski oraz
prodziekan Wydziału Fizyki, Matematyki
i Informatyki dr Lech Sławik. Koncert pozytywnie ocenił Edward Dobrzański, były
wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, a obecnie współpracujący
z Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.
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Fot.: Jan Zych

Na estradzie razem z Gieratem (drugi
z lewej) zaprezentowali się: Karolina Kijak,
Anna Mazurek, Klaudia Wójcik, Mateusz
Miernik i Jan Sarata. Na fortepianie akompaniował Piotr Bartnik, a reżyserem koncertu był Rafał Kępiński. Inżynier Marek
Gierat, który obecnie na PK studiuje infor-

matykę drugiego stopnia na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki (specjalność:
grafika komputerowa i multimedia), nie
ukrywa, że po uzyskaniu tytułu magistra
chciałby podjąć studia w szkole aktorskiej.

(ps)
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Politechnika Krakowska w mediach
2 lutego 2016 r.
Politechnika przy ul. Lea: studenci,
przedsiębiorcy i laboratoria
Politechnika Krakowska przygotowuje koncepcję przystosowania kompleksu budynków przy ul. Lea 114 do swoich potrzeb i planów. Wystąpiła już także do urzędu miasta
o decyzję ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego. (...) Władze PK analizują różne
warianty, wiążące decyzje jeszcze nie zapadły. Przy ul. Lea 114 mieści się kompleks budynków Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Budowy Urządzeń Chemicznych „Cebea”.
Uczelnia od roku jest ich właścicielem (...) Teraz przymierza się tu do nadbudowy o jedną
kondygnację budynków A, B i C, a także do
ewentualnej rozbudowy kompleksu o budynek D — w miejscu obecnych zabudowań
gospodarczych. W planach jest też termomodernizacja obiektów i modernizacja instalacji
wewnętrznych.

24 lutego 2016 r.
Studenci PK dla miast i gmin
przyszłości
Nowy Sącz, Tarnów, Oświęcim, Kraków, Lanckorona, Miechów, Zabierzów, Liszki, Bochnia,
Niepołomice — to tylko część miast i gmin,
dla których studenci Politechniki Krakowskiej
w ostatnim czasie projektowali nowoczesne
rozwiązania. Ta współpraca obu stronom
przynosi cenne korzyści. — Inżynierska służba
społeczeństwu jest częścią naszej akademickiej
misji. W jej realizowanie włączamy studentów,
aby stworzyć im możliwość wykorzystania
w praktyce wiedzy zdobytej na wykładach i w laboratoriach uczelni. W zdobywaniu takich praktycznych doświadczeń doskonale sprawdza się
współpraca z samorządami — podkreśla rektor
PK prof. Kazimierz Furtak.

20 lutego 2016 r.
Odurzeni powietrzem
Skład powietrza, które wdychamy, przypomina skład niektórych gazów bojowych —
mówi prof. Adam Grochowalski z Politechniki Krakowskiej. Winni są ludzie, którzy do
domowych pieców wrzucają byle jaki węgiel
i śmieci.
Dominika Wantuch: Od lat bada pan popiół, który strażnicy miejscy pobierają podczas
kontroli domowych pieców węglowych. Te analizy zaskakują?
Prof. Adam Grochowalski: Dziś już niewiele mnie dziwi Mówię to z rozczarowaniem
i ze złością. Bo pomimo ustawy śmieciowej,
pomimo akcji edukacyjnych ludzie wciąż
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do pieca wrzucają wszystko. W połowie badanych przeze mnie przypadków znajduję
w popiele pozostałości śmieci. W piecu lądują tworzywa sztuczne, opakowania, stare meble, sprzęty elektroniczne, szkło, butelki PET,
folie, stare gazety, gumy...
— Załóżmy, że ten dom, w którym do pieca właściciel właśnie wrzucił wszystko, co miał
w koszu na śmieci, nie spłonął. Pokoje ogrzane,
na kuchni gotuje się obiad, z komina leci dym.
A w nim?
— Na przykład wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. To potężna grupa
związków, które zawierają m.in. węgiel, azot,
siarkę. W opakowaniach po jogurtach z polistyrenu znajduje się niebezpieczny, śmierdzący gaz — styren. Porównałbym skład niektórych spalin, które badam, do składników
broni chemicznej i gazów bojowych. Trudno
w to uwierzyć, ale tak właśnie jest. Wskutek
spalania śmieci, palenia w starych piecach,
które nie spełniają żadnych norm, i palenia byle jakiego węgla powstaje cały bukiet
toksycznych związków, które przez komin
opadają na ziemię. Z powietrzem, które wdychamy, przedostają się też do naszego organizmu. Małe cząstki trafiają bezpośrednio do
oskrzeli i są transportowane przez krew. Ona
wysysa z pyłu związki chemiczne i bezpośrednio rozprowadza je do naszych komórek.

24 lutego 2016 r.
Prof. Kazimierz Flaga doktorem
h.c. Politechniki Świętokrzyskiej
Były rektor Politechniki Krakowskiej, specjalista
budownictwa mostów i tuneli oraz konstrukcji
betonowych, prof. Kazimierz Flaga, odebrał
w środę w Kielcach tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Jak mówił
podczas uroczystości rektor kieleckiej uczelni,
prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, 15. tytuł
doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej nadano uznanemu w świecie pracownikowi nauki, konstruktorowi i cenionemu nauczycielowi akademickiemu. Rektor zaznaczył,
iż prof. Flaga współpracuje z kielecką uczelnia
od początku jej istnienia — prowadził tu wykłady, był konsultantem prac naukowych i programu studiów w specjalności mostowej.

Energia aktywistów może iść
w złym kierunku
O jakości przestrzeni w Krakowie i planowaniu rozwoju naszego miasta w tej dziedzinie
rozmawiamy z prof. Zbigniewem Myczkowskim z Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej.
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Jakub Drath, LoveKraków.pl: Mieszkańcy
naszego miasta bardzo często skarżą się na kolejne inwestycje deweloperskie, które zabierają
im resztki zieleni. Jak Kraków wygląda pod tym
względem na tle innych miast?
Prof. Zbigniew Myczkowski, Instytut
Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej: Tej zieleni w świadomości powszechnej jest mało, choć należy pamiętać, że Kraków ma nie do końca docenione,
fantastyczne systemy zieleni. Jeden to
Planty, drugi to system zieleni Twierdzy Kraków, który ma ponad 283 ha starodrzewu,
a 1083 ha zieleni towarzyszącej, o której się
mało powszechnie wie.. (...) Walka o każdy
skrawek zieleni jest jak najbardziej słuszna.
Z drugiej strony, jest teraz pewien trend, by
mieszkańcy sami sobie zagospodarowywali
różne nowe tereny zielone, on jest też widoczny w ostatniej polityce miasta. Może to
jest rzeczywiście dobre, niezwykle istotne
jest tu jednak wpatrzenie się w tzw. tożsamość miejsca. Trzeba naprawdę o Krakowie
i jego rozwoju przestrzennym dużo wiedzieć, żeby nie odkrywać dawno odkrytych
rzeczy.
(...) W jaki sposób Kraków powinien się rozwijać?
(...) Co do takich dokumentów, jak strategia rozwoju miasta, kluczowym słowem powinien być dialog. Musi on dotyczyć zarówno
lokalnych społeczności, które coraz bardziej
się aktywizują, jak również specjalistów —
ponieważ nawet w najlepszej wierze propozycje społeczne mogą iść w kierunkach, które
są z punktu widzenia zasad rozwoju przestrzennego błędne.

8 marca 2016 r.
Śląsk na lewym pasie. Lubelskie
ślepo mknie przez skrzyżowania
Spośród ponad 4 mln naruszeń drogowych zdecydowanie najwięcej z nich, bo
aż 615 tys., popełniono na Mazowszu. (...)
W opinii prof. Stanisława Gacy z Katedry
Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej regionalne cechy kierowców, a co za tym idzie, skłonność do popełniania konkretnego typu naruszeń nie
jest niczym nowym. — W Wielkopolsce czy
województwie lubuskim widać duży wpływ
zachodniego stylu jazdy. Analogicznie w Lubelskiem czy na Podkarpaciu uwypuklają się
wschodnie naleciałości. (...) To bardzo trudna
analiza, bowiem nie mamy tutaj rozróżnienia naruszeń intencjonalnych i przypadkowych, wynikających z błędnej oceny sytuacji.
Złamanie zakazu wjazdu i wyprzedzanie na
przejściu dla pieszych trudno traktować na
równi.
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Zabytki Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce —
XVII Plener Artystów Niepełnosprawnych 2015
Ćwierć wieku już minęło...
14 lutego — 4 marca 2016 r.

JANUSZ KOPCZYŃSKI

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
rozpoczyna przypadające w bieżącym
roku obchody 25-lecia swej działalności
wystawą w Galerii „Gil” Politechniki Krakowskiej. Jest to ekspozycja poplenerowa
XVII Pleneru Artystów Niepełnosprawnych,
przygotowanego wspólnie z Muzeum Żup
Krakowskich „Wieliczka”.
W ciągu ćwierćwiecza Fundacja zorganizowała 576 wystaw, w tym — od 1995 r.
— 125 ekspozycji w galeriach PK. Zaczęło
się od wspólnej organizacji wystaw plastycznych i spotkań artystycznych w galeriach „Kanonicza 1” i zakopiańskiej „Starej

Polanie”, następnie dołączyły „Kotłownia”
i „Gil”. Wśród wielu wydarzeń była sztandarowa impreza Fundacji — Międzynarodowe
Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych. Od 2006 r. pięć jego edycji
odbywało się w „Kotłowni”! Były też wystawy zbiorowe i autorskie twórców niepełnosprawnych; tematyczne, retrospektywne
oraz poplenerowe — takie jak ta.
Od początku inicjatywy Fundacji spotykały się z życzliwością władz Uczelni oraz jej
pracowników. Nieodżałowany prof. Wiktor
Zin inaugurował wystawy w Galerii „Kanonicza 1”, gawędził, był ulubieńcem twórców

i publiczności, ich autorytetem i promował
utalentowaną młodzież. Jego następca,
prof. Stefan Dousa kontynuuje tę pożyteczną współpracę. Szczególnie należy
podkreślić rolę mgr Danuty Zajdy, mgr Ewy
Szczupak, a także inż. Mariana Dudka i Jana
Zycha. Wszystkim, całej społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej składam
serdeczne podziękowania w imieniu własnym i nade wszystko — twórców niepełnosprawnych. Wielu z nich przeżyło tutaj
chwile wzruszeń, często i dumy ze swojej
docenionej pracy artystycznej. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie prowadzona jeszcze przez wiele lat.

Janusz Kopczyński — Fundacja Sztuki Osób
Niepełnosprawnych.
O swoich dokonaniach i zamiarach FSON informuje
na portalu http://idn.org.pl/fson/ i na Facebooku.

Śląski Kafka — prace studentów Wydziału Malarstwa
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
7–25 marca 2016 r.
ZBIGNIEW BAJEK, JOANNA BANEK

Prezentowane na wystawie prace wykonali studenci I roku Wydziału Malarstwa
krakowskiej ASP w ramach przedmiotu
„wiedza o działaniach i strukturach wizualnych”. To jedno z wielu obligatoryjnych
ćwiczeń realizowanych w ciągu roku. Pomimo że studenci rokrocznie poruszają
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w swoich pracach te same problemy związane z podstawowymi elementami struktury dzieła plastycznego, staramy się, by
zadania się nie powtarzały.
W bieżącym roku realizowany jest kolejny międzynarodowy projekt artystyczny
— „Topografia /Topos/ Wolności” — którego ważną częścią jest unikatowy przekład
na śląski, dokonany przez Jerzego Ciurloka,

wszystkich 109 aforyzmów Franza Kafki ze
zbioru „Rozważania o grzechu, cierpieniu,
nadziei i słusznej drodze”.
Kolaże, które pokazujemy, to wybrane prace studentów. Pojawiają się w nich
materie, przedmioty i słowa związane
z treścią wylosowanych przez studentów
aforyzmów (każdy interpretował inny).
Na wystawie prezentujemy kilka pełnych
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zestawów ćwiczeń związanych z Kafką, by
pokazać, w jakim kontekście funkcjonują
kolaże.
W 2014 r. minęła 90. rocznica śmierci
Franza Kafki. Jego wpływ na sztukę — nie
tylko literaturę — jest nie do przecenienia.
To wciąż żywe źródło inspiracji. (...) Świat
pisarza, to nieprzebrany zbiór wstrząsających i poruszających obrazów, bliskich
i czytelnych dla tych, którzy obdarzeni podobną wrażliwością, zachwycają się fenomenem życia i przerażają nim.

Prof. Zbigniew Bajek pracuje na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dr Joanna Banek jest
asystentem na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie; była kuratorem wystawy.

KOTŁOWNIA

MARYNIŚCI 2016
14 marca — 8 kwietnia 2016 r.

Małopolski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich stara
się popularyzować zagadnienia morskie przez organizowanie
wystaw tematycznych, i jest to działalność zgodna ze statutem
SMP. Już po raz siódmy w galerii PK swoim spojrzeniem na morze
podzielili się: Bożena Szuflita, Marta Olszowska, Anna Stolzman-Michta, Agnieszka Niżegordcew, Anna Lewińska, Danuta Kowalska, Adam Pochopień, Agnieszka Praxmayer, Ewa Ławrusiewicz,
Joanna Warchoł, Hanna Romańska-Tusiewicz, Anna Praxmayer,
Maria Zachwieja-Wala, Krystyna Sieraczyńska, Lucjan Ostrowski,
Jadwiga Borcz-Przeworska, Wiktor Potierajko, Tadeusz Bajwoluk,
Barbara Dzikiewicz-Obrąpalska, Jan Stopczyński, Kazimierz Wilk,
Maria Bieńkowska-Kopczyńska, Zbyszek Palka.
Jeden z artystów, Jan Stopczyński, tak podsumował ten pokaz:
„Jeżeli wystawa, którą prezentujemy, wzbudzi chwilę zadumy nad
pięknem Bałtyku oraz naszych wód, a także refleksję nad potrzebą
ich ratowania i chronienia, znaczyć to będzie, iż ekspozycja swój
główny cel osiągnęła”.

Pokłosie wystawy portretów i karykatur profesorów PK
W lutym w salach wystawowych pawilonu
„Kotłownia” mogliśmy oglądać wystawę
portretów i karykatur profesorów Politechniki Krakowskiej autorstwa Tytusa Byczkowskiego. Pokazane wtedy prace ukazały
się w przygotowanym z tej okazji albumie.
Oprócz reprodukcji obrazów znalazły się
w nim także krótkie charakterystyki dokonań
i zainteresowań naukowych sportretowanych osób, a niekiedy także ich prywatnych
pasji. Prezentowane postacie pogrupowano według wydziałów, na których pracują.
Poszczególnym wydziałom poświęcone są
krótkie wierszowane charakterystyki pióra
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prof. Krzysztofa Stypuły oraz żartobliwe rysunki wykonane przez prof. Leszka Wojnara.
W słowie wstępnym do książki rektor
PK prof. Kazimierz Furtak przypomina,
że album powstał z inicjatywy Komitetu
Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu
70-lecia Politechniki Krakowskiej. Komitet
dostrzegł nietuzinkowość pomysłu Tytusa
Byczkowskiego. Rektor zaznacza, że tą publikacją, pierwszą tego typu na PK, autor
portretów i karykatur wpisał się w historię
naszej uczelni.

(ps)

www.nasza.pk.edu.pl

Szukajcie
Szukajcie, a znajdziecie.
Proście, a będzie Wam dane.
Są takie miejsca na świecie:
Bliskie, a jednak nieznane.
Wystarczy spojrzeć w głąb duszy
I nieraz cud się stanie,
Że właśnie się poruszy
Sumienie nieużywane.
I może to być największe
Odkrycie w waszym życiu,
Że ono jednak istnieje
W serca waszego ukryciu.
Szukajcie, a znajdziecie.
Proście, a będzie Wam dane.
Szukajcie głosu sumienia,
A świat się lepszym stanie.

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA

Krzysztof Konstanty Stypuła

Dziś nawet uroczystość
wręczenia dyplomów nie
może obejść się bez selfie… Fot.: Jan Zych

„Podaruj Książkę”
Zbieramy książki dla dzieci
przebywających na oddziałach
Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.
Mamy nadzieję, że umilą one czas
małym pacjentom i ich rodzicom
oraz pomogą w powrocie do zdrowia.

Księgozbiór zostanie przekazany
jako prywatny dar pracowników i studentów PK.

Zbiórka książek odbędzie się 12 maja
w godzinach od 10.00 do 12.00,
podczas pikniku Tygodnia Biblioteki PK.
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Zapraszamy pracowników i studentów
Politechniki Krakowskiej do udziału
w organizowanej przez Bibliotekę PK Akcji

