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SŁOWO REKTORA

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Kwiecień i maj tego roku — to ważny czas w życiu naszej uczel-
ni. Odbywały się wybory do ciał kolegialnych i jednoosobowych 
na szczeblu uczelni i wydziałów. Mam nadzieję, że merytoryczny 
charakter dyskusji towarzyszących wyborom i uczciwa rywalizacja 
kandydatów na stanowiska rektora, prorektorów i dziekanów zapo-
wiadają dobrą i życzliwą współpracę w następnej kadencji władz 
uczelni i wydziałów. Jedność celów i działań całej społeczności PK 
— w spokoju i poszanowaniu poglądów indywidualnych — jest 
bardzo ważnym elementem sprawnego funkcjonowania uczelni.

Do gratulacji i życzeń złożonych już rektorowi elektowi 
prof. Janowi Kaziorowi oraz nowo wybranym prorektorom dołą-
czam gratulacje dla nowych dziekanów wydziałów. Zostali nimi: 
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich (WA), dr hab. Andrzej 
Woszczyna, prof. PK (WFMiI), prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło 
(WIEiK), dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (WIL), dr hab. 
inż. Stanisław Rybicki (WIŚ), prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał 
(WIiTCh), prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek (WM). Życzę panom 
dziekanom elektom wielu sukcesów, które staną się także sukcesami 
waszych jednostek i całej uczelni. W ostatnim czasie rozstrzygnię-
ty też został konkurs na stanowisko kanclerza PK. Został nim mgr 
inż. Leszek Bednarz, absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej 
i Wodnej (obecnie Wydział Inżynierii Środowiska) PK. Sylwetkę 
nowego kanclerza przestawimy szerzej w następnym numerze 
„Naszej Politechniki”.

Trwają obchody Roku Tadeusza Kościuszki, w jego ramach 
odbyły się kolejne wydarzenia. Konkurs wiedzy pt. „Tadeusz 
Kościuszko — inżynier i żołnierz” zorganizowany został po raz 
piąty, po raz drugi triumfował w nim student PK, tym razem 
Krzysztof Stuglik z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki. 
Poziom fi nałowej rywalizacji był niezwykle wysoki, tym bardziej 
cieszy sukces naszego studenta informatyki, tak doskonale zna-
jącego losy patrona uczelni. Po raz pierwszy organizowaliśmy 
ogólnopolski konkurs fotografi czny, poświęcony Kościuszce. 
Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Gołogórskiej-Kuci doko-
nało oceny 31 prac, pierwszą nagrodę przyznało Franciszkowi 
Kluczyńskiemu za zestaw fotografi i pt. „Plac Wolności”.

Muzeum PK przygotowało w maju dwie ekspozycje poświę-
cone patronowi uczelni. Na wystawie plenerowej „Kraków — 
Przystanek Kościuszko — Szlakiem Tadeusza Kościuszki” za-
prezentowano znane i nieznane miejsca, związane z pobytem 
w Krakowie przywódcy powstania narodowego. W nowatorskiej 
formule — w Internecie — udostępniona została ekspozycja 
„Wizerunki Tadeusza Kościuszki — wirtualna odsłona”. Dzię-
kuję pracownikom i studentom PK zaangażowanym w organiza-
cję wydarzeń Roku Kościuszkowskiego.

Tematyka kościuszkowska była tradycyjnie obecna podczas 
Święta Szkoły, obchodzonego 6 maja. Niezwykle ciekawy wykład 
pt. „Inżynieria niepodległości” wygłosił dr inż. arch. Krzysztof 
Wielgus. Ważnym wydarzeniem uroczystości było uhonorowanie 
prof. Güntera Woznego z TU Berlin, dr. h.c. PK, wysokim polskim 
odznaczeniem — Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Z perspektywy kilku lat obchodzenia Święta 
Szkoły możemy ocenić, że ustanowienie tej uroczystości było ze 
wszech miar cenną inicjatywą. Za każdym razem dowiadujemy 

się czegoś nowego o naszym patronie, w pod-
niosłej atmosferze i w obecności Senatu PK 
pracownikom uczelni wręczamy odznacze-
nia i nagrody. To godny sposób dodatkowe-
go podziękowania za trud i ponadprzecięt-
ne zaangażowanie w życie uczelni. 

W tym roku wszyscy uczestnicy uro-
czystego posiedzenia Senatu otrzymali 
książkę przedstawiającą biogramy profeso-
rów Politechniki Krakowskiej, osób, które pra-
cowały u nas od 1945 r. Jest to pierwsze tego typu opracowanie 
w 70-letniej historii uczelni, jego przygotowanie — ze względu 
na szczupłość danych źródłowych — było bardzo trudne. Tym 
większe podziękowania należą się autorom tego tomu — Bar-
barze Korcie-Wyrzyckiej i Michałowi Stachowskiemu z Wy-
dawnictwa PK. Podjęli się uporządkowania wiedzy, która dotąd 
przewijała się przez rozproszone źródła i różne publikacje po-
święcone uczelni, ale nigdy dotąd nie znalazła tak przejrzystej 
i skondensowanej formy, jaką oni zaproponowali. Zdajemy sobie 
sprawę, że monografi a ta jest dziełem otwartym, zapewne będzie 
wymagała stałych korekt i uzupełnień. Dokonywać ich będą ko-
lejne politechniczne pokolenia. 

Za nami czas bogaty w uczelniane wydarzenia. Odbył się ko-
lejny, udany Konkurs Piosenki Międzynarodowej, organizowany 
przez Międzynarodowe Centrum Kultury PK. Po raz 54. nasi stu-
denci wyruszyli na Rajd Politechniki Krakowskiej, tym razem do 
Zarzecza koło Żywca. Były pełne zabawy Czyżynalia i Festiwal 
Nauki z naszym aktywnym udziałem. Po raz pierwszy w tak sze-
rokiej formule odbył się na PK Dzień Wynalazków. Zaprezentowa-
no innowacyjne rozwiązania, które powstały m.in. na Politechnice 
Krakowskiej, AGH, Politechnice Warszawskiej, Politechnice Śląs-
kiej. Odbyły się też warsztaty CaseLab oraz konferencja naukowa 
i panel ekspercki, poświęcone warunkom, w jakich obecnie w Ma-
łopolsce działają wynalazcy i przedsiębiorcy. To przedsięwzięcie 
było znakomitą formą promocji PK jako centrum innowacyjności 
i przedsiębiorczości, jego organizacja przyczyniła się do wymiany 
doświadczeń i pomysłów pomiędzy wynalazcami, przedstawicie-
lami inwestorów, funduszy inwestycyjnych i przedsiębiorców. 
Dziękuję patronom i organizatorom Dnia Wynalazków — spół-
ce INTECH PK, Małopolskiemu Centrum Budownictwa Ener-
gooszczędnego oraz Małopolskiemu Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego, a także wszystkim pracownikom i studentom, 
którzy przyczynili się do sukcesu tego wydarzenia. 

Na koniec chcę serdecznie pogratulować Wydziałowi In-
żynierii Lądowej, gdyż otrzymał akredytację Komisji Akredy-
tacyjnej Uczelni Technicznych dla kierunków budownictwo 
i transport. Wydział poddał się dobrowolnie ocenie ekspertów ze 
środowiska akademickiego i przedstawicieli pracodawców po to, 
by uzyskać certyfi kowaną opinię na temat jakości kształcenia na 
wskazanych kierunkach. Akredytacja KAUT potwierdza wysoki 
poziom edukacji na WIL, jest obiektywną rekomendacją dla kan-
dydatów zainteresowanych dobrymi studiami.

Kazimierz Furtak
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Władze wydziałów Politechniki Krakowskiej 
na kadencję 2016–2020
11 maja 2016 r. podczas zebrań wydziałowych kolegiów elektorów Politechniki 
Krakowskiej zostali wybrani dziekani na kadencję 2016–2020, a 18 maja 
wybrano prodziekanów. Obowiązki powierzono następującym osobom:

 Wydział Architektury

Dziekan
Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

Urodził się w 1949 r. w Jaśle. W 1971 r. uzy-
skał na Wydziale Architektury Politech-
niki Krakowskiej dyplom magistra inży-
niera architekta. Również na PK otrzymał 
w 1983 r. stopień doktora i w 2000 r. stopień 
doktora habilitowanego. Tytuł naukowy 
profesora nadano mu w 2011 r. Pracuje na 
WA PK od 1972 r. Od 1994 r. jest kierowni-
kiem Katedry Kompozycji Urbanistycznej. 
W latach 1994–1999 był prodziekanem Wy-
działu Architektury, a w latach 2000–2006 

dyrektorem Instytutu Projektowania Urbanistycznego. W 2012 r. 
po raz pierwszy został dziekanem Wydziału Architektury. Jako 
architekt i urbanista specjalizuje się w architekturze budynków 
mieszkalnych i społeczno-usługowych. Jest autorem i współau-
torem wielu zrealizowanych projektów. Laureat 11 nagród i wy-
różnień w ogólnopolskich konkursach architektonicznych i urba-
nistycznych. Zorganizował cykl międzynarodowych konferencji 
naukowych na temat problemów współczesnego miasta. Lubi po-
dróżować. Do zamiłowań zalicza też rysunek i malarstwo. 

Prodziekani:
Prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
Dr inż. arch. Katarzyna Łakomy
Prof. dr hab. inż. Grażyna Schneider-Skalska
Dr inż. arch. Rafał Zawisza

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Dziekan
Dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK

Urodził się w 1953 r. w Krakowie. Studio-
wał fi zykę teoretyczną na Wydziale Ma-
tematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, gdzie w 1977 r. uzyskał 
tytuł magistra fi zyki. Stopień dokto-
ra nauk fi zycznych otrzymał w 1984 r., 
a w 1994 r. został doktorem habilitowa-
nym. W latach 1976–2012 pracował w Ob-
serwatorium Astronomicznym UJ jako: 
stażysta, asystent (od 1977 r.), adiunkt (od 

1985 r.) i profesor nadzwyczajny (od 2007 r.). W latach 1995–2005 
był wicedyrektorem obserwatorium. W 2012 r. podjął pracę na 
WFMiI Politechniki Krakowskiej, gdzie od 2013 r. jest zastępcą 
dyrektora ds. badań i rozwoju w Instytucie Fizyki. Jego zainte-
resowania badawcze dotyczą: układów dynamicznych w zasto-
sowaniu do niestabilności grawitacyjnej ośrodka jednorodnego, 
relatywistycznej akustyki cieczy grawitującej w niestatycznych 
przestrzeniach zakrzywionych oraz zastosowania metod alge-
bry komputerowej do równań perturbacyjnych w ogólnej teorii 
względności. 

Prodziekani:
Dr hab. Ewa Gondek 
Dr inż. Jerzy R. Jaworowski
Dr Lech Sławik

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Dziekan 
Prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło 

Urodził się w 1946 r. w Trzebini. W 1970 r. 
ukończył studia w Akademii Górniczo-
-Hutniczej (Wydział Elektrotechniki Górni-
czej i Hutniczej). Również w AGH uzyskał 
w 1976 r. stopień doktora nauk technicz-
nych, a w 1987 r. — stopień doktora habili-
towanego. W 2003 r. otrzymał tytuł nauko-
wy profesora. Bezpośrednio po studiach 
podjął pracę w AGH. Od 1992 r. pracuje na 
Politechnice Krakowskiej. Był dyrektorem 
Instytutu Elektromechanicznych Prze-
mian Energii. W latach 1999–2005 po raz 

pierwszy pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej (przez dwie kadencje). Ponownie sprawuje ją od 
2012 r. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problema-
tyce stanów dynamicznych maszyn elektrycznych, głównie zasila-
nych za pomocą układów energoelektronicznych w zastosowaniu 
do napędów trakcyjnych i na modelowaniu zjawisk zachodzących 
podczas magnesowania materiałów magnetycznych miękkich. Za 
zasługi dla Trzebini, w której w latach 2000–2004 był przewodni-
czącym Rady Miasta, otrzymał godność Honorowego Obywatela 
Trzebini. Prywatnie interesuje się historią Polski, heraldyką i arche-
ologią śródziemnomorską.

Prodziekani:
Dr inż. Ireneusz Chrabąszcz
Dr hab. inż. Mieczysław Drabowski
Dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
Dr inż. Andrzej Szromba
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Wydział Mechaniczny

Dziekan 
Prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek 

Urodził się w 1954 r. w Krakowie. Studia 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Krakowskiej ukończył w 1978 r. Na Wy-
dziale Mechanicznym PK otrzymał rów-
nież stopnie doktora nauk technicznych 
(1990 r.) i doktora habilitowanego (2002 r.). 
Tytuł naukowy profesora przyznano mu 
w 2012 r. Na Politechnice Krakowskiej 
pracuje od 1977 r. W latach 1997–1998 był 
zastępcą dyrektora Instytutu Technologii 
Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Na PK 

zorganizował Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej, jed-
ną z czołowych placówek tego typu w Europie, i kierował nim 
w latach 2004–2013. Naukowo zajmuje się metrologią współrzęd-
nościową, metrologią w procesach wytwarzania i zarzadzaniem 
jakością. W latach 1997–2003 współtworzył Specjalną Strefę Eko-
nomiczną Krakowski Park Technologiczny i był jej wiceprezesem. 
W przeszłości uprawiał szermierkę, wielokrotnie zdobywając me-
dale mistrzostw Polski, a następnie działał na rzecz tej dyscypli-
ny sportu. Interesuje się historią, lubi muzykę klasyczną, podróże 
i narciarstwo.

Prodziekani:
Dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK
Dr inż. Stanisław Kuciel
Dr inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik
Dr hab. inż. Bogdan Szybiński

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Dziekan
Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał

Urodził się w 1961 r. we Wrocławiu. Stu-
dia chemiczne, rozpoczęte w 1980 r. na 
Wydziale Chemii Politechniki Wrocław-
skiej, kontynuował od 1983 r. na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Krakowskiej. 
Dyplom uzyskał w 1985 r. Stopień dokto-
ra nauk chemicznych otrzymał w 1991 r. 
na Uniwersytecie Jagielloński, a stopień 
doktora habilitowanego — na Politechni-
ce Warszawskiej w 2000 r. Tytuł profesora 
nauk chemicznych nadano mu w 2007 r. 

Pracę na PK rozpoczął bezpośrednio po ukończeniu studiów. 
W latach 1991–1993 przebywał na dwuletnim stażu naukowym 
w Clemson University (USA). W 2008 r. został po raz pierwszy 
wybrany na stanowisko prorektora ds. kształcenia i współpracy 
z zagranicą; ponownie powierzono mu tę funkcję w 2012 r. Jest 
specjalistą w dziedzinie chemii organicznej i polimerów, wyko-
rzystania promieniowania mikrofalowego w syntezie chemicznej 
oraz zastosowań polimerów w elektronice. Interesuje się sportem. 
Akademicki mistrz Polski uczelni technicznych w piłce nożnej. 
Prowadzi drużynę PK w meczach siatkówki rozgrywanych co 
roku w dniu inauguracji nowego roku akademickiego.

Prodziekani:
Dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK
Dr inż. Piotr Suryło
Dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK

Wydział Inżynierii Lądowej

Dziekan 
Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK

Urodził się w 1975 r. w Krynicy-Zdroju. 
W 1999 r. ukończył Wydział Budownic-
twa Politechniki Śląskiej w Gliwicach jako 
jeden z najlepszych absolwentów uczel-
ni. W 2006 r. obronił na Politechnice Kra-
kowskiej pracę doktorską. Stopień doktora 
habilitowanego uzyskał w 2014 r. Na Poli-
technice Krakowskiej pracuje od 1999 r. Od 
2013 r. jest zastępcą dyrektora Instytutu 
Inżynierii Drogowej i Kolejowej. Prowadzi 

też wykłady na innych uczelniach, krajowych i zagranicznych. 
Jest specjalistą w zakresie zagadnień transportowych. Autor 
modeli transportowych wielu polskich miast (m.in. Wrocławia, 
Poznania, Gdańska, Rzeszowa, Warszawy i Krakowa), a także 
współautor modelu transportowego Salonik (Grecja). Kierował 
pracami konsorcjum zajmującego się opracowaniem metodyki 
tworzenia planu transportu publicznego dla województwa ma-
łopolskiego.

Prodziekani:
Dr inż. Marek Bauer 
Dr hab. inż. Lucyna Domagała 
Dr inż. Dorota Jasińska
Dr inż. Agnieszka Leśniak

Wydział Inżynierii Środowiska

Dziekan 
Dr hab. inż. Stanisław Rybicki 

Urodził się w 1958 r. w Krakowie. Studia 
na ówczesnym Wydziale Inżynierii Sa-
nitarnej i Wodnej Politechniki Krakow-
skiej ukończył w 1983 r. Stopień doktora 
nauk technicznych otrzymał w 1996 r. 
na Wydziale Inżynierii Środowiska PK. 
Również na PK uzyskał w 2016 r. stopień 
doktora habilitowanego. Bezpośrednio po 
studiach pracował w Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Hydrotechnicznego i Ru-
rociągów Energetycznych „Energopol-2”. 

W 1986 r. rozpoczął pracę na Politechnice Krakowskiej. W pracy 
dydaktycznej koncentruje się na nauczaniu projektowania obiektów 
oczyszczania wody i ścieków oraz na zagadnieniach związanych 
z planowaniem przestrzennym w zakresie infrastruktury wodno-
-ściekowej. Współpracuje z Politechniką Królewską w Sztokholmie. 
Od 2016 r. przewodniczy Radzie Programowej Ośrodka Badawczo-
-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA. Jest 
członkiem Zakonu Maltańskiego. Prywatnie interesuje się historią 
lotnictwa polskiego i kolekcjonuje militaria.

Prodziekani:
Dr inż. Piotr Beńko
Dr inż. Izabela Godyń
Dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. PK
Dr inż. Jarosław Müller
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„Wielka zamrażarka” będzie służyć nauce i gospodarce

Otwarcie Laboratorium 
Badań Technoklimatycznych
Potencjał naukowy Politechniki Krakowskiej powiększył 
się o kolejne nowoczesne centrum badawcze i dydaktyczne. 
31 marca otwarte zostało Laboratorium Badań Technoklima-
tycznych — najbardziej zaawansowana jednostka tego typu 
w Europie Środkowowschodniej. Będąca sercem nowego labo-
ratorium komora higrotermiczna, już ze względu na swe roz-
miary robi duże wrażenie. Umożliwia ona testowanie wiel-
kogabarytowych maszyn i pojazdów w najbardziej skrajnych 
warunkach klimatycznych.

Mówiąc dokładniej, specjalistyczne wyposażenie Labora-
torium Badań Technoklimatycznych (LBT) pozwala prowa-
dzić próby odporności całkowitej obiektów inżynieryjnych 
w zakresie temperatur od minus 55°C do plus 70°C, przy 
wilgotności podwyższonej do 98 proc. RH. W olbrzymiej ko-
morze można testować nie tylko wielkie maszyny budowla-
ne (np. koparki i ładowarki), urządzenia dźwigowe, wszelkie 
pojazdy cywilne i wojskowe (łącznie z czołgami), ale tak-
że mniejsze statki powietrzne. Obszerny plac manewrowy 
przed budynkiem laboratorium może służyć jako lądowisko 

dla śmigłowców poddawanych badaniom. Obiekt o wartości 
8 050 000 zł został w 2014 r. wsparty przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego kwotą 6 015 000 zł. Pozostałe środki 
wyłożyła Politechnika Krakowska.

Uroczystość otwarcia nowego laboratorium, które powsta-
ło na terenie Wydziału Mechanicznego PK w Czyżynach, zgro-
madziła licznie przybyłych gości ze świata nauki i gospodarki, 
a także spore grono naukowców i pozostałych pracowników 
Politechniki Krakowskiej. Zwracając się do przybyłych, rek-
tor PK prof. Kazimierz Furtak powiedział, że intencją naszej 
uczelni jest, aby laboratorium służyło nie tylko Politechnice 
Krakowskiej, ale całemu środowisku naukowemu Krakowa 
i Polski, a także by prowadzone w nim były badania wspólnie 
z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi. 
LBT stwarza takie możliwości, bowiem warunki, które można 
w nim uzyskać, odpowiadają warunkom występującym na ca-
łej kuli ziemskiej. Podziękowania za realizację inwestycji rektor 
skierował do wszystkich, którzy przyczynili się do powstania 
laboratorium.

Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Leszek Wojnar 
przypomniał, że pierwszy obiekt tego typu na Politechnice 
Krakowskiej powstał w latach 70. ubiegłego wieku, jeszcze 
w czasach gdy nie znano urządzeń, które zrewolucjonizowały 
nasze życie — komputerów osobistych, Internetu, fotografi i 
cyfrowej, telefonów komórkowych. Różnica między komorą 
starą a wybudowaną teraz odpowiada ogromnemu skokowi 
technicznemu, jaki się dokonał od tamtego czasu, stwierdził 
dziekan WM. Wymownym gestem wskazując wolny teren 
obok gmachu laboratorium, wyraził nadzieję, iż komora hi-
grotermiczna da początek całej strefi e badawczej, strefi e, na 
którą złożą się kolejne laboratoria. Miejsca jest dosyć. 

Do niedawna osobą odpowiedzialną za budowę Labora-
torium Badań Technoklimatycznych był sprawujący funkcję 
kanclerza Politechniki Krakowskiej dr Paweł Modrzyński. 
W uroczystości otwarcia LBT przyszło mu uczestniczyć już 
w nowej roli — dyrektora Departamentu Innowacji w Mini-
sterstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zabrawszy głos, 
dr Modrzyński złożył podziękowania pomysłodawcy labora-
torium dr. inż. Wiesławowi Cichockiemu, a także dyrektorowi 
technicznemu PK Mariuszowi Szczęsnemu, z którym wspól-
nie był zaangażowany w realizację projektu LBT i który do-
prowadził zadanie do szczęśliwego fi nału.

Podstawowe dane na temat LBT i charakterystykę jego moż-
liwości przedstawił dr Wiesław Cichocki z Instytutu Konstruk-
cji Maszyn PK. Przypomniał, że efektem tematów badawczo-
-rozwojowych realizowanych na PK dzięki komorze użytkowa-
nej do tej pory przy ul. Warszawskiej były nie tylko osiągniecia 
naukowe i użytkowe (dla partnerów przemysłowych), ale także 

Nie zabrakło tradycyjnej wstęgi… 
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kilka obronionych prac habilitacyjnych i doktorskich oraz wiele 
prac magisterskich i inżynierskich. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: dr Paweł Mo-
drzyński, rektor prof. Kazimierz Furtak, dziekan prof. Leszek 
Wojnar, zastępca dyrektora Instytutu Konstrukcji Maszyn 
dr hab. inż. Bogdan Szybiński i prof. Andrzej Sobczyk z IKM. 
Obiekt poświęcił ks. prałat Grzegorz Szewczyk, proboszcz pa-
rafi i św. Floriana. — Modlimy się, aby ci, którzy tutaj będą zaj-
mować się formacją młodzieży, potrafi li w nauczaniu łączyć ludzką 
mądrość z ewangeliczną prawdą — powiedział ks. Szewczyk.

Po części ofi cjalnej goście ceremonii zostali zaproszeni 
do obejrzenia LBT od środka. Wewnątrz olbrzymiej komory 
przedstawiono możliwości chłodnicze „wielkiej zamrażarki”, 
jak potocznie nazywane jest laboratorium, dbając jednak o to, 
aby uczestnicy prezentacji nie poczuli się naprawdę… zmro-
żeni. Mrożone były tylko lody, które oferowano w ramach 
zwyczajowego cateringu.

Gośćmi specjalnymi uroczystości, obok dr. Pawła Mo-
drzyńskiego, byli przedstawiciele szkół wyższych, two-
rzących razem z Politechniką Krakowską Związek Uczel-
ni „InnoTechKrak” — prorektor ds. ogólnych Akademii 
Górniczo-Hutniczej dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prof. 
AGH i prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie prof. Florian Gambuś. Obecni byli 
reprezentujący władze PK prorektorzy: dr hab. inż. arch. An-
drzej Białkiewicz, prof. PK, prof. Dariusz Bogdał, prof. Jan Ka-
zior i prof. Leszek Mikulski, a także dziekan Wydziału Inży-
nierii Lądowej prof. Tadeusz Tatara i dyrektor administracyjny 

PK Lidia Ponanta. Uroczystość prowadziła Małgorzata Syrda-
-Śliwa, rzecznik prasowy Politechniki Krakowskiej.

Do rektora prof. Kazimierza Furtaka, dziekana prof. Lesz-
ka Wojnara i dyrektora Instytutu Konstrukcji Maszyn 
prof. Aleksandra Muca list z podziękowaniami za zaprosze-
nie do udziału w uroczystości przesłał wicepremier, minister 
nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. 

*

Wydarzenie wzbudziło duże zaintereso-
wanie mediów, zarówno lokalnych, jak 
i ogólnopolskich. W briefi ngu dla dzien-
nikarzy wzięli udział prof. Kazimierz 
Furtak i dr Wiesław Cichocki, którzy 
musieli odpowiedzieć na wiele pytań. 
Informacje o nowym laboratorium PK 
ukazały się m.in. w programach TVP 
Kraków, Radia Kraków, Radia ZET, Ra-
dia Eska, Radia Zet Gold, RMF Maxxx, 
w publikacjach „Gazety Krakowskiej” 
i „Gazety Wyborczej” oraz w serwisie 
Polskiej Agencji Prasowej.

W swych relacjach dziennikarze pod-
kreślali unikatowy charakter nowego 
centrum badawczego PK i wspominali 
o bogatym doświadczeniu naszej uczelni 
w dziedzinie testowania różnego rodza-
ju maszyn i pojazdów w skrajnych wa-
runkach klimatycznych. Przytoczono wiele szczegółów tech-
nicznych dotyczących oddanego do użytku obiektu. „Gazeta 
Krakowska” cytowała wypowiedź dr. Wiesława Cichockiego, 
który mówił, że na PK badane są również urządzenia, które 
umożliwiają przetrwanie ludności w warunkach kryzyso-
wych, kiedy np. trzeba dostarczyć żywność i czystą wodę po 
ataku biologicznym, chemicznym czy terrorystycznym. Radio 
Kraków o otwarciu LBT informowało w programie „Pracują 
na Nobla”. Oby się sprawdziło! 

Planowane jest wyposażenie w najbliższym czasie komo-
ry higrotermicznej w system symulujący silne nasłonecznie-
nie oraz utworzenie stanowiska do badania nowych materia-
łów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych w znacznie szerszym 
od generowanego obecnie zakresie temperatur.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

W uroczystości otwarcia laboratorium uczestniczył dyrektor Depar-
tamentu Innowacji MNiSW Paweł Modrzyński (pierwszy z prawej); 
obok (kolejno): rektor PK Kazimierz Furtak, prorektor UR Florian 
Gambuś, prorektor AGH Mirosław Karbowniczek 

Dr inż. Wiesław Cichocki 
udzielał licznych wyjaś-
nień dziennikarzom

 Seminarium naukowo-techniczne
Otwarciu nowej komory termoklimatycznej LBT towarzyszyło zorgani-
zowane w tym samym dniu seminarium naukowo-techniczne. W jego 
trakcie przedstawiono 11 referatów. Dotyczyły one głównie metod 
prowadzenia badań w warunkach skrajnych narażeń klimatycznych 
i środowiskowych, mechanizmów degradacji urządzeń podczas eks-
ploatacji w tego typu warunkach, a także standaryzacji kryteriów ba-
dań według norm wojskowych, w tym norm obowiązujących w NATO.

Zagadnienia te zostały przedstawione w referatach dr.  inż. Wie-
sława Cichockiego (PK), dr. inż. Zbigniewa Kamyka (Wojskowy Insty-
tut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu), dr. inż. płk. Adama Bart-
nickiego (WAT), prof. Janusza Szpytko (AGH) i dyr. Jana Szuro (UDT 
w Krakowie). Ważnym wątkiem spotkania była praktyka doskonalenia 

obiektów inżynieryjnych przez polskich producentów urządzeń spe-
cjalnych. Temat ten został podjęty w referatach mgr. inż. Przemysława 
Świdlińskiego (dyrektor ds. rozwoju w OBRUM Gliwice), mgr. inż. Mar-
cina Duszka (dyrektor ds. badań w OBRUM Gliwice), dr. hab. inż. Anto-
niego Świątka (prezes Instytutu Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej), 
mgr. inż. Andrzeja Pyzia (dyrektor ds. badań w JELCZ-Komponenty 
z Laskowic), mgr. inż. Andrzeja Gackierwiocza (dyrektor ds. rozwo-
ju w HTS Stalowa Wola), mgr. inż. Stanisława Świderskiego (redaktor 
portalu Dźwignice, Warszawa), mgr. inż. Huberta Jakubowskiego 
(dyrektor ds. badań w Wojskowym Centralnym Biurze Konstrukcyjno-
-Technologicznym). W dyskusji głos zabierali uczestniczący w semina-
rium przedstawiciele różnych fi rm z całej Polski. 



TEMAT NUMERU

6 Nasza Politechnika nr 5 (153) maj 2016 www.nasza.pk.edu.pl

Wszystkie klimaty Ziemi
Laboratorium Badań Technoklimatycznych dzięki swemu wyposażeniu 
może stać się atrakcyjnym partnerem również dla zagranicznych podmiotów 
gospodarczych

LESŁAW PETERS

Nie wystarczy skonstruować nowoczesną¸ zaawansowaną 
technologicznie maszynę. Nie wystarczy zaprojektować po-
jazd świetnie radzący sobie w trudnych warunkach tereno-
wych. Cały wysiłek twórców takiego dzieła inżynierskiego 
może pójść na marne, gdy zostanie ono wystawione na ostre 
mrozy dalekiej Północy lub tropikalne upały w strefi e równi-
kowej, gdzie… odmówi posłuszeństwa. 

Garbacik. Zajęli się oni problemem atestacji maszyn roboczych 
ciężkich, działających w warunkach skrajnie niskich tempera-
tur. W 1976 r. do badań zaczęto wykorzystywać komorę wybu-
dowaną na terenie kampusu PK przy ulicy Warszawskiej. Nad 
budową tego obiektu czuwał dr Jan Czaczkowski.

To dzięki tym ludziom na Wydziale Mechanicznym PK 
powstał liczący się nie tylko w kraju ośrodek badań technokli-
matycznych. Prowadzone prace badawczo-rozwojowe owoco-
wały osiągnięciami naukowymi i efektami ważnymi dla part-
nerów przemysłowych. Wyniki były prezentowane w wielu 
artykułach i publikacjach książkowych, a także podczas kon-
ferencji. Nawiązana została współpraca z ośrodkami krajowy-
mi i zagranicznymi w Niemczech i Danii, na Węgrzech, w Sta-
nach Zjednoczonych, Australii i innymi.

Komora usytuowana w kompleksie budynków przy uli-
cy Warszawskiej dobrze służyła naukowcom przez te 40 lat. 
Badaniom poddawano w niej m.in. wagony kolejowe, wiel-
kogabarytowe maszyny budowlane, specjalistyczny sprzęt 
inżynieryjny, użytkowany w klimacie arktycznym, a także 
wojskowe pojazdy gąsienicowe. W listopadzie 2010 r. poru-
szenie na uczelni wywołało pierwsze w dziejach Politechniki 
Krakowskiej lądowanie śmigłowca na terenie kampusu przy 
ulicy Warszawskiej. Maszyna PZL SW-4 została przysłana 
przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego PZL w Świdniku 
w celu sprawdzenia podzespołów (m.in. układów sterowania, 
nawigacji i przeniesienia napędu) w warunkach przemrożenia. 

Na przełomie czerwca i lipca 2015 r. na zlecenie fi rmy 
Innotech Warszawa — Kraków zostały wykonane badania 

W roku 1994 nic nie zapowiadało, że tu kiedyś powstanie nowocze-
sne laboratorium

Właśnie z tego powodu od lat na Politechnice Krakowskiej 
prowadzone są badania urządzeń i materiałów pod kątem ich 
funkcjonalności w różnych warunkach klimatycznych. Z uzy-
skiwanych wyników korzysta wiele podmiotów gospodar-
czych, a także resort obrony narodowej. Oddanie do użytku 
nowego obiektu, służącego do prowadzenia badań tego typu 
istotnie rozszerza zakres prowadzonych na PK prac. 

Tak się zaczęło

Prowadzeniem specjalistycznych testów dotyczących funkcjo-
nowania maszyn i materiałów w nietypowych warunkach kli-
matycznych zajmują się na Politechnice Krakowskiej naukowcy 
z Instytutu Konstrukcji Maszyn (M3) na Wydziale Mechanicz-
nym. Badania te zainicjowali jeszcze w latach 70. ubiegłego 
wieku prof. Kazimierz Szewczyk, a następnie prof. Andrzej 

Stan budowy „LBT-Czyżyny” w listopadzie 2015 roku…
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automatów pocztowych (tz w. paczkomatów). Były to ostatnie 
testy przeprowadzone w starej komorze technoklimatycznej. 
Realizację kolejnych zaplanowano już w nowym obiekcie. 

Wagon blokował skrzyżowanie ponad trzy 
godziny 

Starania w sprawie zastąpienia starej komory termoklima-
tycznej nowym obiektem trwały kilka lat. Potrzeba przenie-
sienia badań do Czyżyn wynikała nie tylko z konieczności 
dorównania standardom badawczym XXI w. By prowadzić 
testy przy ulicy Warszawskiej, należało pokonywać poważne 
kłopoty logistyczne. 

Większość badanych obiektów, ze względy na ich pokaźne 
rozmiary i masę, trzeba było przywozić nocą i wymagało to 
zamykania ulicy Szlak. Podczas transportu wagonu kolejo-
wego ruch na skrzyżowaniu ulic Szlak i Warszawskiej został 
zablokowany na ponad trzy godziny. Za każdym razem trze-
ba było uzyskiwać specjalne zezwolenia Zarządu Infrastruk-
tury Komunalnej i Transportu na wjazd do centrum miasta 
tak dużych i masywnych obiektów o znacznym nacisku na oś 
(na Szlaku obowiązuje ograniczenie do 10 ton). Po wprowa-
dzeniu nowej organizacji wjazdów na teren uczelni z wielu 
badań trzeba było po prostu rezygnować. Warto też pamiętać, 
że plany rozwojowe uczelni zakładały, że miejsce usytuowa-
nia starej komory zostanie kiedyś wykorzystane pod budowę 
biblioteki lub laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej.

Pierwsze projekty koncepcyjne nowej komory opracowano 
w 2010 r. Początkowo brano pod uwagę umieszczenie jej przed 
stacją benzynową KIM w Czyżynach. Dr Wiesław Cichocki, 
koordynator większości prac prowadzonych w komorze przy 
ulicy Warszawskiej, opracował — w konsultacji z prof. Stani-
sławem Michałowskim — pierwszy program funkcjonalno-
-użytkowy dla komory „LBT-Czyżyny”. Program uzyskał 
aprobatę rektora prof. Kazimierza Furtaka i dziekana Wydzia-
łu Mechanicznego prof. Leszka Wojnara. 

Dzięki wsparciu udzielonemu przez rektora opracowany 
został projekt budowlany i uzyskano wszelkie niezbędne po-
zwolenia. Przygotowano też wniosek do Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego o dofi nansowanie budowy obiektu. 
MNiSW dotację przyznało w 2014 r. Projekt architektonicz-
ny laboratorium, opracowany przez Andrzeja Wojarskiego 

(z fi rmy KGA INTECH Grzegorz Kosmala), w momencie przy-
znania środków fi nansowych przez resort został przepraco-
wany pod kątem możliwości rozbudowy bryły budynku o La-
boratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur dla Instytutu 
Mechaniki Stosowanej (M1). Wyłoniony w przetargu publicz-
nym wykonawca inwestycji (fi rma NIWRE Erwin Krystowski 
z Kielc) rozpoczął prace w drugiej połowie grudnia 2014 r. 

Dr inż. Wiesław Cichocki podkreśla rolę, jaką na etapie przy-
gotowania programu funkcjonalno-użytkowego LBT odegrał 
prof. Stanisław Michałowski, a w staraniach o środki z MNiSW 
— Stanisław Romanowicz (ówczesny dyrektor techniczny PK) 
i Lucjan Tabaka (ówczesny kanclerz PK). Wspomina też bardzo 
dobrą współpracę najpierw z Bożeną Dutkiewicz, a następnie 
z Zofi ą Gajewską, Danutą Karlikowską, Anną Rajtar i Barbarą 
Sochańską. Na etapie realizacji budowy ważną rolę odegrał też 
dyrektor ds. technicznych PK Mariusz Szczęsny.

Wodę rozpylają ultradźwięki 

Otwarta ofi cjalnie 31 marca 2016 r. w Czyżynach komora już 
na pierwszy rzut oka przewyższa parametrami swoją po-
przedniczkę. Stara komora miała długość 24 m, szerokość 
5,5 m i wysokość 7 m. Dawało to powierzchnię użytkową 
około 130 m2 i kubaturę około 925 m3. Wymiary nowej ko-
mory to: 24 m długości, 7,7 m (8,8 m) szerokości i 7,5 m wy-
sokości. Powierzchnia głównej strefy testowej wynosi około 
170 m2, a więc jest o ponad 30 proc. większa od obiektu przy 
ulicy Warszawskiej. Kubatura głównej strefy testowej to około 
1350 m3, czyli jest większa o ponad 45 proc. Do nowej komory 
można wprowadzać obiekty o masie sięgającej 60 ton, np. duże 
maszyny budowlane, urządzenia dźwigowe i przeładunkowe, 
cywilne i woskowe pojazdy kołowe, gąsienicowe lub szynowe. 

Stara komora pozwalała uzyskiwać temperatury od minus 
40°C do plus 65°C oraz wilgotność do 85 proc. RH. W nowej 
komorze możliwe jest osiąganie mrozu do minus 55°C, upału 
do plus 75°C i wilgotności sięgającej do 98 proc. RH. Na pod-
kreślenie zasługuje fakt, że w nowym obiekcie jest korzystniej-
sza termoizolacja, co oznacza, że komora w „LBT-Czyżyny” 
odznacza się lepszym wskaźnikiem energooszczędności. 
Będą mniejsze rachunki za prąd. 

Dodajmy jeszcze, że istnieje możliwość powiększenia roz-
miarów komory przez otwarcie śluzy — powierzchnia wzra-
sta wówczas do 204 m2, a kubatura do ponad 1380 m3. Wów-
czas jednak nie osiągnie się podanych wyżej temperatur. Będą 
one zbliżone do tych, które generowano w starej komorze przy 
ulicy Warszawskiej. Przed komorą znajduje się obszerny plac 
manewrowy, pozwalający prowadzić próby badanych obiek-
tów w ruchu. Będą tu także mogły bez problemu lądować śmi-
głowce, jeśli ktoś znowu zechce poddać testom klimatycznym 
tego typu sprzęt latający. 

Komorę wyposażono w instalację chłodniczą, złożoną 
z zestawu agregatów z sześcioma sprężarkami dwustopnio-
wymi (typu ZSx6 COOL) oraz trzy dalsze agregaty chłodni-
cze różnych typów. Do grzania użyto zestawu sterowanych 
programowo nagrzewnic o łącznej mocy 200 kW. W instalacji 
służącej do nawilżania wykorzystano ultradźwiękowy me-
chanizm rozpylania wody

Rozmiary komory i uzyskiwane w niej warunki odpo-
wiadające ekstremalnym stanom pogodowym na Ziemi, 

…i gotowy obiekt
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przemawiają do wyobraźni, ale nie mniej istotne są urządze-
nia przeznaczone do badania skutków wystawienia maszyn 
i materiałów na działanie tak drastycznych czynników. LBT 
wyposażono w specjalistyczną, wielokanałową aparaturę 
pomiarową, dostosowaną do pracy w warunkach narażeń 
higrotermicznych. Poza przyrządami do mierzenia tempera-
tury w wymienionym wyżej zakresie i wilgotności względnej 
laboratorium dysponuje anemometrem do pomiarów prędko-
ści ruchu powietrza w komorze oraz stacją meteorologiczną, 
mierzącą intensywność deszczowania. 

Już niedługo komora higrotermiczna powinna wzboga-
cić się o system generujący narażenia badanych obiektów na 
promieniowanie słoneczne o gęstości strumienia cieplnego 
1125 W/m2 i widmie promieniowania ultrafi oletowego o dłu-
gości fal od 280 μm do 400 μm i gęstości strumienia równej 
68 W/m2. Planuje się też utworzenie stanowiska z minikomo-
rą wibro- i termobaryczną o objętości testowej około 200 dm3.
Prowadzić się tu będzie badania nowych materiałów kon-
strukcyjnych i eksploatacyjnych w temperaturze od minus 
100°C do plus 180°C.

Akredytacja to podstawa

Wyposażenie „LBT-Czyżyny” pozwala prowadzić badania 
technoklimatyczne w szerokim zakresie. Można tu wykony-
wać testy służące kształtowaniu i optymalizacji parametrów 
funkcjonalnych oraz energooszczędności napędów, a tak-
że podnoszeniu niezawodności i bezpieczeństwa urządzeń 
technicznych. Można badać wszelkiego typu urządzenia 
techniczne, łącznie z bezzałogowymi i załogowymi platfor-
mami wykorzystywanymi w sytuacjach kryzysowych. Wśród 
przykładowych obszarów badań wymienia się testowanie 
nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, zespołów napę-
dowych i sterujących do systemów bezpieczeństwa, w tym 
wieloźródłowych (hybrydowych) układów mechaniczno-

-elektryczno-hydraulicznych oraz systemów grzewczo-
-rozruchowych i klimatyzacyjnych. 

Nikt jednak wysokim kompetencjom Laboratorium Badań 
Technoklimatycznych nie zawierzy na słowo. Konieczne jest 
uzyskanie akredytacji, potwierdzających wartość prowadzo-
nych tu badań. Standardowa akredytacja wydana przez Pol-
skie Centrum Akredytacji jest ważna, ale gdy chodzi o testo-
wanie specjalnych obiektów inżynieryjnych, konieczne jest 
zdobycie zaufania ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej 
(dla obiektów wojskowych), a także Urzędu Dozoru Technicz-
nego (w przypadku cywilnych obiektów wykorzystywanych 
w sytuacjach kryzysowych, np. w usuwaniu skutków kata-
strof lub ataków terrorystycznych). 

Podstawą do rozmów z Urzędem Dozoru Technicznego 
jest porozumienie ramowe podpisane 7 stycznia 2015 r. przez 
prorektora Politechniki Krakowskiej prof. Jana Kaziora i preze-
sa UDT Mieczysława Borowskiego (zob. „Nasza Politechnika” 
z 2015 roku, nr 2). Rozszerzyło ono zakres trwającej od lat współ-
pracy PK z UDT o prace naukowo-badawcze, otwierając drogę 
do utworzenia wspólnego centrum badawczego, zdolnego do 
prowadzenia certyfi kacji maszyn i obiektów cywilnych przy-
stosowanych do pracy w warunkach narażeń klimatycznych. 

Aby urzeczywistnić ten cel, konieczne jest odpowied-
nie doposażenie LBT (PK oczekuje na przydział środków 
z MNiSW) oraz rozwiązanie problemów formalno-prawnych. 
LBT posiada zaplecze i wiedzę w zakresie prowadzenia badań 
atestacyjnych, zaś Centralne Laboratorium Dozoru Technicz-
nego jest ośrodkiem uznawanym w świecie w zakresie cer-
tyfi kowania maszyn i urządzeń. Wspólnie można wiele osią-
gnąć. Dla Politechniki to bardzo korzystna ścieżka rozwoju, 
bowiem samodzielne starania o zdobycie uznania w Europie 
trwałyby wiele lat, zanim osiągnięto by jakiś skutek. 

Dotychczasowe doświadczenia związane z badaniami 
w komorze przy ulicy Warszawskiej obiektów wojskowych 
pozwalają też mieć nadzieję na uzyskanie przez LBT uzna-
nia ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej. Specjalistów 
z Politechniki Krakowskiej wspiera w tym zakresie Wojskowy 
Instytut Technik Inżynieryjnych we Wrocławiu. Jego przed-
stawiciele monitorowali testy wykonywane w starej komorze 
(i formalnie to oni wydawali aprobaty techniczne dla bada-
nych obiektów wojskowych na podstawie wyników otrzymy-
wanych przez specjalistów PK). 

Teraz chodzi o uzyskanie uznania kompetencji LBT przez 
Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfi kacji. Nie 
ulega wątpliwości, że nasze laboratorium jest najbardziej 
nowoczesnym ośrodkiem w Polsce przygotowanym do pro-
wadzenia badań interdyscyplinarnych, natomiast uściśle-
nia wymaga status „LBT-Czyżyny” w strukturze Wydziału 
Mechanicznego. Do funkcjonowania laboratorium uznanie 
jego kompetencji przez WCNJiK MON — obok współpracy 
z Urzędem Dozoru Technicznego — jest jedną z najważniej-
szych kwestii. Dopiero w trzeciej kolejności można będzie 
się starać o akceptację ze strony Polskiego Centrum Akre-
dytacji. 

Z koparką pojechał za koło podbiegunowe 

Laboratorium Badań Technoklimatycznych PK — to wspólne 
dzieło wielu osób zaangażowanych w jego realizację. Była tu 

Przestronna hala laboratorium bez trudu pomieściła liczne grono go-
ści przybyłych na uroczystość otwarcia
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już o nich mowa. Duchem sprawczym — można powiedzieć 
— całego przedsięwzięcia był dr inż. Wiesław Cichocki. 

Ten urodzony w Przemyślu badacz już w trakcie studiów 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej miał 
ciekawe pomysły. Wykazywał się dużą aktywnością, zarów-
no w kole naukowym, jak i w Radzie Uczelnianej Zrzeszenia 
Studentów Polskich (za rektoratu prof. Bolesława Kordasa był 
przewodniczącym rady). Od początku ciągnęło go w skrajne 
klimaty. W styczniu 1976 r. zorganizował pierwszą wyprawę 
z koparką K606 do strefy subpolarnej — do Laponii, na tereny 
położone ponad 100 km za kołem podbiegunowym. Prawdo-
podobnie do dziś żadne inne koło naukowe na PK nie zorga-
nizowało równie niezwykłej (dr Cichocki mówi: „zwariowa-
nej”) ekspedycji. 

Po ukończeniu studiów Wiesław Cichocki zamierzał podjąć 
pracę w jednostce badawczej poza PK. Do pozostania na uczelni 
zachęcili go prof. Kazimierz Szewczyk, prof. Andrzej Garbacik 
i dr Jan Czaczkowski. Otworzyło to przed młodym naukowcem 
możliwość prowadzenia ciekawych badań w zbudowanej w tym 
czasie komorze termoklimatycznej przy ulicy Warszawskiej. 

W 1976 r. wymyślił akcję studenckich kół naukowych 
w Przemyślu, z czasem przerodziła się ona w akcję ogólnopol-
ską „Przemyśl-2000”. Został pierwszym kierownikiem sztabu 
tej inicjatywy. Wokół projektu udało mu się pozyskać wtedy, 
w latach Polski Ludowej, akceptację tak różnych instytucji, jak 
władze władze administracyjne, partyjne, związkowe (w tym 
NSZZ „Solidarność” i Solidarność Rolników Indywidual-
nych), kuria diecezji przemyskiej, o organizacjach studenckich 
i opiekunach kół naukowych Politechniki Krakowskiej, Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Akademii Medycznej i Akademii 

Rolniczej i innych uczelni Krakowa oraz całej Polski nie 
wspominając. Opiekunami naukowymi akcji byli m.in. pro-
fesorowie Bolesław Kordas, Roman Ciesielski i chirurg Otmar 
Gedliczka z Akademii Medycznej w Krakowie. Zjazdy uczest-
ników tego przedsięwzięcia odbywają się do dziś. 

W 1996 r. Wiesław Cichocki obronił doktorat (promotorem 
był prof. Andrzej Garbacik) oparty na żmudnych, długotrwa-
łych badaniach prowadzonych w komorze w temperaturze 
minus 40°C. Jego specjalizacja — to inżynieria środków trans-
portu przemysłowego, inżynieria bezpieczeństwa urządzeń 
poddozorowych, badania maszyn w warunkach obciążeń kli-
matycznych. Jest autorem lub współautorem kilku monografi i 
i wielu artykułów.

*

Laboratorium Badań Technoklimatycznych — to obiekt, który 
lokuje się w gronie czołowych tego typu ośrodków w naszej 
części Europy. Uroczyste otwarcie komory „LBT-Czyżyny” 
31 marca oznaczało oddanie do użytku obiektu budowlanego. 
W następnych tygodniach trwały prace służące przygotowa-
niu obiektu do prowadzenia badań. 

Prawdopodobnie jako pierwszy testom w nowej komorze 
poddany zostanie most MS40 produkowany przez OBRUM 
Gliwice. To największy obiekt na podwoziu kołowym, jaki 
może zostać tu przyjęty. Podobne mosty, tylko mniejsze (MS20 
i MG20 na gąsienicach), były badane w minionych latach przy 
ulicy Warszawskiej. W kolejce czekają następne obiekty.

Zdjęcia: Jan Zych

Problematyce dostosowania urządzeń technicz-
nych do pracy w skrajnych warunkach klima-
tycznych poświęcona jest monografi a „Badania 
maszyn roboczych i obiektów inżynieryjnych 
w warunkach narażeń środowiskowych”, opubli-
kowana ostatnio przez Wydawnictwo Politechniki 
Krakowskiej. Autorami książki są trzej specjaliści 
z Wydziału Mechanicznego PK: Wiesław Cichocki, 
Stanisław Michałowski i Janusz Pobędza.

W pracy przedstawiono klasyfi kację narażeń 
technoklimatycznych oraz mechanizmy degrada-
cji, mające wpływ na zdatność funkcjonalną i za-
daniową maszyn. Szczegółowo opisano też meto-
dykę prowadzenia badań technoklimatycznych, 
z uwzględnieniem badań w trybie przyspieszonym 
(tzw. testy forsujące). Ujęta została kwestia wyma-
gań stawianych wielkogabarytowym komorom 
termoklimatycznym. Obszerną część książki stano-
wi przegląd wybranych zagadnień konstrukcyjno-
-eksploatacyjnych, takich jak: wpływ obniżonej tem-
peratury na właściwości materiałów konstrukcyjnych i cieczy eksploata-
cyjnych, systemy grzewczo-rozruchowe silników zimnego rozruchu i mo-
delowanie cieczowo-przepływowych systemów grzewczo-rozruchowych, 
termoizolacja kabin operatorów oraz wpływ temperatury na zjawiska wy-
stępujące w hydraulicznych układach napędowo-sterujących.

Monografi ę zamyka przegląd prac badawczo-rozwojowych, pro-
wadzonych w omawianej dziedzinie na Politechnice Krakowskiej 

w latach 1973–2015. Autorzy przypominają, że 
pierwsza komora termoklimatyczna na PK, wy-
budowana przy ulicy Warszawskiej, powstała na 
fali ogromnego zainteresowania w Polsce zagad-
nieniami pracy maszyn w różnych warunkach kli-
matycznych, zarówno w zakresie realizacji badań 
podstawowych, zlecanych przez ośrodki naukowe 
i instytuty branżowe, jak i pod kątem badań ate-
stacyjnych dla wytwórców maszyn budowlanych, 
eksportujących swoją produkcję do krajów z kli-
matem polarnym lub tropikalnym. W tej części mo-
nografi i znalazł się również zestaw szczegółowych 
danych technicznych na temat nowej komory ter-
moklimatycznej „LBT-Czyżyny”. 

Niezwykle starannie opracowana część meto-
dologiczna, jak i mający oparcie w olbrzymim do-
świadczeniu autorów opis konkretnych zagadnień 
badawczych sprawiają, że książka jest publikacją 
o podstawowym znaczeniu dla prezentowanej 
dziedziny wiedzy.

(ps)

Wiesław Cichocki, Stanisław Michałowski, Janusz Pobędza, „Badania ma-
szyn roboczych i obiektów inżynieryjnych w warunkach narażeń środowi-
skowych”, Wydawnictwo PK, Kraków 2015. 

Maszyny na mrozie i w upale pod okiem badaczy
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INFORMACJE

KRONIKA
Kwiecień

2 IV    Uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów na Wydziale 
Architektury PK.

Msza święta z okazji 11. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, zorganizowana 
przez Duszpasterstwo Akademickie „U Brata” oraz Radę Osiedla Domów 
Studenckich PK na terenie Osiedla Studenckiego PK.

5 IV    VIII Konferencja „Kobiety w Nauce” — „No woman — no science” 
zorganizowana przez Centrum Transferu Technologii PK.

6 IV    Wybory rektora PK.

7–10 IV    Warsztaty „Aleje Trzech Wieszczów 2.0” zorganizowane 
w Zakrzowie przez KN Systemów Komunikacyjnych pod merytoryczną 
opieką pracowników Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK.

8 IV    Uroczyste rozdanie certyfikatów „Złoty Indeks PK” sześćdziesięciu 
sześciu tegorocznym maturzystom, nagrodzonym w ogólnopolskim kon-
kursie wiedzy z zakresu chemii i matematyki, zorganizowanym przez PK.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Arch-Eco” zorganizowana dla studen-
tów i doktorantów przez SKN Projektowania Zrównoważonego pod meryto-
ryczną opieką pracowników Instytutu Projektowania Urbanistycznego PK.

9 IV    Inauguracja studiów podyplomowych „wyroby lakierowe, techno-
logia i zastosowanie” na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

XXI Mistrzostwa PK w Piłce Nożnej Halowej.

11 IV    I Forum Green Smart City — „Głos nauki w walce ze smogiem”, 
zorganizowane na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Udział w forum 
wzięli reprezentanci władz województwa, miasta Krakowa, gmin woje-
wództwa małopolskiego oraz eksperci i naukowcy z UR, AGH i PK.

12 IV    Wręczenie nagród laureatom XXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejęt-
ności Budowlanych z południowej Polski w Sali Senackiej PK.

13 IV    Wybory prorektorów PK.

14 IV    Wirtualny dzień otwarty PK.

Wybory Najmilszej Studentki i SuperStudenta PK 2016.

15–17 IV    VI Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów 
i Doktorantów EUROINŻYNIER „Nowoczesne projektowanie i realizacja 
konstrukcji budowlanych”, zorganizowana przez SKN Konstrukcji Żelbeto-
wych CONKRET w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym PK „Kotłownia”.

18 IV    Finał V edycji ogólnopolskiego konkursu „Tadeusz Kościusz-
ko — inżynier i żołnierz”.

18–23 IV    IX Krakowskie Dni Integracji 2016.

19 IV    „KRakowski KRwiecień KRwiodawstwa” na PK — akcja organizo-
wana przez Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa we 
współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.

19–21, 23 IV    Akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku 
i komórek macierzystych w ramach projektu Fundacji DKMS Polska.

19 IV — 6 V    Wystawy towarzyszące 15. Międzynarodowemu 
Triennale Tkaniny w Łodzi INTRODUCTIO 3. Pracowni Interdyscyplinarnej 
Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie w galeriach PK „Kotłownia” oraz „Gil”.

20 IV    VII Międzynarodowy Konkurs Piosenki o Nagrodę Rektora 
zorganizowany przez Międzynarodowy Ośrodek Kultury Studentów PK we 
współpracy z Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK.

20–21 IV    II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „OSA — Odpady, 
Środowisko, Atmosfera” zorganizowana przez SKN „Equilibrum” i SKN Go-
spodarki Odpadami, działające przy Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony 
Powietrza na Wydziale Inżynierii Środowiska PK.

21–22 IV    III Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trans-
portu „KOKONAT”, zorganizowana przez Zakład Systemów Komunikacyj-
nych PK oraz działające przy nim KN Systemów Komunikacyjnych.

22 IV    „Dzień Wynalazków: Małopolska europejskim regionem wyna-
lazców i przedsiębiorców” zorganizowany na PK przez spółkę INTECH PK, 
Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz Małopolskie 
Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.

23 IV    Turnieje piłki koszykowej i siatkowej rozgrywane pomiędzy 
drużynami studentów Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK oraz 
reprezentacjami Samorządu Studenckiego PK.

Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów przez absolwentów Wydziału 
Budownictwa Lądowego PK z lat 1960–1966.

30 IV — 3 V    54. „Europaletowy” Rajd PK — Zarzecze 2016.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT 
Posiedzenie Senatu PK

22 kwietnia 2016 r. 

Senat podjął uchwały w sprawie:
• nadania prof. Romualdowi Będzińskiemu 

godności doctora honoris causa PK;

• opiniowania kandydatury na stanowisko 
kanclerza PK;

• wyboru przedstawiciela jednostek pozawy-
działowych do Rady Bibliotecznej;

• zmiany przedstawicieli Samorządu Studenc-
kiego w komisjach;

• powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

• zmiany uchwały Senatu PK z 22 maja 
2015 r. w sprawie warunków i trybu rekru-
tacji na I rok stacjonarnych i niestacjonar-
nych studiów I i II stopnia przewidzianych 

do uruchomienia w roku akademickim 
2016/2017;

• warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjo-
narnych i niestacjonarnych studiów III stop-
nia przewidzianych do uruchomienia w roku 
akademickim 2016/2017;

• liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niesta-
cjonarnych studiów I i II stopnia, rozpoczy-
nających się na PK w semestrze zimowym 
i letnim roku akademickiego 2016/2017;

• szczegółowej organizacji potwierdzania 
efektów uczenia się na Wydziale Inżynierii 
Lądowej i Wydziale Inżynierii Środowiska PK;

• przepisów szczegółowych Wydziału Archi-
tektury PK do „Regulaminu studiów wyż-
szych na Politechnice Krakowskiej im. Tade-
usza Kościuszki”;

• „Regulaminu studiów doktoranckich na Poli-
technice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”;

• zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-
-fi nansowym na 2015 r.;

• zmian w wieloletnim planie inwestycji PK 
w  zakresie robót budowlanych i projekto-
wych oraz w planie na 2016 r.;

• wyrażenia zgody na obciążenie nierucho-
mości położonej na terenie kampusu PK 
w Czyżynach przy al. Jana Pawła II służebno-
ścią gruntową.

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 11 z 22 marca 2016 r. w sprawie 
zmian w „Regulaminie ustalania wysokości, przy-
znawania i wypłacania świadczeń pomocy mate-
rialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej”. 
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INFORMACJE

PRACOWNICY 
Doktor habilitowany

Beata Makowska

Urodziła się w Krakowie, gdzie ukoń-
czyła V Liceum Ogólnokształcące im. 
A.  Witkowskiego w klasie matematyczno-
-fi zycznej. W latach 1983–1988 studiowa-
ła na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej. Była także słuchaczem Sekcji 
Sztuki Sakralnej w Instytucie Liturgicznym 
przy Wydziale Teologicznym Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie (1986–
1988). Po obronie pracy dyplomowej (pod 
kierunkiem prof. arch. Witolda Korskie-
go) w kwietniu 1989 r. rozpoczęła pracę 
w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby 
na Wydziale Architektury PK. Pracą nauko-
wą i dydaktyczną w tym Zakładzie zainte-
resowała się podczas studiów, uczestni-
cząc w zajęciach i plenerach wyjazdowych 
Koła Naukowego ARCHART. 

W marcu 2003 r. obroniła na Wydziale 
Architektury PK pracę doktorską pt. „O or-
namentyce w architekturze współczesnej” 
(promotor: prof. arch. Jacek Gyurkovich), 
a w marcu 2016 r. na podstawie dorobku 
i rozprawy habilitacyjnej pt. „Kamienice 
krakowskie z przełomu XIX i XX w. i okresu 
międzywojennego, położone na obszarze 
pomiędzy pierwszą i drugą obwodnicą 
— charakterystyka form i ich ewolucja” 
uzyskała stopień naukowy doktora habili-
towanego.

Jej zainteresowania i osiągnięcia na-
ukowe współgrają z profi lem macierzy-
stego Zakładu. Dotyczą sztuk plastycz-
nych w architekturze — relacji detali, 
ornamentów i dekoracji współczesnych 
i historycznych form architektonicznych 

z kontekstem kulturowym w przestrzeni 
miasta oraz historii i ochrony dziedzictwa 
architektonicznego Krakowa (kamienice 
z lat 1870–1939). Opublikowała także pra-
ce naukowe dotyczące roli rysunku w roz-
wijaniu wyobraźni i warsztatu architekta, 
szczególnie znaczenia szkiców w pierwszej 
fazie projektowania, poszukiwania i obra-
zowania idei.

Ważniejszymi osiągnięciami naukowy-
mi była realizacja 3 projektów badawczych, 
fi nansowanych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego: grantu promotor-
skiego prof. arch. Jacka Gyurkovicha „Opis 
i analiza kierunków rozwoju ornamentyki 
w polskiej architekturze współczesnej” 
(2002–2003; jako główny wykonawca) oraz 
2 własnych projektów badawczych — „De-
koracje krakowskich kamienic przełomu 
XIX i XX wieku — potrzeba ochrony kultu-
rowych wartości architektury” (2004–2006; 
jako kierownik, główny i jedyny wyko-
nawca) i „Dekoracje krakowskich kamienic 
z okresu modernizmu” (2007–2011; jako 
kierownik, główny i jedyny wykonawca). 

Opublikowała 2 monografi e i 76 re-
cenzowanych artykułów naukowych, m.in. 
42 artykuły w punktowanych czasopismach 
z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (3 jako współautor) i 19 jako roz-
działy w opracowaniach monografi cznych 
(5 w monografi ach w języku angielskim). 
Wyniki przeprowadzonych badań przed-
stawiane były w formie referatów na konfe-
rencjach naukowych i w towarzystwach na-
ukowych. Uczestnicząc w 59 konferencjach 
krajowych i zagranicznych (m.in w Rotterda-
mie, Florencji, Wenecji, Barcelonie, Dubrow-
niku, Pradze, Glasgow, Aix-en-Provence, 
Rzymie, Paryżu, Kopenhadze, Londynie i na 
Capri), wygłosiła 34 referaty.

Jest autorką lub współautorką 18 pro-
jektów architektonicznych i projektów 
wnętrz (m.in. współpraca z arch. Piotrem 
Wzorkiem, arch. Tadeuszem Nowakiem 
i arch. wnętrz Marią Zielińską) oraz au-
torką 16 projektów grafi cznych (plakaty, 
katalogi, foldery, kalendarze). Równocześ-
nie z pracą naukową, projektową i dydak-
tyczną rozwija twórczość w dziedzinie 
rysunku i malarstwa. Zajmuje się także 
fotografi ą. Swoje prace prezentowała na 
3 wystawach indywidualnych w Krakowie, 
45 wystawach zbiorowych w kraju i za gra-

nicą (m.in. w Ayr, Glasgow, Forfar, Katanii, 
Wenecji, Florencji, Chianciano Terme, We-
ronie i Paryżu; organizowane przez Asso-
ciazione Architetti Artisti, Ligne et Couleur, 
The Scottish Society of Architect Artists, 
Associazione Toscana Cultura i Fondazione 
Romualdo Del Bianco) oraz 20 konkursach 
(3 nagrody i 13 wyróżnień).

Odbyła ponad 20 zagranicznych wy-
jazdów studialnych, związanych z bada-
niami naukowymi i działaniami na rzecz 
rozwoju dydaktyki (m.in. do Francji, Hisz-
panii, Portugalii, Norwegii, Austrii, Danii, 
Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoch). Po-
dróże studialne i wykonane w ich trakcie 
fotografi e umożliwiły zebranie materiału 
porównawczego do publikacji, jak również 
narysowanie szkiców prezentowanych na 
wielu wystawach.

Praca twórcza w dziedzinie rysunku 
i malarstwa pozwoliła jej na nabycie do-
świadczenia praktycznego, koniecznego 
w prowadzeniu zajęć ze studentami. Dzię-
ki niej przekazuje własne doświadczenia 
nie tylko w zakresie teorii, ale także 
umiejętności przydatnych z punktu wi-
dzenia warsztatu pracy architekta. Stara 
się doskonalić metody nauczania, zachęca 
studentów do kreatywnego i indywidual-
nego podejścia do realizowanych zadań. 
Niezwykle ważne wydaje się jej rozwija-
nie wyobraźni przestrzennej studentów. 
Prowadzi zajęcia z przedmiotu „rysunek 
odręczny” i zajęcia w języku angielskim dla 
studiujących na Wydziale Architektury PK 
obcokrajowców. Bardzo lubi pracę ze stu-
dentami.

Włącza się w działalność organizacyjną 
na Wydziale Architektury PK, m.in. była 
członkiem komitetu organizacyjnego Mię-
dzynarodowej Konferencji Naukowej „Po-
limery w sztuce” w 1994 r. i sekretarzem 
naukowym II Międzynarodowej Konferen-
cji Naukowej „Nauczanie rysunku, malar-
stwa i rzeźby dla architektów. Wyzwania 
XXI  wieku. Rysować, malować czy skorzy-
stać z komputera” w 2015 r. — zorganizo-
wanych w Krakowie przez Zakład Rysunku, 
Malarstwa i Rzeźby PK. Za swoje osiągnię-
cia została wyróżniona Honorową Odzna-
ką Politechniki Krakowskiej.

Rysowanie, malowanie, fotografowa-
nie i podróżowanie należą do jej ulubio-
nych zajęć.
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Doktorzy

Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej

dr inż. Mateusz Galica (C-5) — „Synteza 
i charakterystyka hybrydowych polimerów 
dla optoelektroniki”; promotor: prof.  dr 
hab. inż. Dariusz Bogdał; recenzenci: prof. 
dr hab. Maria Nowakowska (UJ), prof. dr 
hab. Marek Pietraszkiewicz (Instytut Che-
mii Fizycznej PAN); 20 IV 2016 r.

dr inż. Teodora Sikora (EDF Polska SA) 
— „Mechanochemiczne wytwarzanie 
proszków ceramicznych i ceramiczno-
-metalicznych dla wybranych kompozyto-
wych materiałów inżynierskich”; promotor: 
prof.  dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa 
(PK); recenzenci: prof. dr hab. inż. Lucyna 
Jaworska (Instytut Zaawansowanych Tech-
nologii Wytwarzania w Krakowie), prof. 
dr hab. inż. Elżbieta Filipek (ZUT w Szczeci-
nie); 30 III 2016 r.

dr inż. Joanna Skoneczna-Łuczków (C-3) 
— „Analiza egzergetyczna wybranych 
procesów suszenia”; promotor: dr hab. inż. 
Włodzimierz Ciesielczyk, prof. PK (PK); re-
cenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Jarosiń-
ski (Instytut Gospodarki Surowcami Mine-
ralnymi i Energią PAN), dr hab. inż. Gabriel 
Filipczak, prof. PO (PO); 20 IV 2016 r.

Wydział Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej 

dr inż. Marek Dudzik (E-1) — „Analiza 
możliwości ograniczenia składowej prze-
miennej momentu elektromagnetyczne-
go w silniku ASM sterowanym wektoro-
wo w napędach trakcyjnych”; promotor: 
prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło; recenzen-
ci: prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński 
(PŚl), dr hab. inż. Grzegorz Skarpetowski, 
prof. PK (PK); 13 IV 2016 r. Praca wyróżniona. 

dr inż. Marek Sieja (E-3) — „Metrologicz-
na ocena dokładności systemów przezna-
czonych do pomiarów dynamicznych i jej 
realizacja na wybranych przykładach”; pro-
motor: prof. dr hab. inż. Edward Layer (PK); 
recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Bień (AGH); 
dr hab. inż. Mieczysław Zając, prof. PK (PK); 
25 V 2016 r.

W wyniku przeprowadzonych w ostatnim 
okresie wyborów duże grono naukowców 
z Politechniki Krakowskiej weszło w skład ko-
mitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk. 
(Ich kadencja obejmuje lata 2016–2020).

Komitety naukowe PAN są ogólnokrajo-
wą reprezentacją poszczególnych dyscyplin 
naukowych lub ich grup oraz międzydyscypli-
nowych problemów naukowych. Stanowią naj-
bardziej reprezentatywne grono specjalistów 
polskiej nauki.

Dwie osoby z grona przedstawicieli PK 
zostały przewodniczącymi komitetów. Są to 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński — Ko-
mitet Mechaniki oraz prof. dr hab. inż. Kazi-
mierz Furtak — Komitet Inżynierii Lądowej 
i Wodnej.

W skład komitetów działających 
w ramach Wydziału III PAN — Nauk Ścisłych 
i Nauk o Ziemi weszli: 

Komitet Chemii

prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

Komitet Chemii Analitycznej

prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski

W skład komitetów działających w ra-
mach Wydziału IV PAN — Nauk Technicz-
nych weszli:

Komitet Architektury i Urbanistyki

prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
prof. inż. arch. Witold Cęckiewicz 

(członek rzeczywisty PAN)
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich

(członek prezydium komitetu, przewod-
niczący Sekcji Urbanistycznej)

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka 
(członek prezydium komitetu, przewod-
niczący Sekcji Historycznej)

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski 

(członek prezydium komitetu, przewod-
niczący Sekcji Architektonicznej)

prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga
prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-

-Skalska
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak

Komitet Budowy Maszyn

prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek

Komitet Inżynierii Chemicznej 

i Procesowej

prof. dr hab. inż. Michał Dyląg
prof. dr hab. inż. Jerzy Kamieński
prof. dr hab. inż. Janusz Magiera
prof. dr hab. inż. Bolesław Tabiś

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej

prof. dr hab. inż. Wojciech Jan Dąbrowski
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak 

(przewodniczący komitetu)
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński
prof. dr hab. inż. Andrzej Truty
prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn 

(członek prezydium komitetu)

Komitet Inżynierii Produkcji

prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
dr hab. inż. Jan Duda, prof. PK 

(członek prezydium komitetu)
dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec

Komitet Inżynierii Środowiska

prof. dr hab. inż. Anna Anielak 
(członek prezydium komitetu)

prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski

Komitet Mechaniki

prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński 
(przewodniczący komitetu)

prof. dr hab. inż. Józef Nizioł
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń 

(zastępca przewodniczącego komitetu)
prof. dr hab. inż. Gwidon Szefer
prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn 

(członek rzeczywisty PAN; z własnego 
wyboru) 

Komitet Metalurgii

prof. dr hab. inż. Jan Kazior 
(członek prezydium komitetu, przewod-
niczący Sekcji Metalurgii Proszków)

Komitet Nauki o Materiałach

prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Komitet Termodynamiki i Spalania

prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup
prof. dr hab. inż. Jan Taler 

(zastępca przewodniczącego komitetu)
dr hab. inż. Bogdan Węglowski, prof. PK

Komitet Transportu

dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK

W skład komitetów problemowych we-
szli: 

Komitet Problemów Energetyki 

przy Prezydium PAN

prof. dr hab. inż. Jan Taler

Komitet Gospodarki Wodnej 

przy IV Wydziale Nauk Technicznych

prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik

Przedstawiciele PK w komitetach 
naukowych Polskiej Akademii Nauk
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W rosnące stale zainteresowanie kosmetyka-
mi naturalnymi wpisała się tematyka Konfe-
rencji Naukowej „Ekokosmetyki”, zorganizo-
wanej 25 lutego na Politechnice Krakowskiej. 
Uczestnicy spotkania mówili m.in. o ekstrak-
tach roślinnych jako ekologicznych i wielo-
funkcyjnych surowcach kosmetycznych.

Według wytycznych Komitetu Eksper-
tów Produktów Kosmetycznych przy Ko-
mitecie Zdrowia Publicznego Rady Europy 
„kosmetyk naturalny — to produkt, który 
ma upiększać i  pielęgnować za pomocą 
substancji naturalnych; przyjazny dla skóry 
i środowiska; sprzyjający zdrowiu, wspie-
rający samoregulację organizmu i wspo-
magający przez długi czas utrzymywanie 
naturalnej urody i harmonijny rozwój ciała 
i ducha”. W związku z brakiem jednoznacz-
nej regulacji prawnej dotyczącej kosmetyku 
naturalnego, ekologicznego, organicznego, 
w celu opracowania wspólnych zasad cer-
tyfi kacji została zawiązana grupa robocza, 
w skład której weszły wiodące europejskie 
jednostki standaryzujące (ECOCERT z Fran-
cji, BDIH z Niemiec, AIBA&ICEA z Włoch, 
SOIL ASSOCIATION z Wielkiej Brytanii, 
BIOFORUM z Belgii, COSMEBIO z Francji). 
W efekcie na początku 2010 r. przedstawio-
no standardy COSMOS (Cosmetic Organic 
Standard), zgodne z obowiązującą na tere-
nie Unii Europejskiej dyrektywą 1223/2009 
dotyczącą produktów kosmetycznych.

Generalną zasadą ujednoliconych stan-
dardów COSMOS jest stosowanie surow-

ców, technologii i procesów, które nie mają 
negatywnego wpływu na zdrowie czło-
wieka i środowisko. Surowce dopuszczone 
do stosowania w kosmetykach naturalnych 
podzielono na pięć kategorii: woda, mine-
rały i surowce pochodzenia mineralnego, 
surowce naturalne pochodzenia roślinne-
go i  zwierzęcego (pozyskane bez szkody 
dla zwierzęcia), przetworzone metodami 
fi zycznymi, agrosurowce przetworzone 
metodami chemicznymi o niskiej ekotok-
syczności oraz surowce dopuszczone ze 
względu na brak naturalnych odpowied-
ników. Odpowiednie zasady dotyczą także 
produkcji, pakowania, znakowania i prze-
chowywania kosmetyków.

Konferencję w Krakowie zorganizo-
wał Wydział Inżynierii i Technologii Che-
micznej PK we współpracy z konsorcjum, 
w którego skład wchodzą cztery jednostki 
naukowe: Uniwersytet Technologiczno-
-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskie-
go w Radomiu, Politechnika Krakowska, 
Politechnika Łódzka oraz Instytut Nowych 
Syntez Chemicznych w Puławach. Celem 
spotkania było zainteresowanie otoczenia 
społeczno-gospodarczego rezultatami 
badań prowadzonych w ramach projektu 
nr PBS1/A5/18/2012, fi nansowanego przez 
NCBiR oraz nawiązanie współpracy z ma-
łymi i średnimi przedsiębiorcami z bran-
ży kosmetycznej, działającymi na terenie 
województwa małopolskiego. Projekt 
realizowany przez członków konsorcjum, 

w ramach Programu Badań Stosowanych, 
dotyczy opracowania nowej generacji eko-
logicznych, bezpiecznych w stosowaniu 
kosmetyków i  produktów chemii gospo-
darczej z udziałem ekstraktów roślinnych 
otrzymywanych w warunkach nadkrytycz-
nego CO2. 

Ekstrakcja surowców roślinnych pły-
nami w stanie nadkrytycznym (np. CO2) 
stanowi stosunkowo nową technikę po-
zyskiwania ekstraktów i w porównaniu 
z tradycyjnymi metodami wykazuje wiele 
korzyści. Proces charakteryzuje się dużą 
wydajnością, a uzyskane produkty nie za-
wierają pozostałości konwencjonalnych 
rozpuszczalników organicznych. Ponadto 
ekstrakcję w warunkach nadkrytycznego 
CO2 prowadzi się w stosunkowo niskich 
temperaturach (10ºC — 70ºC), w atmosfe-
rze beztlenowej, co pozwala uniknąć ter-
micznego rozkładu i utleniania bioaktyw-
nych składników zawartych w ekstrakcie. 
Pozyskane w takich warunkach ekstrakty 
charakteryzują się wysoką jakością i ideal-
nie odpowiadają wymaganiom stawianym 
surowcom kosmetyków naturalnych przez 
standardy COSMOS.

Podczas konferencji poruszono te-
maty związane z charakterystyką wybra-
nych ekstraktów roślinnych pozyskanych 

Szampony, żele i płyny do kąpieli bezpieczne dla środowiska

Debata o kosmetykach naturalnych

Dr inż. Elżbieta Sikora. Fot.: Jan Zych

Uczestnicy konferencji. Fot.: Jan Zych
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Aktywizowanie kobiet z kręgu nauki i pre-
zentowanie sylwetek tych, które skutecz-
nie realizują swoje cele — czy to w labora-
toriach badawczych, czy też w przestrzeni 
gospodarczej — to idee, które przyświeca-
ją konferencji z cyklu „Kobiety w Nauce”, 
organizowanej od lat przez Centrum Trans-
feru Technologii PK. 5 kwietnia na terenie 
kampusu Politechniki Krakowskiej przy uli-
cy Warszawskiej odbyła się jej ósma edycja. 
Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło 
hasło: „No woman — no science”. 

Wzorem lat ubiegłych konferencję po-
dzielono na dwa bloki tematyczne. Pierw-
szy miał charakter informacyjny i obejmo-
wał prezentację różnorodnych programów 
fi nansujących badania naukowe i przedsię-
wzięcia na styku nauki i biznesu. Natomiast 
druga część była inspirującym spotkaniem 
z kobietami sukcesu.

Konferencja rozpoczęła się od infor-
macji na temat programów wsparcia, jakie 
oferuje naukowcom Narodowe Centrum 
Nauki słynące z bogatej oferty konkursów 
w zakresie badań podstawowych. Przed-
stawicielka CTT PK zaprezentowała możli-
wości fi nansowania badań wdrożeniowych 
i współpracy sektora nauki i biznesu w ra-
mach funduszy strukturalnych. Ciekawym 
punktem programu było wystąpienie 
przedstawiciela Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej. Omówił on wszystkie konkursy za-
planowane do 2019 r. z wyszczególnieniem 
nowych inicjatyw. Wśród zasługujących na 
szczególną uwagę jest konkurs POWROTY, 
umożliwiający badaczkom kontynuację 
kariery naukowej po przerwie związanej 
m.in. z rodzicielstwem czy pracą w innym 
sektorze. Optymizmem napawają również 
prokobiece rozwiązania, które FNP wpro-
wadziła w zapisach regulaminów niektó-
rych konkursów. Pozwalają one na przykład 
przedłużyć realizację projektu z powodu 
urodzenia dziecka. Tę część konferencji 
zakończyły rozważania dotyczące polityki 
równości w programie Horyzont 2020 oraz 
prezentacja RRI Toolkit, narzędzi ułatwiają-
cych KE skuteczną realizację tych założeń. 

Na forum konferencji można się było za-
poznać z inicjatywami, które mają na celu 
wyłanianie młodych autorów nowatorskich 
pomysłów o wdrożeniowym potencjale. Swo-
imi doświadczeniami i refl eksjami dzieliły się 
dwie młode badaczki, które mogą rozwijać 
swoje zainteresowania naukowe dzięki gran-
tom i programom stypendialnym, takim jak 
Mobilność Plus, DAAD oraz stypendium Marii 
Skłodowskiej-Curie. O korzyściach płynących 

z pracy w niemieckich jednostkach badaw-
czych opowiedziała dr Agnieszka Łuszczak 
z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki 
PK, na co dzień zajmująca się fi zyką wysokich 
energii, a przemyśleniami oraz praktycznymi 
wskazówkami z pobytu we francuskiej jed-
nostce naukowej podzieliła się dr inż. Anna 
Dudek z AGH, doktor nauk matematycznych. 
Mieliśmy przyjemność wysłuchać również za-
trudnionej na Wydziale Inżynierii i Technologii 
Chemicznej PK dr inż. Elżbiety Sikory, która suk-
ces naukowy odnalazła w macierzystym labo-
ratorium. Jej zespół, podążając za aktualnymi 
trendami w produkcji kosmetyków, opraco-
wał innowacyjne rozwiązania wykorzystujące 
oleje z nasion owoców jagodowych jako suro-
wiec kosmetyczny. Jedna z tych technologii 
znalazła już odbiorcę. W lutym br. warszawska 
fi rma z branży kosmetycznej zakupiła licencję, 
na bazie której planuje wprowadzić na rynek 
produkty o właściwościach nawilżających, 
regenerujących, przeciwstarzeniowych i łago-
dzących podrażnienia. Życzmy sobie więcej 
takich sukcesów. 

Konferencja została zorganizowana 
przez Punkt Informacji Europejskiej Europe 
Direct — Kraków oraz Centrum Informacji 
dla Naukowców Euraxess w Krakowie, dzia-
łające przy Centrum Transferu Technologii 
Politechnika Krakowska. 

Mgr inż. Dorota Markiewicz-Roszak i mgr inż. Mar-
lena Marek są pracownikami Centrum Transferu 
Technologii PK.

Bez kobiet nie ma nauki!
DOROTA MARKIEWICZ-ROSZAK, MARLENA MAREK

w warunkach nadkrytycznych CO2 (SC–CO2), 
w tym ekstraktów pozyskanych z nasion 
owoców jagodowych: porzeczki czarnej (Ri-
bes nigrum L.), truskawki (Fragaria ananassa 
Duch.) oraz jeżyny (Rubus sp.) — surowców 
stanowiących bogate źródło niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych 
(NNKT), witamin i fi tosteroli. Ponadto za-
prezentowano, pod kątem zawartości 
substancji aktywnych biologicznie, składy 
ekstraktów z   liści szałwii lekarskiej (Salvia 
offi  cinalis L.), kwiatów nagietka lekarskiego 
(Calendula offi  cinalis L.), koszyczków kwia-
towych rumianku pospolitego (Matrica-
ria chamomilla  L.), ziela mięty pieprzowej 
(Mentha x  piperita L.) czy szyszek chmielo-
wych (Humulus lupulus). Zwrócono uwagę 
na zawartość we wspomnianych ekstrak-
tach substancji aktywnych z grupy plifenoli, 
terpenoidów, kwasów organicznych, karo-
tenoidów czy garbników katechinowych, 
działających na skórę łagodząco, przeciwza-
palnie, odżywczo i regenerująco. 

W kolejnych referatach prelegenci 
omówili wyniki badań dotyczące zastoso-
wania ekstraktów pozyskanych w warun-
kach nadkrytycznego CO2 w kosmetykach 
takich, jak: szampony, preparaty typu żeli 
pod prysznic czy płynów do kąpieli oraz 
kosmetyków do demakijażu. Podkreślono, 
że ekstrakty roślinne stanowią ekologiczne 
i wielofunkcyjne surowce kosmetyczne. 
Zaprezentowano również nanoemulsje 
oraz nanocząstki lipidowe (NLC), opraco-
wane na bazie olejów pozyskanych z na-
sion owoców jagodowych jako nowoczes-
nych form kosmetyków, które nie tylko 
pozwalają na kontrolowane dostarczanie 
substancji aktywnych do skóry, ale również 
stanowią ochronę bogatych w niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe olejów 
przed utlenianiem pod wpływem działania 
czynników zewnętrznych. 

Spotkanie odbyło się w Galerii „Gil” PK. 
Pracom komitetu naukowego konferencji 
przewodniczył prof. Jan Ogonowski, a za-
stępcą przewodniczącego była dr inż. Elż-
bieta Sikora, która równocześnie stała na 
czele komitetu organizacyjnego. Gośćmi 
byli między innymi przedstawiciele takich 
fi rm kosmetycznych z obszaru Małopolski, 
jak: AlfaSagitarius, Barwa, Bielenda — Ko-
smetyki Naturalne, JagoPRO, Euphora, 
Laboratorium kosmetyków „Nova”, Scan-
dia Cosmetics, Croda, Dela Cosmetics czy 
FHU Ars et Natura. Prezentowane referaty 
spotkały się z dużym zainteresowaniem 
uczestników spotkania. 

(R.)
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W ogólnopolskim konkursie na projekt Alei 
Podróżników, Odkrywców i Zdobywców 
w Krakowie dwa pierwsze miejsca zajęły 
zespoły studentów Politechniki Krakow-
skiej. Wręczenie nagród i otwarcie wysta-
wy pokonkursowej odbyło się 7 kwietnia 
w Muzeum Lotnictwa Polskiego. 

Kreowanie nowych przestrzeni dla Kra-
kowa, projekty rewaloryzacji i rewitalizacji 
od lat są nieodłącznym tematem prac pro-
jektowych studentów kierunku architek-
tura krajobrazu na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej. Nowe możliwości 
w tej dziedzinie otworzyło porozumienie 
podpisane przez władze Zarządu Zieleni 
Miejskiej z Wydziałem Architektury w listo-
padzie 2015 r. W ramach tej umowy formu-
łowane są tematy dyplomów inżynierskich 
i magisterskich, powstają projekty kurso-
we, a także, jak miało to miejsce ostatnio, 
zorganizowany został ogólnopolski kon-
kurs dla studentów. 

Głównym pomysłodawcą była Funda-
cja Klubu Podróżników Śródziemie Aleja 
Podróżników przy współpracy Zarzą-
du Zieleni Miejskiej oraz Zakładu Sztuki 
Ogrodowej i Terenów Zielonych i Insty-
tutu Architektury Krajobrazu WA PK. Do 
udziału w konkursie zaproszono studen-
tów architektury krajobrazu, architektury 
oraz studentów kierunków artystycznych 
szkół wyższych. Celem konkursu było 
uzyskanie różnorodnych koncepcji zago-
spodarowania części ul. Stanisława Lema 
w Krakowie, znajdującej się przy Tauron 
Arenie. Pomysł miał się opierać na idei 
utworzenia Alei Podróżników, Odkryw-
ców i Zdobywców, złożonej z 30 stano-
wisk, prezentujących sylwetki polskich 
bohaterów wraz z zielenią towarzyszącą, 
identyfi kującą całość. 

Na konkurs wpłynęło kilkanaście prac 
z całej Polski, prezentujących w atrakcyj-
ny sposób różnorodne idee i kompozy-
cje. Jury, dokonujące oceny, składało się 
z przedstawicieli zarówno nauczycieli 
akademickich Politechniki Krakowskiej — 
prof.  Aleksandra Böhma (przewodniczą-
cy sądu konkursowego), dr hab. inż. arch. 
Agaty Zachariasz, prof. PK, dr inż. arch. 
Katarzyny Łakomy, dr. inż. arch. Miłosza 

Zielińskiego, dr. inż. arch. krajobrazu Woj-
ciecha Bobka, dr inż. arch. Katarzyny Hodor 
— jak i plastyk miasta Krakowa dr Agniesz-
ki Łakomej, prezesa oddziału krakowskie-
go SARP Bohdana (Biś) Lisowskiego, pre-
zesa Fundacji Klubu Podróżników Albina 
Marciniaka, Elżbiety Tomczyk-Miczka re-
prezentującej Małopolską Organizację Tu-
rystyczną, dr. art. rzeźbiarza Tomasza We-
strycha z ASP i mgr. inż. Jarosława Tabora 
z Zarządu Zieleni Miejskiej. 

Główna nagroda przypadła interdyscy-
plinarnemu zespołowi z Wydziału Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej w składzie: 
Monika Bińkowska, Konrad Brzykcy (stu-
denci I roku na studiach II stopnia architek-
tury) i Patrycja Wasiak (studentka III  roku 
architektury, inżynier architektury krajob-
razu). Nagrodę przyznano za wprowadze-
nie funkcji podnoszących wartość węzła 
komunikacyjnego oraz ideę opartą na 
walorach edukacyjnych i rekreacyjno-
-wypoczynkowych oraz dostosowanie pro-
jektu do potrzeb różnych grup społecznych 
i wiekowych. Zwycięski projekt przewidu-
je utworzenie szpaleru 30 drzew wzdłuż 
ul. Lema oraz krętej ścieżki spacerowej, a tak-
że budowę pawilonów służących mieszkań-
com do przyjemnego spędzania czasu. 

Rozstrzygnięto konkurs na projekt Alei Podróżników, Odkrywców i Zdobywców

Studenckie wizje terenu przy Tauron Arenie
KATARZYNA HODOR

II nagrodę otrzymały: Maria Brzózka, 
Ewelina Sypek, Agnieszka Wartacz, Anna 
Witek — studentki II stopnia I roku kierun-
ku architektura krajobrazu WA PK. III miej-
sce zajęły Katarzyna Samełko i Izabela 
Jarmołowska z Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska Politechniki Biało-
stockiej. Wyróżnienie przypadło zespołowi 
ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie. 

Na uroczystą galę z okazji wręczenia 
nagród do Muzeum Lotnictwa Polskiego 
przybyli przedstawiciele środowiska aka-
demickiego, Fundacji Aleja Podróżników, 
instytucji miejskich oraz władz dzielnicy. 
Wystawa prezentująca prace studenckie 
czynna była do 18 kwietnia, a następ-
nie prace przekazano Zarządowi Zieleni 
Miejskiej. Cieszy fakt licznego udziału stu-
dentów w konkursie, wsparcie go przez 
sponsorów, mecenasów. Wysoki poziom 
nadesłanych prac pozwala mieć nadzieję 
na ich wykorzystanie w praktyce w nieda-
lekiej przyszłości.

Dr inż. arch. Katarzyna Hodor jest adiunktem 
Instytutu Architektury Krajobrazu PK, prodzie-
kanem Wydziału Architektury PK.

Laureaci pierwszej nagrody Patrycja Wasiak i Konrad Brzykcy (pierwszy z prawej) w towa-
rzystwie znanych polskich podróżników — Andrzeja Lisowskiego (pierwszy z lewej) i Jerze-
go „Yurka” Majcherczyka. Fot.: Jan Zych
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Spore grono słuchaczy zgromadziły 
6.  Ogólnopolskie Warsztaty ze Statystyki 
i Analizy Danych, zorganizowane na Po-
litechnice Krakowskiej przez Studenckie 
Koło Naukowe Matematyków, działające 
na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informa-
tyki. Interesujące wykłady i prezentacje nie 
tylko pozwoliły poszerzyć specjalistyczną 
wiedzę, ale i zwróciły uwagę na jej prak-
tyczne aspekty, zwłaszcza w kontekście 
zagadnień fi nansowych. 

Prelekcje odbywały się od 1 do 3 kwiet-
nia. Wykład wprowadzający „Statystycz-
ne metody wykrywania zmian” wygłosił 
prof. Krzysztof Szajowski z Politechniki Wro-
cławskiej. Przybliżając kontekst historyczno-
-praktyczny, opisał zaawansowane metody 
probabilistyczne oraz ich wykorzystywanie 
do wykrywania zmian. Ekspert Domu Ma-
klerskiego PKO Banku Polskiego Damian 
Knapkiewicz scharakteryzował globalny ry-
nek walutowy Forex i wyjaśnił, na czym po-

lega analiza techniczna w praktyce. O tym, 
jak inwestować w dobie spadków, mówił 
analityk giełdowy, Adrian Mackiewicz. 

Prezentacje 2 kwietnia miały przybli-
żyć słuchaczom konkretne zastosowa-
nia metod statystycznych. I tak dr Ewa 
Strzałkowska-Kominiak z Instytutu Ma-
tematyki PK przedstawiła analizę prze-
życia, a prof. Victor Shevchuk (Instytut 
Ekonomii, Socjologii i Filozofi i PK) omówił 
makroekonomiczne efekty kursu waluto-
wego w Polsce. Prof. Jacek Leśkow, repre-
zentujący również Instytut Matematyki 
PK, wyjaśnił uczestnikom wykładu poję-
cie szeregów czasowych, metod resam-
plingowych (głównie omówił metodę 
bootstrap). Uświadomił również, czym jest 
ryzyko fi nansowe i z jakimi innymi poję-
ciami się wiąże. Na zakończenie tej sesji 
przedstawiciele SKN Inżynierii Finansowej 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
zapoznali słuchaczy z prezentacją „Po-
tencjał informacyjny laboratorium tradin-
gowego”, a Wojciech Sobala z IBM Polska 
udzielił praktycznych porad dotyczących 
uzupełniania brakujących danych. 

W ostatnim dniu warsztatów swoje re-
feraty prezentowali studenci: Maria Skupień 
— „Big Data a analiza danych funkcjonal-
nych”, Jakub Kabat — „Całki przyjazne i nie-
przyjazne” oraz pisząca te słowa — „Wartość 
narażona na ryzyko”. W konkursowej rywa-
lizacji przeważającą liczbą głosów pierwsze 
miejsce zdobyła Maria Skupień. Obecni wy-
słuchali także pozakonkursowej prezentacji 

Ogólnopolskie warsztaty na PK

Statystyka się przydaje
ANNA BIEDROŃ

Fot.: Magdalena Kotusz

Prof. Krzysztof Szajowski podczas wykładu. 
Fot.: Jan Zych

w języku angielskim „Moving Block Quantile 
Residual Bootstrap in GARMA models”, przy-
gotowanej przez Breno Andradego. 

Warsztaty zostały zorganizowane przez 
Studenckie Koło Naukowe Matematy-
ków PK dzięki dofi nansowaniu prorektora 
ds. studenckich PK prof. Leszka Mikulskiego 
oraz dziekana Wydziału Fizyki, Matematyki 
i Informatyki PK dr. hab. Marka Stanuszka.

Anna Biedroń jest studentką III roku matematy-
ki (studia I stopnia) na WFMiI PK, sekretarz SKN 
Matematyków PK.

Wystawę projektów dyplomowych stu-
dentów Wydziału Architektury Politech-
niki Krakowskiej można było oglądać na 
przełomie marca i kwietnia w Tarnowskim 
Centrum Kultury. Prezentowane prace zo-
stały poświęcone wybranym tarnowskim 
lokalizacjom.

Pokazana w Tarnowie ekspozycja była 
podsumowaniem pierwszego roku współ-
pracy miasta z Zakładem Architektury Uży-

Studenckie projekty dla Tarnowa
teczności Publicznej PK. Studenci wykonali 
projekty budynków, które w zamierzeniu 
miejscowych władz miałyby ożywić mia-
sto. W ten sposób powstały śmiałe wizje 
takich obiektów, jak mediateka planowana 
na niezabudowanej działce przy ul. Ber-
nardyńskiej, muzeum powozów konnych 
w sąsiedztwie pałacu Sanguszków, mu-
zeum szkła przy ul. Ujejskiego, biblioteka 
dla PZWS przy ul. Matki Boskiej Fatimskiej, 

a także budynek usługowo-biurowy przy 
ul. Brodzińskiego. 

Lokalizacje tych obiektów zostały wy-
typowane przez miasto. Najlepsze projek-
ty zostały nagrodzone przez jury, które-
mu przewodniczył dr hab. inż. arch. Piotr 
Burak-Gajewski, prof. PK, kierownik Zakła-
du Architektury Użyteczności Publicznej.

(R.)
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Laureaci okręgowego szczebla XXIX Olim-
piady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 
spotkali się 12 kwietnia na Politechnice 
Krakowskiej. Za sukces na tym etapie ry-
walizacji otrzymali nagrody. Kilka dni póź-
niej potwierdzili swe dobre przygotowanie 
podczas startu w zawodach centralnych.

W tym roku do udziału w zawodach 
szczebla centralnego zakwalifi kowało się 
rekordowo dużo uczniów — piętnaście 
osób. Podczas okręgowych zawodów, któ-
re odbyły się 5 marca w Krakowie, najlepszy 
wynik osiągnął Szymon Bukowski, uczeń 
III klasy w Zespole Szkół Budowlanych 
nr 1 w Krakowie. Miejsce drugie zajęła Na-
talia Czamara z Zespołu Szkół nr 1 im. J. Pił-
sudskiego w Limanowej, a miejsce trzecie 
przypadło Jakubowi Burdzie z Zespołu 
Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie.

Podkreślić należy, że listę laureatów za-
wodów okręgowych zdominowali ucznio-
wie obu wymienionych szkół z Krakowa 
i Limanowej; każdą z nich na zawodach 
centralnych reprezentowało pięć osób. 
Pozostałych pięciu uczniów z fi nałowej 
piętnastki pochodziło ze szkół w Bochni, 
Brzesku, Limanowej, Nowym Sączu i Za-
kopanem. Godne odnotowania jest i to, że 
aż dziesięciu laureatów jest uczniami klasy 
trzeciej, co oznacza, że za rok ponownie 
mogą się pojawić na PK z tej samej okazji.

Na wszystkich laureatów czekały na 
Politechnice cenne nagrody i upominki 
ufundowane przez naszą uczelnię i spon-
sorów. Wręczyli je: rektor PK prof. Kazimierz 

Furtak, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej 
prof.  Tadeusz Tatara, prodziekan Wydziału 
Inżynierii Środowiska dr inż. Elżbieta Jaro-
sińska (WIL i WIŚ prowadzą kierunek bu-
downictwo) oraz dyrektor Centrum Peda-
gogiki i Psychologii PK dr Marian Piekarski.

Zwracając się do młodych ludzi, prof. Ka-
zimierz Furtak zauważył, że z portretów zdo-
biących salę spoglądają na nich poprzedni 
rektorzy Politechniki, wśród których byli też 
budowlańcy, a więc… starsi koledzy dzisiej-
szych laureatów. Zarówno rektor, jak i dzie-
kan Tadeusz Tatara zachęcali do podjęcia 
studiów na PK. Prof. Tatara zadedykował też 
młodym ludziom łacińską maksymę „Sem-
per in altum” — zawsze w górę! 

Spotkanie dało też okazję do podsu-
mowania ostatnich ośmiu lat, czyli dwu 
kadencji władz uczelni, które wprowadziły 
w tym czasie zwyczaj zapraszania na PK 
laureatów olimpiady szczebla okręgowego 
przed wyjazdem młodych ludzi na zawody 
centralne. Dr inż. Władysława Maria Fran-
cuz, prof. oświaty, pełniąca od dwudziestu 
dziewięciu lat funkcję przewodniczącej 
Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Budowlanych, skierowała 
do władz PK podziękowania za opiekę nad 
olimpiadą. Jej słowa w szczególności adre-
sowane były do prof. Kazimierza Furtaka, 
który jako rektor PK sprawował patronat 
nad fazą okręgową zmagań olimpijczy-
ków, a w 2012 r. był patronem zawodów 
centralnych. Podziękowania trafi ły również 
do dziekanów obu wydziałów kształcą-

XXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Przez Kraków do sukcesu w ogólnopolskich 
zawodach

cych przyszłych bu-
dowlańców — prof. 
Elżbiety Nachlik (WIŚ) 
i prof. Tadeusza Tata-
ry (WIL).

Uczestnicy spo-
tkania na Politechnice 
Krakowskiej kilka dni 
później dobrze zapre-
zentowali się podczas 
zawodów centralnych 
olimpiady budowla-
nej. Zorganizowano je 
15 kwietnia w Ostrze-
szowie. W rankingu 
szkół drugie miejsce 
zajął Zespół Szkół Bu-
dowlanych nr 1 w Kra-
kowie, a Zespół Szkół 
nr 1 im. J. Piłsudskiego 
w Limanowej uplaso-
wał się na piątej pozy-
cji (na czterdzieści pięć szkół sklasyfi kowa-
nych). O dużym sukcesie może mówić też 
Szymon Bukowski, pierwszy w zawodach 
okręgowych; na zawodach w Ostrzeszowie 
wywalczył on trzecie miejsce, ustępując je-
dynie uczniom bezkonkurencyjnego w tym 
roku Zespołu Szkół Technicznych w Wodzi-
sławiu Śląskim. Z grona osób, które gościli-
śmy na PK, aż siedmiu uczniów znalazło się 
wśród trzydziestu trzech  laureatów szcze-
bla centralnego.

(ps)

Laureaci etapu okręgowego olimpiady tradycyjnie spotkali się z władzami PK. Fot.: Jan  Zych

Szymon Bukowski, 
zwycięzca okrę-
gowych zmagań. 
Fot.: Jan Zych
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 Wydawnictwo „Środowisko Mieszkaniowe” 
— publikowane na Wydziale Architektury 
PK przez Katedrę Kształtowania Środowiska 
Mieszkaniowego — przyzwyczaiło czytel-
ników do ukazywania ważnych zagadnień 
architektury i urbanistyki z wielu różnych 
perspektyw. Znamienną cechą tych tomów 
jest generowana przez nie swoista synergia. 
Całkowita korzyść z ich lektury przewyższa 
bowiem prostą sumę informacji i przemy-
śleń prezentowanych przez autorów po-
szczególnych tekstów. 

Kto sięgnie (lub sięgnął już) po najnow-
sze dwa tomy wydawnictwa, nie powinien 
doznać zawodu. Numery 14 i 15 „Środowiska 
Mieszkaniowego”, oba wydane w 2015 r., po-
święcone zostały kształtowaniu przestrzeni 
miejskiej z punktu widzenia kompozycji 
urbanistycznej i architektonicznej. Jak pod-
kreśla w słowie wstępnym redaktor naczel-
ny obu tomów, Wacław Seruga, kompozycja 
przestrzenna odnosi się do aspektów zwią-
zanych m.in. z estetyką, kształtowaniem for-
my architektonicznej i urbanistycznej, kre-
acją przestrzeni miejskiej innych zagadnień 
mających wpływ na oblicze miasta. 

Podobnie, jak w tomach poprzednich, 
zgromadzono artykuły autorów z róż-
nych ośrodków naukowych, i to nie tylko 
polskich. Obok przedstawicieli uczelni 
Krakowa, Katowic, Kielc, Łodzi, Wrocławia 
i Warszawy swoje teksty prezentują bo-
wiem również specjaliści z Kijowa, Lwowa, 
Mediolanu i Sarajewa. Oba tomy mają po-

nadto charakter jubileuszowy — i to jubi-
leuszowy jednocześnie w kilku płaszczy-
znach, ale o tym później. 

Część autorów rozważa kwestie kompo-
zycji urbanistycznej i architektonicznej na 
przykładach konkretnych rozwiązań. W to-
mie 14/2015 Edyta Banachowska z Politech-
niki Świętokrzyskiej przedstawia „Dworzec 
PKS w Kielcach jako przykład polskiej myśli 
modernistycznej”. To ciekawy i ważny tekst, 
wpisujący się w dyskusję na temat dorobku 
polskiego modernizmu w architekturze, 
w znacznej części zaniedbanego lub wręcz 
bezpowrotnie straconego ze względu na 
swe zakorzenienie w epoce socjalizmu. 
Kształtowania przestrzeni miejskiej w cza-
sach PRL dotyczy również artykuł Tomasza 
Moskala (Politechnika Krakowska), zatytu-
łowany „Geneza i ewolucja struktury prze-
strzennej osiedla mieszkaniowego Nowe 
Miasto w Rzeszowie”. Autor podkreśla, że 
w tym przypadku, w warunkach powojen-
nych doszło do zrealizowania, i to z nawiąz-
ką, wizji rozwoju miasta sformułowanej 
jeszcze w 1939 r. Zaś Vadym Abyzov i Andrii 
Markovskyi z Kijowa w artykule „Features 
of architecture of Ukraine in 1920–30’s on 
examples of Kyiv and Kharkiv” przedstawiają 
architekturę dwóch stolic Ukrainy — Charko-
wa (1919–1934) i Kijowa (po 1934) — w okre-
sie międzywojennym, od konstruktywizmu 
po neoklasycyzm stalinowski. 

W tomie 15/2015 zwraca z kolei uwagę 
artykuł Kazimierza Butelskiego i Magdale-
ny Zapały (Politechnika Krakowska) „Ulica 
Królowej Jadwigi jako oś kompozycyjna za-
chodniej części Krakowa”. Autorzy zwracają 
uwagę, że ta jedna z najdłuższych arterii 
komunikacyjnych miasta (4727 metrów dłu-
gości) pełni różnorodne funkcje komunika-
cyjne, przy czym podstawową wartością jej 
układu przestrzennego jest zlokalizowany 
w pobliżu pałac Decjusza. Postulują prze-
kształcenie tej zaniedbanej obecnie w wielu 
miejscach ulicy w wizytówkę miasta, wska-
zując kierunek działań, jakie należy w tym 
celu podjąć. Natomiast Magdalena Kozień-
-Woźniak (Politechnika Krakowska) w arty-
kule „Forma i miejsce — projekt sali kon-
certowej szkoły muzycznej w Jastrzębiu 
Zdroju”, przedstawiając założenia konkret-
nego projektu, formułuje bardziej ogólne 

wnioski dotyczące relacji zachodzących 
między budynkiem a jego otoczeniem. 

Większość tekstów podejmuje jednak 
problemy na wyższym szczeblu ogólności. 
W obu prezentowanych tomach znajdu-
jemy kilka artykułów autorów ze Lwowa 
i Kijowa, poruszających zagadnienia prze-
strzeni architektonicznej z perspektywy do-
świadczeń ukraińskich. Przykładowo, Olga 
Dmytrash i Ihor Kopylyak podejmują temat 
roli ośrodków kultury w kompleksach aka-
demickich („Cultural Centers as a Forming 
Factor of Contemporary Architecture of 
Universities”), a Inna Gumennyk i Victor Pro-
skuryakov piszą o różnych podejściach do 
projektowanych w Instytucie Architektury 
Narodowego Uniwersytetu Politechniczne-
go we Lwowie amfi teatrów dla obszarów 
zielonych („Lviv Architecture School expe-
rience in projecting »landscape« theaters 
in park areas of urbanized Ukrainian cities”). 

Ważne kwestie poruszają autorzy 
związani z Politechniką Krakowską. Woj-
ciech Kosiński w artykule „Kompozycja 
urbanistyczno-architektoniczna na wybra-
nych przykładach” zwraca uwagę na po-
trzebę harmonizowania, a nie zaburzania 
przestrzeni miejskiej i podkreśla znaczenie 
czynnika zieleni w projektowaniu. Ważna 
jest przy tym idea bezpretensjonalności, 
wyrażona słowami Kazimierza Wejcherta: 
„wpisać się, a nie popisać”. Wojciech Ko-
siński zawarte w tekście tezy ilustruje przy-
kładami obiektów własnego autorstwa lub 
współautorstwa. Zupełnie inny charakter 
ma publikacja J. Krzysztofa Lenartowicza 
„Dyskretny urok ziemiaństwa. Próba ana-
lizy topologicznej przestrzeni mieszkal-
nej domu polskiego według projektów 
Józefa Gałęzowskiego”. Znajdujemy tu 
alternatywne spojrzenie na kompozycję 
przestrzeni architektonicznej. Struktura 
fi zyczna budynków jest przeciwstawiona 
strukturze funkcjonalnej. 

O współczesnym postrzeganiu dwóch 
miast ukształtowanych w dużej mie-
rze przez ideologię piszą Magdalena 
Jagiełło-Kowalczyk i Małgorzata Petelenz 
w artykule „Kompozycja a ideologie. 
Strasburski Neustadt, krakowska Nowa 
Huta”. Okazuje się, że architektoniczne 
pomniki wzniesione niegdyś na cześć 

Książka

Przestrzeń miejska z wielu perspektyw 
LESŁAW PETERS
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władzy (faszystowskiej w przypadku 
Neustadt, komunistycznej w przypadku 
Nowej Huty) dzięki uporządkowanym 
układom kompozycyjnym są dziś 
oceniane pozytywnie, a nawet mogą 
być traktowane jako wzorcowe. Istotnym 
tekstem dla poruszanej w obu tomach 
„Środowiska Mieszkaniowego” tematyki 
jest artykuł „Miasto oswojone. Znaczenie 
kompozycji urbanistycznej dla orientacji 
w przestrzeni miasta” Pauliny Toty. Autor-
ka kładzie nacisk na czytelność formy i kla-
rowność układu przestrzeni miejskiej jako 
czynników poprawiających funkcjonowa-
nie człowieka w owej przestrzeni, a także 
będących źródłem przeżyć estetycznych, 
wzmacniających związek z miastem.   

Próbą spojrzenia w przyszłość obsza-
rów zurbanizowanych jest artykuł Wacła-
wa Serugi „… O architekturze mieszkanio-
wej XXI wieku — uwag kilka”. Autor zwraca 
uwagę, że nasze stulecie stawia całkowicie 
nowe wyzwania: „z jednej strony progno-
zowane zagrożenia Ziemi spowodowane 
siłami natury, z drugiej strony znaczny 
przyrost ludności świata i potężne trudno-
ści ekonomiczne w dostępności do miesz-

kań”. Wiek XXI będzie zatem stuleciem 
nowego spojrzenia na zagadnienia zwią-
zane z kształtowaniem miasta oraz róż-
norodnych form zamieszkania. Obecnie, 
jak zauważa Wacław Seruga, nie ma prze-
szkód techniczno-technologicznych w re-
alizowaniu najbardziej skomplikowanych 
form architektonicznych, brakuje jednak 
nowych idei i wizji humanistycznego roz-
woju siedlisk ludzkich. Dla autora nie ulega 
jednak wątpliwości, że nowa urbanistyka 
musi być związana z przyrodą i ochroną 
wartości kulturowych oraz tworzyć struk-
tury miejskie przyjazne człowiekowi.  

Nie da się tu omówić wszystkich inte-
resujących artykułów 14 i 15 tomu „Środo-
wiska Mieszkaniowego”, tym bardziej że 
znaczna ich część zasługuje na przedstawie-
nie w obszerniejszych omówieniach. Pozo-
staje więc poprzestać na stwierdzeniu, że 
problem kształtowania przestrzeni miejskiej 
został przedstawiony z bardzo wielu per-
spektyw. Konfrontacja tych różnorodnych 
spojrzeń nasuwa spostrzeżenia wykraczają-
ce poza wnioski płynące z poszczególnych 
artykułów z osobna, co przynosi czytelniko-
wi wspomniany na początku efekt synergii. 

Na koniec trzeba jeszcze odnotować, 
że oba numery mają charakter jubileuszo-
wy i to z kilku powodów. W pierwszej ko-
lejności chodzi o jubileusz 70-lecia Wacła-
wa Serugi (który miał miejsce w 2013  r.), 
odnotowany obszernie w znacznej części 
numeru 14. Znajdujemy tu przede wszyst-
kim biogram profesora — długoletniego 
dyrektora Instytutu Projektowania Urbani-
stycznego PK, a także twórcy „Środowiska 
Mieszkaniowego”. Są też okolicznościowe 
wypowiedzi przyjaciół i współpracow-
ników Wacława Serugi oraz garść jego 
własnych wspomnień i refl eksji. Pozosta-
łe powody do świętowania na łamach, to 
rocznice przypadające w 2015  r.: 70-lecie 
Wydziału Architektury PK, 45-lecie 
Instytutu Projektowania Urbanistycznego 
i 25-lecie Katedry Kształtowania Środo-
wiska Mieszkaniowego, a przede wszyst-
kim 70-lecie Politechniki Krakowskiej. 
Wszystkie te „lecia” zostały w mniejszym 
lub większym stopniu odnotowane na 
łamach obu wydań „Środowiska Miesz-
kaniowego”, mającego wszak też swój 
skromny jubileusz, jakim, bądź co bądź, 
jest wydanie piętnastego tomu. 

Wystawę prac dyplomowych, wykona-
nych w Instytucie Projektowania Miast 
i Regionów PK, zorganizowała Pracow-
nia Odnowy Miast. Otwarcie ekspozycji 
w budynku Wydziału Architektury PK przy 
ul. Warszawskiej odbyło się 22 marca. 

Głównym akcentem wystawy stała się 
praca dyplomowa Klaudii Sanek „Ogro-
dy Krakusa”, uhonorowana w listopadzie 
ubiegłego roku wyróżnieniem, przyzna-
nym przez kapitułę prestiżowych nagród 
miasta Krakowa. Praca stanowi ciekawą 
propozycję zagospodarowania olbrzymie-
go obszaru zieleni miejskiej w starej czę-
ści Podgórza, w którym znajdują się m.in. 
kościółek św. Benedykta, Baszta Maksymi-
liańska, kopiec Krakusa, cmentarz Podgór-
ski oraz kamieniołom Liban. 

Współpromotor pracy dr inż. arch. An-
drzej Hrabiec wyjaśnia, że dyplomantce 
chodziło o powiązanie rozdzielonych ale-
ją Powstańców Śląskich obu części terenu 
i stworzenie z nich jednej całości. W tym 
celu zaproponowała położenie szerokiej 
płyty ponad ulicą i przebiegającymi wzdłuż 

Interesująca propozycja dla Krakowa na wystawie Pracowni Odnowy Miast

Zielone serce Krakowa
niej torami kolejowymi. Ponadto przewi-
działa utworzenie ciągów pieszych od Ryn-
ku Podgórskiego i przez park Bednarskiego, 
a także połączenie tunelem kamieniołomu 
Liban z położonym opodal prawie niezna-
nym mieszkańcom Krakowa tzw. kamie-
niołomem miejskim. Na uwagę zasługuje 
ponadto projekt utworzenia na terenie ka-
mieniołomu Liban muzeum Podgórza o cie-
kawej, awangardowej architekturze. 

Prof. Zbigniew Zuziak, który był 
promotorem pracy, zwraca uwagę, że 
projekt dotyczy terenu mogącego stać się 
zielonym sercem Krakowa. Obszar tego typu 
istnieje np. w holenderskim Randstad (ko-
nurbacja obejmująca Amsterdam, Rotter-
dam, Hagę, Utrecht i inne miasta). Podobną 
funkcję pełni Central Park w Nowym Jorku. 
W Krakowie park na terenie proponowanym 
przez Klaudię Sanek miałby walor symbolu 
ze względu na obecność w tym miejscu kop-
ca, noszącego imię mitycznego założyciela 
miasta oraz kościółka św. Benedykta, w swej 
pierwotnej postaci stanowiącego jedną 
z najstarszych budowli sakralnych Krakowa. 

Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalań-
ski dodaje, że pracę Klaudii Sanek warto 
było pokazać na wystawie, aby była swo-
istym punktem odniesienia dla studentów. 
Mogą zobaczyć, co należy zrobić, aby zo-
stać dostrzeżonym (i docenionym) także 
poza macierzystą uczelnią.

(ps) 

Fot.: Jan Zych
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Czytamy, że „Tadeusz 
Koś ciuszko był tak silną 
i niezwykłą indywidual-
nością, że już za życia po-
dejmowano próby pisania 

jego biografi i na pamiątkę dla potomny-
ch”1. Jednym z pierwszych, który chciał 
opisać dzieje Naczelnika, był poeta Sta-
nisław Trembecki. Skończyło się jednak 
tylko na dobrych chęciach. 

Pierwsi biografowie

Pierwszy szkic biografi czny (liczący 
18 stron) poświęcony Tadeuszowi Ko-
ściuszce znalazł się w dwutomowym 
dziele M. A. Galleta pt. „Galerie po-
litique, ou Tableau historique, philo-
sophique et critique de la politique 
etrangere”, ogłoszonym w Paryżu 
w 1805 r. (a więc jeszcze za życia Ko-
ściuszki). Autorem drugiego życiorysu 
Kościuszki był rosyjski ofi cer, literat 
i poeta, Teodor Glinka, który wydał 
w Petersburgu w 1815 r. „Niektóre rysy 

1 B. Szyndler, „Tadeusz Kościuszko 1746–
1817”, Wyd. Bellona, Warszawa 1991, s. 7.

życia Tadeusza Kościuszki”. Książka 
powstała pod wpływem głoszonych 
wówczas przez cara Aleksandra I ha-
seł odbudowy państwa polskiego pod 
jego berłem.

Po śmierci Tadeusza Kościuszki, 
po sprowadzeniu jego ciała i złożeniu 
w krypcie na Wawelu, pisania biogra-
fi i Naczelnika podjął się jego były se-
kretarz gen. Franciszek Paszkowski. 
Prowadził rozległą kwerendę, starając 
się dotrzeć do źródeł archiwalnych, 
wertował prasę, pamiętniki i publikacje 
z przełomu XVIII i XIX w., by nie po-
pełnić błędów swoich poprzedników, 
zwłaszcza Marka A. Juliena, Karola 
Falkensteina i Julesa Micheleta, których 
opracowania zawierały pomyłki i zmy-
ślone fakty. „Dzieje Tadeusza Kościusz-
ki, pierwszego naczelnika Polaków”, 
pióra Franciszka Paszkowskiego, zosta-
ły wydane w Krakowie w 1872 r., 16 lat 
po śmierci autora.

Do najważniejszych opracowań na 
temat T. Kościuszki należy też zaliczyć 
obejmujące przeszło 800 stron dzieło 
wybitnego polskiego historyka, Tade-
usza Korzona — „Kościuszko. Biogra-
fi a z dokumentów wysnuta”. Jej pierw-
sze wydanie ukazało się w Krakowie 
w 1894 r. Jednak odkrycia nieznanych 
wcześniej źródeł i pojawienie się no-
wych publikacji na temat Kościuszki 
skłoniły Korzona do uzupełnienia bio-
grafi i Naczelnika o specjalny dodatek 
do drugiej edycji książki w 1906 r. 

W latach 20. poprzedniego wieku 
profesor Uniwersytetu Poznańskiego, 
Adam Skałkowski podjął próbę od-
dzielenia prawdy o życiu i działalności 
Kościuszki od jego legendy, publikując 
w 1924 r. pracę „Kościuszko w świe-
tle nowszych badań”, a następnie 
w 1926 r. — opracowanie „Z dziejów 
insurekcji 1794”. Skałkowski toczył po-
lemiczne boje z innymi historykami, 
m.in. z Marianem Kukielem i Wacła-
wem Tokarzem.

Oryginalne hipotezy Jana Dihma

Po II wojnie światowej badania nad po-
stacią Kościuszki i jego dokonaniami 
w dziedzinie wojskowości kontynu-
ował uczeń Wacława Tokarza, Stanisław 
Herbst. Opublikował on kilka obszer-
nych artykułów na ten temat, w tym 
życiorys T. Kościuszki w „Polskim słow-
niku biografi cznym” (t. XIV, 1968–1969, 
s. 430–440).

W 1969 r. Wydawnictwo Ossoli-
neum zaprezentowało liczącą 447 stron 
książkę Jana Dihma, zatytułowaną 
„Kościuszko nieznany”. Autor rozwa-
żał w niej kontrowersyjne lub niedo-
statecznie poznane dotąd fakty z życia 
Kościuszki, takie jak: pobyt w Korpusie 
Kadetów i studia we Francji, bitwa pod 
Dubienką, uwolnienie Kościuszki przez 
cara Pawła I i jego wiernopoddańcza 
przysięga, druga podróż do Ameryki 
i dramatyczne rozstanie z Niemcewi-
czem oraz „cudowne ozdrowienie”. Jan 
Dihm wysnuł w swym dziele kilka ory-
ginalnych hipotez, m.in. że Kościuszko 
symulował trwałe kalectwo zarówno 
w niewoli carskiej, jak i w czasie pobytu 

Tadeusz Kościuszko znany i mniej znany
Dzięki insurekcji stał się popularny także poza granicami kraju, a powikłane 
losy uczyniły go niezwykle atrakcyjnym w oczach kobiet

ZBIGNIEW PORADA
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w Ameryce, ukrywając to nawet przed 
swym przyjacielem, Niemcewiczem2 .

W pierwszym rozdziale swej książ-
ki Dihm przedstawił nowe argumenty, 
dowodzące, że Kościuszko wstępując do 
Szkoły Rycerskiej 18 grudnia 1765 r., od 
razu uczył się na dobrze zorganizowa-
nym kursie, a nie pobierał nauki nieco 
improwizowanej. Dowodził też, że pod-
czas pobytu w Paryżu zdobył poważną 
wiedzę wojskową, o czym świadczą 
listy jego i Orłowskiego do króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego oraz list 
do Adama Kazimierza Czartoryskiego 
z 19 maja 1772 r., a nie, jak przedstawiali 
to niektórzy biografowie Kościuszki, że 
w Paryżu bezużytecznie trwonił czas, 
bawiąc się i ucząc się malarstwa3.

W kolejnym rozdziale swej pracy Jan 
Dihm rozpatrywał wnikliwie wszystkie 
dostępne mu źródła dotyczące bitwy 
pod Dubienką; bitwy, podczas której 
polskimi wojskami dowodził gen. Ko-
ściuszko. Odciął się zdecydowanie od 
ocen skrajnych, głoszonych przez nie-
których historyków — oczerniających 
Kościuszkę i upatrujących w bitwie jego 
klęskę, jak również i od tych wysławia-
jących go bez zastrzeżeń jako zwycięz-
cę. Autor dowiódł, że gen. Kościuszko 
został uniesiony z pola walki przez 
ogarniętą paniką kawalerię narodową 
i dlatego nie dowodził w pierwszej fazie 
bitwy. Wówczas też wysłał do księcia Jó-
zefa Poniatowskiego raport, że wszyst-
ko stracone. Kościuszko powrócił moż-
liwie szybko na teren zmagań i osobiście 
kierował walką pozostałych polskich 
oddziałów, a następnie ich odwrotem4. 
Rosjanom udało się więc zmusić Pola-
ków do odwrotu, ale nie zdołali znisz-
czyć polskiej armii ani spowodować jej 
poważniejszej dezorganizacji. Dlatego 
bitwę pod Dubienką należy uważać ra-
czej za nierozstrzygniętą niż przypisy-
wać zwycięstwo którejkolwiek ze stron. 

Jan Dihm przedstawił też przekonu-
jąco sprawę spisku wśród polskich ofi -
cerów, mającego na celu porwanie króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego 
po jego przystąpieniu do konfederacji 
targowickiej i dalsze kontynuowanie 
wojny. Weto księcia Józefa, który po-
czątkowo sprzyjał spiskowi, całkowicie 

2 Zob.: A. Zahorski, Recenzja książki Jana 
Dihma „Kościuszko nieznany”, Przegląd Histo-
ryczny, 1969, 60/4, s. 735–738.

3 Zob.: Tamże.
4 Zob.: Tamże.

przekreśliło ten plan. Było to też podsta-
wową przyczyną poróżnienia się księ-
cia Józefa Poniatowskiego z Kościuszką, 
który był głównym autorem tego spisku. 

Między Pawłem I a Talleyrandem

W kolejnym rozdziale Jan Dihm odniósł 
się do problematyki związanej z uwol-
nieniem Kościuszki przez cara Pawła I 
i złożeniem wiernopoddańczej przysię-
gi. Autor sugestywnie opisał atmosferę 
stałej presji wywieranej na uwięzionego 
Naczelnika, jego krańcowe wyczerpa-
nie psychiczne i skomplikowaną grę Ko-
ściuszki, mającą na celu wprowadzenie 
w błąd swoich prześladowców, a także 
niezmiernie silne pragnienie wolności, 
przeniknięte myślą o dalszej walce5. We-
dług Dihma, Kościuszko, z natury skry-
ty i podejrzliwy, w niewoli rosyjskiej 
stał się jeszcze bardziej nieufny, gdy 
w czasie przesłuchań zorientował się, 
że jego sekretne rozmowy z przywód-
cami francuskimi, prowadzone wiosną 
1793 r., są Rosjanom znane. 

Po uwolnieniu z więzienia Kościusz-
ko jak najrychlej chciał ujść z zasięgu 
władzy cara. W czasie swego pobytu 
w Szwecji, Anglii i Ameryce symulował 
chorobę, starając się wzbudzić w szpie-
gujących go wrogach Polski przekona-
nie, że nie jest zdolny do czynu. Kiedy 
jednak zaistniała możliwość podjęcia 
sprawy polskiej, popartej przez Francję 
Dyrektoriatu, Kościuszce natychmiast 

5 Zob.: Tamże.

wróciła dawna energia działania. 
W maju 1798 r. wyjechał z Ameryki do 
Francji i dla odwrócenia od siebie uwa-
gi, kazał Niemcewiczowi udawać, że je-
dzie na spotkanie z nim do wód w Wir-
ginii. Przestał też symulować chorobę, 
gdyż jako Naczelnik zbliżającego się po-
wstania, musiał pokazać, że jest w pełni 
sił duchowych i fi zycznych.

W innym rozdziale Jan Dihm przed-
stawił kulisy intrygi Talleyranda, który 
w 1798 r. ściągnął Kościuszkę do Fran-
cji, przygotowując wielką prowokację, 
mającą skomplikować sytuację Rosji 
i utrudnić jej atak na Francję przez za-
grożenie polskim powstaniem. Polscy 
emigranci od razu zorientowali się 
w nieszczerości gry francuskiej, a spra-
wa ta zaważyła na stanie psychicznym 
Kościuszki, czyniąc go jeszcze bar-
dziej nieufnym i podejrzliwym wobec 
wszystkich6. 

Należy również zwrócić uwagę na 
opracowania wielu innych autorów, pi-
szących o Kościuszce, w tym na kilka 
prac Jana Lubicz-Pachońskiego, wybit-
nego historyka wojskowości, znawcy 
epoki napoleońskiej i Legionów Dą-
browskiego. W jednej z nich, oceniając 
Kościuszkę, napisał, że „w 1793/94 r. wy-
suwał się niewątpliwie na czoło fachow-
ców wojskowych i był też bez wątpienia 
najlepszym, ba — jedynym kandyda-
tem, jakiego konspiracja narodowa mo-
gła obrać na przywódcę walki niepod-
ległościowej. (…) Przyjmując godność 

6 Zob.: Tamże.



22 Nasza Politechnika nr 5 (153) maj 2016 www.nasza.pk.edu.pl

ARTYKUŁY

Naczelnika, nie kierował się ambicją wo-
dzostwa, nie szukał chwały czy majątku, 
lecz podejmował wielki trud, gdyż tego 
wymagał honor Narodu”7. 

W 1991 r. ukazało się kolejne ob-
szerne, bo mające 487 stron, dzieło pt. 
„Tadeusz Kościuszko 1746–1817”. Jego 
autorem był niedawno zmarły, wybitny 
polski historyk Bartłomiej Szyndler. Za-
wiera ono słowo wstępne o biografi ach 
Kościuszki oraz sześć części zatytuło-
wanych: „Edukacja”, „Inżynier armii 
amerykańskiej”, „W wojsku koronnym”, 
„Naczelnik powstania 1794 roku”, 
„W carskiej niewoli”, „Pomiędzy Napo-
leonem a Aleksandrem”.

W książce tej autor wykazał m.in., 
że Kościuszko ranny w bitwie pod Ma-
ciejowicami w chwili pojmania wcale 
nie wypowiedział przypisywanych 
mu słów: Finis Poloniae. Informację taką 
podała wychodząca w Poznaniu, urzę-
dowa gazeta pruska „Sud-preussische 
Zeitung” w numerze 24 z 22 paździer-
nika 1794 r. i powtórzyła ją „Gaze-
ta Południowo-Pruska” w numerze 
25 z 24 października 1794 r. „Wydany 
rzekomo przez Kościuszkę okrzyk — 
jak mamy tego niezbite dowody — jest 
proweniencji pruskiej i został rozpropa-
gowany przez prasę pruską. W żadnych 
bowiem przekazach uczestników bitwy 
maciejowickiej, zarówno polskich, jak 
i rosyjskich, nie ma najmniejszej o nim 
wzmianki”8.

7 J. Lubicz-Pachoński, „Kościuszko na ziemi 
krakowskiej”, Kraków, 1984, s. 7–8.

8 B. Szyndler, „Tadeusz Kościuszko 1746–
1817”, dz. cyt., s. 263.

Bohater i kobiety

W latach 90. ubiegłego wieku powsta-
wały dalsze opracowania o Tadeuszu 
Kościuszce. W 1994 r. na Uniwersytecie 
Łódzkim pracę doktorską zatytułowaną 
„Osobowość i życie codzienne Tadeusza 
Kościuszki” obroniła Katarzyna Jedyna-
kiewicz, która ponadto w 1996 r. opubli-
kowała 15-stronicowy artykuł „Kobiety 
w życiu Tadeusza Kościuszki”. Autorka 
oprócz Ludwiki Sosnowskiej i Tekli Żu-
rowskiej, z którymi, jak wiadomo, Ko-
ściuszko wiązał plany matrymonialne, 
wymienia jeszcze wiele innych kobiet 
związanych w różny sposób z postacią 
Naczelnika. Pisze też o plotkach na te-
mat planów matrymonialnych księżnej 
Izabeli Czartoryskiej wobec Kościuszki, 
wymieniając jako kandydatki do mał-
żeństwa z nim Marię Wirtemberską, 
a także Zofi ę Czartoryską.

Według Katarzyny Jedynakiewicz, 
Anna Zamoyska, zaręczona z Aleksan-
drem Sapiehą, tak zafascynowała się 
osobą Tadeusza Kościuszki, że chciała 
zrezygnować z wcześniejszych planów 
zamążpójścia i poślubić Kościuszkę. Ten 
jej zamiar nie został jednak zrealizowa-
ny9. Autorka pisze, że dzięki insurekcji 
1794 r. Kościuszko stał się popularny 
także poza granicami kraju, a powikła-
ne losy i tragiczne przeżycia uczyniły 
go niezwykle atrakcyjnym w oczach ko-
biet. Po przybyciu do Londynu w maju 
1797 r. w jego mieszkaniu odwiedzało 
go liczne grono angielskich dam, m.in. 
lady Oxford i księżna Devonshire. Po-
dobne przyjęcie spotkało go w Ame-
ryce, a wśród amerykańskich dam po-
dobno największą sympatią Kościuszko 
obdarzał wówczas generałową White 
z domu Ellis, poznaną jeszcze w czasach 
amerykańskiej wojny o niepodległość10.

Po przyjeździe Tadeusza Kościusz-
ki do Francji wśród Polek emigrantek 
w Paryżu zapanowała wręcz moda 
opiekowania się „bohaterem dwóch 
światów”. Do tego grona należały 
m.in.: żona Franciszka Barssa, Ludwi-
ka, także Anna Stanisławowa Myciel-
ska, Anna z Radziwiłłów Mostowska, 
Marianna Potocka, jak również Anna 
z Zamoyskich Sapieżyna. Wśród pań 
otaczających Kościuszkę była również 

9 Zob.: K. Jedynakiewicz, „Kobiety w życiu 
Tadeusza Kościuszki”, Acta Univ. Lodz., Folia Hi-
storica, 1996, nr 57, s. 107–121.

10 Tamże.

Wirydianna z Radolinskich Kwilecka-
-Fiszerowa. Nieładna, ale obdarzona 
wybitną inteligencją i dowcipem, potra-
fi ła zjednać sobie Kościuszkę, w którym, 
jak na to wiele wskazuje, była zakocha-
na. Jako osoba taktowna umiała jednak 
pogodzić się z obecnością w jego życiu 
także innych kobiet11. Według Katarzy-
ny Jedynakiewicz ostatnią miłością Na-
czelnika wydaje się być żona bankiera 
Franciszka Piotra Zeltnera, Angelika.

W ostatnich kilkunastu latach poja-
wiły się kolejne opracowania i książki do-
tyczące życia i działalności Tadeusza Ko-
ściuszki. Jedną z cenniejszych pozycji są 
zestawione przez Władimira Michajleno 
„Nieznane listy i rozkazy Tadeusza Ko-
ściuszki” (opublikowane przez Naczel-
ną Dyrekcję Archiwów Państwowych 
w 1996 r. w Warszawie, w zeszycie 1). 

Inne ważniejsze opracowania — to 
m.in. wydana w 2004 r. książka Artura 
Śliwińskiego „Powstanie kościuszkow-
skie”, a także Alexa Storożyńskiego 
„Kościuszko. Książę chłopów” (2011 r.) 
oraz kolejna książka Bartłomieja Szyn-
dlera „Bitwa Racławicka 1794” z 2013 r. 

*

Wydawać by się mogło, że o Tadeuszu 
Kościuszce praktycznie nic nowego już 
nie można napisać, ale na jego temat 
nadal powstają nie tylko popularne 
opracowania, lecz również prace nauko-
we. Przykładem może być obroniona 
w styczniu 2016 r. na Uniwersytecie Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie praca doktorska zatytułowana 
„Spór o Tadeusza Kościuszkę w polskiej 
historiografi i i literaturze”, autorstwa 
Longiny Ordon.

4 lutego bieżącego roku obchodzili-
śmy 270. rocznicę urodzin Tadeusza Ko-
ściuszki, a 15 października przyszłego 
roku przypada 200. rocznica jego śmierci.

Dr hab. inż. Zbigniew Porada, prof. PK jest 
pracownikiem Instytutu Elektromechanicznych 
Przemian Energii na Wydziale Inżynierii Elek-
trycznej i Komputerowej PK. Z zamiłowania 
historyk, interesuje się szczególnie postacią 
Tadeusza Kościuszki (juror w konkursie PK „Ta-
deusz Kościuszko — inżynier i żołnierz”), a także 
dziejami ruchu olimpijskiego. 
Śródtytuły pochodzą od redakcji. 

11 Tamże.
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W sobotnie poranki 
lutego i marca Poli-
technika Krakowska 
gościła Uniwersytet 
Dzieci. Co tydzień 

cztery grupy młodych badaczy kierun-
ku „inspiracje” brały udział w warszta-
tach prowadzonych przez pracowników 
Instytutu Matematyki. W ciągu ostat-
niego roku przyjemność uczestniczenia 
w tych działaniach przypadła autorom 
tego artykułu. Zajęcia miały stymulo-
wać rozwój wyobraźni, kreatywności 
i pogłębiać naturalną dla dzieci cieka-
wość świata. Pierwsza seria spotkań 
poświęcona była teorii węzłów, kolejna 
powierzchniom jedno- i dwustronnym.

Prowadzenie wykładu i warsztatów 
na Uniwersytecie Dzieci było wspaniałą 
okazją, by pokazać uczestnikom zajęć, 

że matematyka to nie tylko działania 
na liczbach i rozwiązywanie równań; 
że matematyka udziela odpowiedzi na 
różne, czasem bardzo dziwne, pytania 
i sama prowokuje do ich zadawania. 
I najważniejsze: że uczenie się matema-
tyki — to świetna zabawa! Na zajęciach 
w ruch poszły więc nożyczki, fl ama-
stry, klej, tysiące gumek recepturek, 
kolorowy papier, odważniki, wiertarka, 
piłeczki pingpongowe, płyn do baniek 
mydlanych, druciane ramki, magiczne 
pałeczki, papierowe tuby, pasy transmi-
syjne, liny i sznurki, klocki i... wyobraź-
nia. A wszystko w służbie matematyce!

Ścieżki ciekawości

Uniwersytet Dzieci jest fundacją 
non-profi t. Stawia sobie za cel popu-

laryzowanie współczesnej nauki wśród 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym 
i szkolnym (6–14 lat). Program roku aka-
demickiego młodocianych studentów 
podzielony jest na 5 części, zwanych 
ścieżkami naukowymi. To dzięki nim 
dzieci poznają różnorodne dziedziny 
wiedzy. Tematyka wykładów i warsz-
tatów na każdym kierunku studiów do-
stosowana jest do ich wieku, możliwości 
poznawczych i zainteresowań. Zajęcia 
prowadzone są przez nauczycieli aka-
demickich, wysokiej klasy specjalistów 
z różnych dziedzin, artystów i przedsię-
biorców. 

Pomysł, aby naukowcy uczyli małe 
dzieci, może wydać się ekstrawaganc-
ki, ale przecież nieprzystające na po-
zór światy logicznego rygoru teorii 
naukowych i spontanicznej dziecięcej 

Radość poznawania...
Kiedy w salach wykładowych uczelni zasiadają dzieci, wykładowców czeka 
prawdziwe wyzwanie: o przedmiocie swoich badań muszą opowiedzieć 
prostym językiem i przekonać słuchaczy, iż zdobywanie wiedzy — to 
pasjonująca przygoda
BEATA STRYCHARZ-SZEMBERG, MAGDALENA GRZECH, MARIUSZ JUŻYNIEC, MACIEJ ZAKARCZEMNY

„Niektóre dzieci tak lubią szkołę, że chcą w niej pozostać przez całe życie. 
Uczeni rekrutują się z tych infantylistów”.

Hugo Steinhaus (1887–1972, światowej sławy polski matematyk)

Fot.: Beata Strycharz-Szemberg
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wyobraźni napędza ta sama siła — cie-
kawość. Wszak dzieci i badacze ciągle 
pytają: „dlaczego?”. A tę dociekliwość 
można wykorzystać, by zapoznać mło-
dych odkrywców z elementami warsz-
tatu naukowego.

Narzędziem nauczania stosowa-
nym przez Fundację jest metoda pytań 
i doświadczeń. Dzieci stawiają hipo-
tezy, sprawdzają je i starają się znaleźć 
odpowiedzi na pytania. Rezultatem 
takiej metody jest rozwijanie ich kre-
atywności, umiejętności krytycznego 
myślenia i pracy zespołowej. Trafność 
i efektywność przyjętego przez Uniwer-
sytet Dzieci sposobu edukacji potwier-
dza wielkie zainteresowanie udziałem 
w zajęciach. W ciągu roku akademickie-
go we wszystkich fi liach Uniwersytetu 
bierze w nich udział ponad 6000 dzieci. 
Fundacja współpracuje z wiodącymi 
ośrodkami naukowymi w Warsza-
wie, Krakowie, Wrocławiu i Olsztynie. 
Uczelnią, która objęła Uniwersytet 
Dzieci swoim patronatem, jest również 
Politechnika Krakowska. 

Jaś się nie nauczył…

Przygotowując zajęcia, wykorzystali-
śmy obserwacje i doświadczenia z pra-
cy ze studentami. Od wielu lat wśród 
maturzystów sukcesywnie spada po-
ziom zarówno wiedzy matematycznej, 
jak i związanych z nią umiejętności lo-
gicznego wnioskowania oraz krytycz-
nego myślenia. Edukacja szkolna jest 
nastawiona głównie na przygotowanie 
do jak najlepszego zaliczenia testów 
kończących kolejne etapy kształcenia. 
Uczniowie poznają wzory i algorytmy 
rozwiązywania zadań, ale nie dowiadu-
ją się, jak te wzory wyprowadzić, jaka 
jest geneza algorytmów i dlaczego są 
poprawne. Nie są wdrażani (poza nie-
licznymi wyjątkami) do samodzielnego 
poszukiwania metod rozwiązywania 
problemów matematycznych i logicz-
nych. Przestają więc postrzegać naukę 
szkolną jako źródło odpowiedzi na nur-
tujące ich pytania „dlaczego...?”. Z cza-
sem tracą również umiejętność zadawa-
nia tego pytania (w kontekście wiedzy 
o świecie). 

Efektem takiej edukacji jest, dotkli-
wy w przypadku studentów uczelni 
technicznej, brak umiejętności kry-
tycznego zestawiania założeń i wy-
ników (zadań, eksperymentów itp.). 

Często zdarza się, że studenci nie 
dostrzegają wewnętrznych sprzecz-
ności w otrzymanych rezultatach lub 
że sprzeczności te nie wzbudzają ich 
zdziwienia, niepokoju ani nie prowo-
kują do podjęcia próby wyjaśnienia. 
Według obiegowej opinii uczenie się 
matematyki polega na mechanicznym 
i algorytmicznym rozwiązywaniu 
typowych zadań. O ile uzupełnienie 
braków wiedzy nie jest zadaniem trud-
nym, to zmiana tego przekonania sta-
nowi prawdziwe wyzwanie. Wiąże się 
z nią bowiem modyfi kacja postawy in-
telektualnej studenta: z biernego i bez-
refl eksyjnego „wkuwania formułek” 
do próby zrozumienia i samodzielnej 
weryfi kacji, a nawet kontestacji pozna-
wanych treści. Zmiana nawyku przy-
swajania wiedzy z pasywnego na ak-
tywny u osoby dorosłej jest zadaniem 
trudnym. Najlepszym rozwiązaniem 
tego problemu jest, jak w każdej dzie-
dzinie, kształtowanie odpowiednich 
nawyków u dzieci. 

Spotkanie pierwsze: 
Czy w Hogwarcie uczą 
matematyki?

Wykładu pod tym tytułem w lutym 
2015 r. wysłuchało ponad 500 (podzielo-
nych na trzy grupy) słuchaczy Uniwer-
sytetu Dzieci. Prowadząc go, zastoso-
waliśmy metodę pytań i doświadczeń, 

propagowaną przez Fundację. O jej sku-
teczności niech świadczy fakt, iż w ca-
łym naszym życiu zawodowym nie spo-
tkaliśmy tak aktywnych i pozytywnie 
nastawionych słuchaczy. Trudno nawet 
znaleźć słowa opisujące panującą na sali 
atmosferę. Dzieci reagowały żywiołowo, 
wykrzykiwały odpowiedzi i zapamiętale 
ich broniły. 

Wyboru ochotników dokonywali-
śmy, rzucając piłeczką — niewiele dzieci 
nie próbowało jej złapać. Tematem zajęć 
były systemy liczbowe (binarny i zrów-
noważony trójkowy), a scenariusz zain-
spirowała popularna powieść dla dzieci. 
Wykład miał formę turnieju. W każdej 
z jego trzech części przedstawiliśmy 
na pozór magiczne zadanie, którego 
rozwiązanie dostarcza matematyka. 
Używaliśmy „magicznych pałeczek” do 
odczytywania liczb w myślach ochotni-
ków, zakodowaliśmy drogę w labiryn-
cie, używając jednej liczby, a na koniec 
zważyliśmy smoka za pomocą wagi 
szalkowej i niestandardowych odważ-
ników. (Wszystkim czytelnikom zapew-
ne znany jest system binarny, niemniej 
warto w czasie Festiwalu Nauki odwie-
dzić nasze stoisko i przekonać się, czy 
każdy potrafi  odczytywać w cudzych 
myślach liczby, używając naszych ma-
gicznych pałeczek). 

Zwykłe systemy pozycyjne używa-
ją cyfr od zera do cyfry o jeden mniej-
szej niż podstawa systemu. System 

Dzieci odpowiadać się nie boją... Fot.: Małgorzata Kościelska. 
Źródło: www.uniwersytetdzieci.pl
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trójkowy zrównoważony stosuje cyfry 
−1, 0, 1.  Cyfry 1 i −1 zastępuje się zna-
kami + i −. Posłużmy się przykładem: 
100 = 81 + 27 − 9 + 1 = 34 + 33 −32 +30, co 
daje nam ciąg + + − 0 + (zero symbolizu-
je nieistniejący składnik 31). Zaletą tego 
systemu jest fakt, że do zapisu liczb 
ujemnych nie jest potrzebny dodatko-
wy znak „minus”, umieszczany przed 
liczbą. Aby otrzymać liczbę przeciwną 
do danej, wystarczy zamienić w jej za-
pisie znaki ”+” na „−” oraz znaki „−” na 
„+” (liczbę −100 w tym systemie zapisu-
jemy następująco: − − + 0 −). 

Podczas wykładu dzieci ważyły 
smoka oraz inne przedmioty za po-
mocą dwóch zestawów odważników 
o ciężarach: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 oraz 
1, 3, 9, 27, 81, 163 uncji. Smok miał ciężar 
5 uncji. Których odważników należało 
więc użyć? W systemie dwójkowym to 
oczywiste! Ogromnym zaskoczeniem 
dla młodych badaczy było odkrycie spo-
sobu posługiwania się odważnikami 
„trójkowymi” oraz zapisywanie liczb 
w tym systemie. I okazało się, że smok 
waży + − − uncji! 

Spotkanie drugie: Czy węzeł 
jest „dziki”?

W serii warsztatów poświęconych teorii 
węzłów odbyło się 12 spotkań. Uczest-
niczyło w nich około 240 młodych 

adeptów wiedzy z UD. Punktem wyj-
ścia było pytanie, czym są węzły i gdzie 
znajdują zastosowanie. 

Z zainteresowaniem dzieci słucha-
ły więc wyjaśnień na temat różnic — 
o tym, że węzły, które znają z życia co-
dziennego, są wiązane na linie o dwóch 
wolnych końcach, zatem można je roz-
wiązać, wykonując te same ruchy w od-
wrotnej kolejności. Natomiast te, które 
bada matematyka, znajdują się na linie 
o sklejonych końcach i wielu z nich nie 
da się rozwiązać. Praktycznie przekona-
ły się o tym same, próbując rozwiązać 
kilka klasycznych węzłów (na przykład 
tz w. trójlistnik). 

Uznanie dzieci wzbudził sposób 
prezentacji węzłów za pomocą diagra-
mów. Kolorując je, mogły bowiem klasy-
fi kować węzły. Szczególnie zafrapowała 
je nazwa jednego ich rodzaju — węzłów 
„dzikich”, występujących w opozycji do 
„poskromionych”. Część każdego spo-
tkania poświęcono na przedstawienie 
zastosowań teorii węzłów w tworzeniu 
nowoczesnych materiałów. Można się 
było dowiedzieć na przykład, w jaki 
sposób zapleść materiał, który w wyni-
ku przerwania jednego ogniwa rozsy-
pie się na wiele kawałków. 

Dużą frajdę uczestnikom tych 
warsztatów sprawiła gra ruchowa. 
Polegała ona na tym, że dzieci — ła-
piąc się za ręce — tworzyły węzeł, 

a następnie próbowały go rozwiązać 
bez przerywania uścisków rąk. Naj-
większy entuzjazm i podziw wzbudził 
jednak kolorowy szalik utkany przez 
prowadzącego warsztaty z ponad ty-
siąca gumek recepturek (przedstawia 
go zdjęcie na s. 23).

Spotkanie trzecie: Co wycinają 
matematycy?

Marcowa seria warsztatów, których te-
matyka skupiła się wokół powierzch-
ni jedno- i dwustronnych, składała 
się z 16 spotkań i zgromadziła około 
320 słuchaczy UD. Pokazaliśmy, że zwy-
kły pasek papieru może być nieprzewi-
dywalny — w zależności od sposobu 
sklejenia końców otrzymujemy zwy-
kłą „papierową bransoletkę” lub jedną 
z najbardziej znanych powierzchni jed-
nostronnych, wstęgę Möbiusa.

Liczbę stron powierzchni dzieci 
ustaliły na podstawie liczby kolorów 
użytych do ich pomalowania . Dużo za-
bawy dostarczyło szukanie odpowiedzi 
na pytanie: co otrzymamy po rozcięciu 
rozważanych powierzchni wzdłuż li-
nii równoległej do ich krawędzi? Przy-
padek „zwykłej bransoletki” okazał się 
prosty, dzieci zgodnym (i donośnym!) 
chórem przewidziały, że dwie branso-
letki! Niespodziankę sprawiła weryfi ka-
cja odpowiedzi dla wstęgi Möbiusa. Nie 

Wstęga Möbiusa i inne wycinanki. Fot.: Małgorzata Kościelska Fot.: Jan Zych. Źródło: www.uniwersytetdzieci.pl
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dość, że nie rozpadła się na dwie części, 
to dodatkowo otrzymana powierzchnia 
okazała się dwustronna! Wiele radości 
sprawiło młodym studentom tworzenie 
powierzchni jedno- i dwustronnych... 
zwłaszcza że używali do tego odpo-
wiednio przygotowanych ramek i pły-
nu do baniek mydlanych. 

Kolejne zadania miały przybliżyć 
dzieciom pojęcie chiralności. Przypo-
mnijmy, że chiralnością obiektu nazy-
wamy jego geometryczną cechę, prze-
jawiająca się tym, że obiekt wyjściowy 
i jego odbicie lustrzane nie są identycz-
ne i nie można ich nałożyć na siebie na 
drodze translacji i obrotu w przestrze-
ni. Znanym wszystkim przykładem 
takich obiektów są dłonie. Osoby lewo-
ręczne muszą na co dzień zmagać się 
z tym fenomenem, walcząc z niefunk-
cjonalnością przedmiotów tworzo-
nych dla osób praworęcznych. Osoba 
praworęczna może się przekonać, jakie 
to trudne, próbując użyć nożyczek dla 
leworęcznych. Przyroda dostarcza wie-
lu przykładów obiektów chiralnych, 
tj. obiektów, które występują w dwóch 
będących wzajemnymi odbiciami lu-
strzanymi odmianach. Chiralnością 
odznaczają się zarówno cząsteczki 
DNA, jak i cząsteczki enzymów, hor-
monów oraz feromonów. Z naukowego 
punktu widzenia chiralność jest ważną 
cechą cząsteczek chemicznych. Dzieci 
przekonały się, wymieniając uściski 
dłoni, że odmiana obiektów chiralnych 

determinuje ich wzajemne (nie)dopaso-
wanie: trudno przywitać się osobom, 
które podają sobie — jedna prawą, 
a druga lewą rękę. 

„Bransoletka” nie jest, natomiast 
wstęga Möbiusa jest obiektem chiral-
nym i występuje w dwóch odmianach 
— „lewej” i „prawej”. W zależności 
od tego, czy używamy lewej czy pra-
wej dłoni do skręcenia paska papie-
ru przed sklejeniem wstęgi, możemy 
otrzymać jej obie odmiany. Wykonu-
jąc serię doświadczeń polegających 
na rozcinaniu sklejonych ze sobą 
obiektów chiralnych i niechiralnych 
(w różnych konfi guracjach) dzieci 
odkryły, że efekt końcowy zależy od 
wyboru odmiany tych obiektów. Skle-
jenie dwóch „lewych” wstęg Möbiu-
sa, a następnie rozcięcie otrzymanej 
powierzchni daje zupełnie inny efekt 

niż identyczne działanie wykonane na 
wstędze „lewej” sklejonej z „prawą”, 
pomimo tego że na pierwszy rzut oka 
obie powierzchnie przed rozcięciem 
wyglądają identycznie.

Czego nauczyły nas dzieci?

Prowadzenie zajęć dla dzieci stanowiło 
bardzo ciekawe doświadczenie. Potwier-
dziło starą prawdę o tym, jak ważna jest 
w procesie uczenia aktywna postawa 
ucznia i jego ciekawość świata. Zainspi-
rowani nią, pracujemy nad metodami, 
które pomogłyby wskrzesić w naszych 
studentach ten dziecięcy entuzjazm od-
krywania. Czasowe i tematyczne rygory 
procesu nauczania nie pozwalają na sto-
sowanie podczas standardowych zajęć 
dydaktycznych metody pytań i doświad-
czeń, ale być może warto byłoby uzupeł-
nić ofertę dydaktyczną uczelni cyklem 
wykładów (skierowanych do wszystkich 
studentów PK), prezentujących nietry-
wialne, zabawne lub zaskakujące okru-
chy matematyki (i innych przedmiotów) 
spoza programu studiów. Prowadzący 
takie zajęcia miałby wolność wyboru 
tematu i metody. Jedynymi założonymi 
celami byłyby inspirowanie studentów 
i wyrobienie w nich nawyku krytycznej 
analizy poznawanych treści. I, najważ-
niejsze, pokazanie radości, jaką daje zdo-
bywanie wiedzy!

Uważamy, że współpraca z Uni-
wersytetem Dzieci doskonale wpisuje 
się w misyjną działalność Politechniki, 
związaną z krzewieniem nauk ścisłych 
w społeczeństwie i przynosi korzyści 
obu stronom. Naukowcy z PK wspie-
rają swoją wiedzą i umiejętnościami 
udany projekt edukacyjny, a dzięki 
uznaniu, jakim cieszy się Uniwersytet 
Dzieci wśród nauczycieli i rodziców, 
udział w jego działaniach jest promocją 
uczelni. 

Fotografi e wykorzystane 
na s. 24–26 zostały 

udostępnione 
przez Uniwersytet Dzieci

Dr Beata Strycharz-Szemberg, dr Magdalena 
Grzech, dr Mariusz Jużyniec i dr Maciej Zakar-
czemny pracują w Instytucie Matematyki Wy-
działu Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.

Zabawa? Eksperyment naukowy! Fot.: Jan Zych. Źródło: www.uniwersytetdzieci.pl

Węzeł „trójlistnik”. Źródło: https://commons.
wikimedia.org/wiki/ File:Blue _ Trefoil _ Knot.png



27Nasza Politechnika nr 5 (153) maj 2016 www.nasza.pk.edu.pl

ARTYKUŁY

To już siedem lat za-
wodów Grand 
Prix w Narciar-
stwie Alpejskim 
o Puchar JM 

Rektora Politechniki Krakowskiej. Nasz 
Puchar Rektora jest wyjątkową imprezą 
w skali kraju. Tylko na PK zawodnicy 
i kibice mogą poczuć emocje podobne 
do tych, które towarzyszą Pucharowi 
Świata. To porównanie wcale nie jest na 
wyrost! Podczas zawodów w ramach 
drugiej edycji naszego Pucharu jeden 
z uczestników, widząc profesjonalnie 
przygotowaną, stosunkowo długą trasę 
slalomu, powiedział: „To miała być zaba-
wa, a wy Puchar Świata tu urządzacie”.

Dziś zwycięzcy, jutro liderzy

Z tego porównania możemy być dumni, 
a obserwacja kolejnych edycji Pucharu 
Rektora pokazuje, że zawody ulegają pro-
fesjonalizacji w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu. Nie ma już mowy o jeździe 
bez kasku, coraz więcej osób ma dwie 
pary nart — do slalomu i giganta, w sla-
lomie powszechne stają się ochraniacze 
goleni oraz kije z gardami, a w ostatniej 
edycji pojawiły się profesjonalne, spe-
cjalnie zaprojektowane dla Politechniki 
Krakowskiej kombinezony nazwane 
„gumami”. Czołówka zawodników za-
czyna o sezonie myśleć już wcześniej 
i prowadzi odpowiednie przygotowania, 
coraz częściej poszukiwane są możliwo-
ści treningu jazdy sportowej. Cieszy też 
to, że w rozmowach uczestnicy Pucharu 
przyznają, iż lektura wydanej w ubieg-
łym roku książki „Slalom. Damy radę!” 
stanowiła zachętę do poważniejszego za-
interesowania się rywalizacją sportową. 

Największy problem tych zawodów 
— tutaj też mamy analogię z Pucharem 
Świata — stanowi ocieplenie klimatu. Nie 
pomagają już armatki śnieżne, jeśli tem-
peratury są dodatnie i to, co zostało pra-
cowicie wyprodukowane, błyskawicznie 
topnieje. Pozostaje jednak mieć nadzieję, 

że kolejne edycje Pucharu Rektora od-
będą się mimo tych kłopotów, przyno-
sząc radość oraz satysfakcję wszystkim 
uczestnikom — zarówno zawodnikom, 
jak i organizatorom. A skoro mowa o or-
ganizatorach, to warto przypomnieć, że 
zawody przygotowuje bardzo wąska 
grupa pasjonatów, wspieranych przez 
koordynatorów na poszczególnych wy-
działach naszej uczelni oraz — co warto 
podkreślić — w Bibliotece, której repre-
zentanci skutecznie rywalizują z przed-
stawicielami znacznie od niej większych 
wydziałów. Szkoda tylko, że niektórych 
osób uprawiających narciarstwo nie uda-
je się zmobilizować do udziału w zawo-
dach. Jest to przecież wspaniała zabawa 
i okazja zarówno do podniesienia umie-
jętności narciarskich, co przydaje się 
w jeździe rekreacyjnej, jak i do bliższego 
poznania wielu osób pracujących na Po-
litechnice Krakowskiej, co z kolei może 
owocować w kontaktach zawodowych. 
Nie bez powodu w reklamach uniwer-
sjady napotykamy hasło: „Today’s cham-
pions, tomorow’s leaders” [dziś zwycięz-
cy (w sporcie), jutro liderzy (w pracy)]. 

Pamiętamy, jak siedem lat temu 
nasz pomysł zorganizowania takich 
zawodów „podrzuciliśmy” rektorowi 

Kazimierzowi Furtakowi. Dzisiaj musi-
my w imieniu całej społeczności narciar-
skiej powiedzieć: dziękujemy! Dziękuje-
my za te siedem lat białego szaleństwa 
panu rektorowi, ale też wszystkim dzie-
kanom i dyrektorom jednostek poza-
wydziałowych za pomoc organizacyjną 
i fi nansową. Nie sposób nie podzięko-
wać też wam, narciarze, za tak liczny 
udział w naszych zawodach (w tym roku 
wystartowało prawie siedemdziesięciu 
zawodników). Słowo „dziękujemy” kie-
rujemy również do koordynatorów po-
szczególnych wydziałów i Biblioteki PK 
za nieocenioną pomoc. Niskie ukłony 
należą się także właścicielom stacji nar-
ciarskich Spytkowice i Lubomierz.

VII edycja Grand Prix o Puchar 
JM Rektora PK 

W klasyfi kacji slalomu i giganta o zaję-
tym miejscu decyduje wyłącznie czas 
przejazdu. Natomiast w klasyfi kacji ge-
neralnej Grand Prix używany jest prze-
licznik wiekowy, tz w. „handicap time”, 
który wyrównuje szanse starszych za-
wodników. Warto zwrócić uwagę, że naj-
częściej w obydwu systemach klasyfi ka-
cji w czołówce występują te same osoby, 

Sezon narciarski na PK: wizerunkowa zmiana

Narciarstwo alpejskie na Politechnice Krakowskiej, choć uprawiane czysto 
amatorsko, coraz bardziej zbliża się do sportu wyczynowego
JACEK MAJKA, LESZEK WOJNAR

Na trasie zawodów cyklu Grand Prix
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choć nieco zmienia się kolejność. Do kla-
syfi kacji drużynowej brane są natomiast 
pod uwagę wyniki dwóch kobiet i trzech 
mężczyzn z danego wydziału lub jed-
nostki pozawydziałowej (z wyłączeniem 
Centrum Sportu i Rekreacji). 

Zazwyczaj ci, którzy połknęli bakcyla 
sportowej jazdy na nartach, systematycz-
nie biorą udział w kolejnych edycjach 
Grand Prix. W tym roku ubiegłoroczna 
czołówka została nieco osłabiona. Jedy-
nie okazjonalnie, z powodu wyjazdów, 
startowała Zuzanna Podgórna (WIL), 
a Leszka Wojnara (WM) z trzech czwar-
tych rywalizacji wyłączyła kontuzja. Tra-
dycyjnie już, podobnie jak to się dzieje 
od wielu lat, na zakończenie VII edycji 
GP zagrał zespół „Walaszczyk Band”, za 
co mu serdecznie dziękujemy.

W końcowej klasyfi kacji slalomu ko-
biet triumfowała Marta Tomczyk (CSiR) 
przed Iwoną Ziębą (CSiR) i Natalią 
Pragłowską-Ryłko (WIEiK). W slalomie 
gigancie kobiet pierwsza była również 
Marta Tomczyk, wyprzedzając Natalię 
Pragłowską-Ryłko i Iwonę Ziębę. W kla-
syfi kacji generalnej kobiet najlepsza oka-
zała się Marta Tomczyk przed Iwoną 
Ziębą i Ewą Kadłuczką (Biblioteka). 
W końcowej klasyfi kacji slalomu męż-
czyzn zwyciężył Krzysztof Włodarczyk 
(CSiR), drugi był Marcin Petelenz (WA), 
a trzeci Paweł Zieliński (WIEiK). W sla-
lomie gigancie mężczyzn najlepszy był 
także Krzysztof Włodarczyk przed Paw-
łem Zielińskim i Pawłem Brandysem 
(WM). W klasyfi kacji generalnej męż-
czyzn pierwsze trzy miejsca zajęli kolej-
no: Marcin Petelenz, Krzysztof Włodar-
czyk i Andrzej Łobodziński (CSiR).

W klasyfi kacji drużynowej zwyciężył 
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Kom-
puterowej. Drugie miejsce zajął Wy-
dział Mechaniczny, trzecie — Wydział 

Inżynierii Środowiska, czwarte — Wy-
dział Inżynierii Lądowej, piąte — Biblio-
teka, szóste — Wydział Architektury, 
siódme — Wydział Fizyki, Matematyki 
i Informatyki, ósme — Wydział Inżynie-
rii i Technologii Chemicznej.

Studenci na start… 

W sezonie 2015/2016 na stokach Mało-
polski nasi studenci startowali zarówno 
w narciarstwie, jak i w snowboardzie. 
Z uwagi na trudne warunki pogodowe 
rywalizacja w ramach Akademickich 
Mistrzostw Małopolski miała tylko jed-
ną odsłonę. Pierwsze i jedyne  zawody 
odbyły się w Kluszkowcach. Udział 
wzięło dziewięć uczelni. 

W klasyfi kacji drużynowej kobiet 
w narciarstwie pierwsze trzy miejsca 
zajęły kolejno zespoły: AZS Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, AZS Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie i AZS Uni-
wersytetu Pedagogicznego. Ekipa AZS 
Politechniki Krakowskiej uplasowała się 
na szóstym miejscu. Lepiej poszło na-
szym panom, którzy zajęli drugie miej-
sce, dając się wyprzedzić jedynie zespo-
łowi AZS UEK. Trzecią lokatę wywalczył 
zespół AZS AGH. Barwy naszej uczelni 
reprezentowali: Aleksandra Bocheńska, 
Katarzyna Mazurek, Ewa Magdziarz, 
Kinga Nestorowicz, Marta Tomczyk, 
Piotr Bujak, Bartosz Huk, Piotr Karolus, 
Tomasz Kępa, Juliusz Peszko, Jakub Ple-
wa, Mateusz Tarczyński, Łukasz Wier-
cioch, Grzegorz Zaręba i Kacper Zięba. 

W snowboardzie zespół kobiecy 
AZS PK zajął czwarte miejsce (za dru-
żynami AWF, AGH i UEK), a zespół 
męski — miejsce trzecie (za drużynami 
AWF i AGH). Barw PK bronili: Maria 
Aleksandrowicz, Klaudia Kapcińska, 
Ewa Magdziarz, Marta Skorupska, Filip 

Czapla, Maciej Dziubiński, Dominik Ja-
nas, Błażej Olesiak oraz Piotr Szwarc. 

Zawodnicy Klubu Uczelnianego 
AZS PK wzięli także udział w Akade-
mickich Mistrzostwach Polski. Rozegra-
no je tradycyjnie na Harendzie. Rów-
nież podczas tej imprezy sportowcom 
dały się we znaki wyjątkowo trudne 
warunki pogodowe (np. eliminacje sla-
lomu giganta kobiet odbyły się w stru-
gach ulewnego deszczu). W klasyfi kacji 
generalnej w narciarstwie reprezentan-
ci naszej uczelni zajęli miejsca — szóste 
(kobiety) i piąte (mężczyźni). W katego-
rii politechnik nasi zawodnicy uzyskali 
trzecie miejsce (kobiety) i drugie miejsce 
(mężczyźni). W snowboardzie w klasy-
fi kacji generalnej zespoły PK zakończy-
ły rywalizację na miejscu dwudziestym 
piątym (kobiety) i siódmym (mężczyź-
ni). W kategorii uczelni technicznych 
drużyna kobieca PK była na dziewią-
tym miejscu, a drużyna męska PK — na 
czwartym miejscu.

Warto dodać, że 13 marca na specjalne 
zaproszenie doskonałego narciarza An-
drzeja Bachledy-Curusia reprezentacja 
Politechniki Krakowskiej złożona z pra-
cowników i studentów wzięła udział 
(po raz drugi) w Pucharze Bachledów. 
Zawody odbyły się w Białce Tatrzańskiej. 
Naszej ekipie trudno było nawiązać rów-
norzędną walkę z drużynami, w których 
występowali zawodnicy, trenerzy lub in-
struktorzy spędzający na śniegu niemal 
pół życia. Nie sprzedaliśmy jednak tanio 
skóry. Jeśli przyjąć fi lozofi ę Pierre’a de 
Coubertin, że najważniejszy jest udział, 
można powiedzieć, iż odnieśliśmy 
zwycięstwo. Ekipa PK w składzie: Ewa 
Magdziarz, Paweł Brandys, Tomasz 
Kępa, Marcin Petelenz, Leszek Wojnar 
i Paweł Zieliński — w bardzo silnej staw-
ce zajęła siódme miejsce.

W Mistrzostwach PK zmagano się zarówno na dwu deskach, jak i na jednej
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63. Mistrzostwa PK 
w Narciarstwie Alpejskim 
i Snowboardzie

Podsumowujące sezon zawody odbyły 
się w dniach 16–19 marca w Zakopa-
nem, na stokach Kasprowego Wierchu. 
Wzięło w nich udział prawie stu trzy-
dziestu uczestników. W połowie byli 
to studenci PK, drugą połowę stanowili 
pracownicy uczelni, absolwenci i zapro-
szeni goście.

Podczas Mistrzostw PK mamy zwy-
kle okazję do naszej ulubionej narodowej 
rozrywki, czyli narzekania. Powodem 
może być niewygodne łóżko, głośny są-
siad, inne od ulubionego jedzenie czy 
ustawienie slalomu. Okazji do narze-
kania mamy wiele, ale tematem naczel-
nym zawsze jest pogoda, tym bardziej 
że Kasprowy Wierch to góra wyjątkowo 
chimeryczna. W ostatnich latach jedynie 
sporadycznie pozwalał naszym nartom 
popróbować stoków Gąsienicowej lub 
Goryczkowej. A jeśli już pozwalał, to 
zwykle we mgle lub wietrze.

W tym roku z utyskiwania na pogo-
dę wyszły nici. Dwa dni bezchmurne-
go nieba — bez wiatru i z temperaturą 
lekko poniżej zera — nie pozwalały na 
narzekanie nawet największym mal-
kontentom. Do tego pokrywa śniegu 
gruba na półtora metra umożliwiała jaz-
dę praktycznie bez ryzyka zniszczenia 
na kamieniach nart lub snowboardu. Na 
trasach nie było lodu, lecz śnieg był na 
tyle twardy, że bez przestawiania trasy 
udało się rozegrać dwa przejazdy gigan-
ta. Nawet po przejeździe ponad stu nar-
ciarzy prawie nie było dziur na trasie. 
Jednym słowem: poezja! 

Do warunków śniegowych dopa-
sowała się dowodzona przez Krzysia 
Całkę ekipa techniczna. Slalom został 
ustawiony dość ciasno, ale rytmicznie 
i niemal wszyscy dojechali do mety. 
Zaś ustawienie giganta spotkało się 
z zachwytami. Wyjątkowo płynnie 
przygotowana trasa pozwalała na czer-
panie wielkiej frajdy z jazdy. Nie ozna-
cza to wcale, że trasa była bardzo ła-
twa. Kilku zawodników nie tylko z niej 
wypadło, ale zaliczyło nawet efektow-
ne loty w powietrzu, połączone z sal-
tami. Na szczęści obyło się bez ofi ar 
w ludziach i sprzęcie. W sumie ostatnie 
Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej 
pod względem sportowym były wyjąt-
kowo udane. 

Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje udział w zawodach, w kategorii 
wychowanków PK, Jerzego Woyny-
-Orlewicza — reprezentanta Polski na 
olimpiadzie w 1964 r. w Innsbrucku 
i absolwenta Wydziału Architektury 
PK. Mimo swoich 73 lat zaprezentował 
podczas mistrzostw znakomitą formę, 
uzyskując w swej kategorii drugi czas 
na trasie slalomu i trzeci w slalomie gi-
gancie.

Wyciąg na Hali Gąsienicowej pro-
wadzi równolegle do trasy narciarskiej 
i z krzesełka można wygodnie ob-
serwować, co się dzieje na stoku. Z tej 
perspektywy było wyraźnie widać, że 
softshelle, które miało na sobie wielu 
zawodników Politechniki Krakowskiej, 
zdecydowanie wyróżniają się na tle 
innych strojów narciarskich. A niespo-
dzianką były zaprojektowane w podob-
nym stylu numery startowe. Szczególnie 
efektownie prezentowały się na naszych 
„gumach”, na których sprawiały wraże-
nie numerów namalowanych wprost na 
kombinezonie. Politechnika Krakowska 
była widoczna na stokach Kasprowego 
jak nigdy dotąd.

W slalomie narciarskim wśród ko-
biet w poszczególnych kategoriach zwy-
ciężyły: Barbara Grabacka-Pietruszka 
(pracowniczki, gr. 1), Marta Tomczyk 
(pracowniczki, gr. 2 ), Anna Petelenz 
(absolwentki), Joanna Kohut (studentki). 
Wśród mężczyzn triumfowali: Andrzej 
Łobodziński (pracownicy, gr. 1), Leszek 

Seniorzy świetnie się bawili

Wojnar (pracownicy, gr. 2), Krzysztof 
Włodarczyk (pracownicy, gr. 3), Ksa-
wery Skarbek-Malczewski (absolwenci), 
Grzegorz Zaręba (studenci).

W narciarskim slalomie gigancie 
wyniki były podobne. W konkurencji 
kobiet pierwsze miejsca zajęły: Barba-
ra Grabacka-Pietruszka (pracowniczki, 
gr. 1), Marta Tomczyk (pracowniczki, 
gr. 2), Anna Petelenz (absolwentki). 
W konkurencji mężczyzn pierwsze 
miejsca zajęli: Andrzej Łobodziński 
(pracownicy, gr. 1), Marcin Petelenz 
(pracownicy, gr. 2), Krzysztof Wło-
darczyk (pracownicy, gr. 3), Ksawery 
Skarbek-Malczewski (absolwenci), Grze-
gorz Zaręba (studenci).

W snowboardzie także rozegrano 
slalom i slalom gigant. W obu konku-
rencjach pierwsze miejsca zajmowali 
ci sami zawodnicy. Byli to: wśród pań 
— Jolanta Gintowt (pracowniczki / ab-
solwentki) i Barbara Patecki (studentki); 
wśród panów — Sławomir Pęcak (pra-
cownicy / absolwenci) i Piotr Szwarc 
(studenci).

63. Mistrzostwa PK miały swój fi nał 
w karczmie „Dwór Ślebody”. Uczestni-
ków nagradzali m.in. prorektor Jan Ka-
zior, dyrektor CSiR Barbara Grabacka-
-Pietruszka, Jerzy Woyna-Orlewicz, Le-
szek Wojnar i Adam Ruszaj. A później 
rozpoczęła się zabawa i nocne rozmowy 
narciarzy. Ale to już historia na inną opo-
wieść.

* 

Wydarzenia zimy wskazują, że nie bę-
dzie wielkiej przesady, jeśli stwierdzimy, 
iż narciarstwo alpejskie na Politechnice 
Krakowskiej zbliża się swoim pozio-
mem do sportu wyczynowego, nawet 
jeśli uprawiane jest amatorsko. Mamy się 
czym pochwalić! Można też powiedzieć, 
że w minionym sezonie byliśmy bardzo 
widoczni na stokach w kraju i za granicą. 
Nasze stroje wszędzie spotykały się z po-
zytywnym odbiorem. 

Zdjęcia: Piotr Gibas

Mgr Jacek Majka jest zastępcą dyrektora Cen-
trum Sportu i Rekreacji PK. 
Prof. Leszek Wojnar jest dziekanem Wydziału 
Mechanicznego PK, pasjonatem narciarstwa, 
wieloletnim uczestnikiem zawodów narciar-
skich na PK. 
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16 marca 2016 r.
Uczniowie zdobyli Złote Indeksy PK

Rywalizacja w dwóch dyscyplinach — ma-
tematyce i chemii — przyniosła 66 najlep-
szym uczestnikom, laureatom konkursu, 
dodatkowe punkty w rekrutacji na PK. 
Z nimi po prawdziwy indeks uczelni jest już 
bardzo blisko. W tegorocznym konkursie 
wystartowali uczniowie ze szkół Małopol-
ski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Śląska i Kie-
lecczyzny. (...) Po dwóch etapach rywalizacji 
wyłoniono 13 laureatów I stopnia z mate-
matyki oraz 11 laureatów I stopnia z chemii, 
którzy w nagrodę otrzymają dodatkowych 
100 punktów w tegorocznej rekrutacji na 
studia na PK. 50 dodatkowymi punktami 
w rekrutacji nagrodzono z kolei po 21 laure-
atów II stopnia w matematyce i chemii.

26 marca 2016. 
Ogród z kamieniami prosto z pieca

Krakowscy badacze przetestują 
w Ogrodzie Sensorycznym wynale-
ziony przez nich geopolimer — ma-
teriał o niezwykłych właściwościach. 
Zaniedbany zielony teren przy Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
przy ul. Siewnej 23D za tydzień zacznie się 
zamieniać w Ogród Sensoryczny. To ini-
cjatywa Stowarzyszenia „jestem ZA”, które 
działa na rzecz osób z zespołem Asperge-
ra (łagodną postacią autyzmu), a w porad-
ni ma swoją siedzibę. Szczególną atrakcją 
ogrodu będzie syntetyczny kamień — re-
welacyjny wynalazek naukowców z Poli-
techniki Krakowskiej, którzy współpracują 
ze stowarzyszeniem. — W ogrodzie odby-
wać się będą warsztaty dla podopiecznych 
stowarzyszenia, ale ma być to teren ogól-
nodostępny. I to właśnie tu po raz pierwszy 
w Polsce każdy będzie mógł zobaczyć nasz 
geopolimer — mówi prof. Janusz Mikuła 
z Instytutu Inżynierii Materiałowej PK, szef 
zespołu, który stworzył sztuczny kamień.

21 marca 2016 r.
Wydarzenie wyjątkowe na skalę 
światową

Rozmowa Andrzeja Kaczmarczyka z prof. An-
drzejem Szaratą z Politechniki Krakowskiej, 

głównym autorem koncepcji organizacji 
transportu w czasie ŚDM.

— Panie profesorze prezydent Maj-
chrowski na pytanie, jak żyć w czasie ŚDM, 
odpowiedział, że najlepiej wyjechać albo 
przygotować się na piesze wędrówki. Czy 
to najlepsza odpowiedź na to pytanie?

Andrzej Szarata: — Nie. Moim zdaniem 
to było bardzo ostre sformułowanie. Będą 
problemy. To oczywiste, natomiast nie do tego 
stopnia, żeby nie dało się żyć. To jest tylko kil-
ka dni. Nie demonizujmy tych wydarzeń i nie 
mówmy, że miasto będzie sparaliżowane. To 
jest nieprawda. Będzie kilka dni utrudnień.

13 kwietnia 2016 r. 
Co można zmienić na Alejach 
Trzech Wieszczów. Są pomysły

Linia tramwajowa pod pergolą, zaciszne 
miejsce spotkań przed kinem Kijów, ścieżki 
rowerowe — to kilka pomysłów na zago-
spodarowanie Alej po otwarciu tras Zwie-
rzynieckiej i Pychowickiej. Ma być mniej 
samochodów, a więcej zieleni i czystego 
powietrza. Teraz piesi na tej ruchliwej arterii 
nie czują się komfortowo. (...) Podczas luto-
wej debaty na temat planów budowy drogi 
eksperci podkreślali, że przejmie ona ruch 
tranzytowy z Alej, o ile te również zostaną 
przebudowane. Tę zależność potwierdzi-
ły symulacje, przeprowadzone w ostatni 
weekend przez zespół badawczy z Politech-
niki Krakowskiej podczas czterodniowych 
warsztatów „Aleje Trzech Wieszczów 2.0”. 
Wzięło w nich udział 100 osób — studen-
tów, pracowników naukowych i urzędni-
ków. Prace obserwował też wiceprezydent 
Tadeusz Trzmiel. (...) Cztery wypracowane 
przez zespół warianty zagospodarowania 
rejonu Alej po otwarciu nowych fragmen-
tów III obwodnicy i być może uruchomieniu 
metra poznamy dopiero w maju.

1 kwietnia 2016 r.
Wizje młodych architektów mogą 
zmienić Tarnów nie do poznania

— W Tarnowie mamy do czynienia obecnie 
z kompletnym bałaganem przestrzennym, 

Politechnika Krakowska w mediach

a architektura, która w nim powstaje, posia-
da znikomą wartość — przekonuje Ewelina 
Galas, wykładowczyni Zakładu Architek-
tury Użyteczności Publicznej Politechniki 
Krakowskiej, rodowita tarnowianka. Mię-
dzy innymi jej zasługą jest to, że studenci 
architektury ze stolicy Małopolski zaintere-
sowali się miastem. Efektem ich pracy jest 
blisko sto projektów różnych budynków, 
które przygotowane zostały w ramach za-
jęć na III roku studiów. Część z nich została 
później potraktowana szerzej, stając się 
tematami prac dyplomowych. W ubiegłym 
roku studenci kreślili plany mediateki, któ-
ra mogłaby stanąć na niezabudowanej dział-
ce przy ulicy Bernardyńskiej  — między reszt-
kami murów obronnych, Małymi Schodami 
i kościołem Bernardynów. Spod ich ręki wy-
szły projekty muzeum powozów konnych na 
zapleczu Pałacu Sanguszków oraz pawilonu-
-rotundy obok Parku Strzeleckiego i mauzo-
leum gen. Józefa Bema, w której mogłaby być 
prezentowana multimedialna wersja „Pano-
ramy siedmiogrodzkiej” wraz z autentyczny-
mi, odnalezionymi fragmentami dzieła pędz-
la Styki. W kolejnym etapie studenci zmagali 
się z zadaniem stworzenia projektów: biblio-
teki dla PWSZ przy ul. M.B. Fatimskiej, mu-
zeum szkła przy ul. Ujejskiego oraz budynku 
usługowo-biurowego przy ul. Brodzińskiego. 

6 kwietnia 2016 r.
Politechnika Krakowska ma 
nowego rektora

Profesor Jan Kazior został wybrany rek-
torem Politechniki Krakowskiej na lata 2016–
2020. W wyborach, które odbyły się w środę 
6 kwietnia 2016 r., pokonał jedynego kontr-
kandydata — prof. Dariusza Bogdała.

Nowy rektor obejmie funkcję 1 wrze-
śnia, zastępując kończącego urzędowanie 
po dwóch kadencjach prof. Kazimierza 
Furtaka. (...) — Wybór na rektora Politechni-
ki Krakowskiej to dla mnie ogromny zaszczyt, 
pełnienie funkcji będę traktował jako dalszą 
służbę na rzecz uczelni. Mam nadzieję, że tak 
duże poparcie w wyborach to wyraz akcepta-
cji dla mojego programu wyborczego i zapo-
wiedź udanej współpracy z całą społeczno-
ścią akademicką Politechniki. 
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Dwie wystawy prac plastycznych prof. Ewy 
Gołogórskiej-Kuci mogliśmy oglądać w ostat-
nim czasie w Krakowie. Ekspozycja fotomon-
taży zatytułowana „Gdzie ona jest” czynna 
była od 14 marca do 23 kwietnia w Galerii Ka-
wiarni „Dym” przy ul. św. Tomasza. Natomiast 
Galeria „Floriańska 22” zapełniła się w dniach 
19 kwietnia — 5 maja piłkarzami, bowiem to 
oni dominowali na obrazach (akryl na płót-
nie) Ewy Gołogórskiej-Kuci, pokazanych na 
wystawie pod tytułem „Football”. 

Autorka tych prac studia ukończyła na 
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięk-

Dwie wystawy Ewy Gołogórskiej-Kuci

Fotomontaże i piłkarze

W Galerii A1 przy ul. Kanoniczej mieliśmy 
okazję oglądać serię zdjęć wykonanych we 
Lwowie przez dr. hab. inż. arch. Jana Kurka, 
prof. PK, na co dzień wykładowcy na Wy-
dziale Architektury PK. Obiektyw swego 
aparatu autor skierował głównie na lwow-

Lwowskie klimaty 
w obiektywie Jana Kurka

18 marca — 14 kwietnia 2016 r.

ską architekturę, w której — jak się wyraził 
— sporo jest zaklętego polskiego ducha.

Przedstawione na wystawie zdjęcia 
— to plon trzech pobytów fotografi ka we 
Lwowie w latach 2015–2016. Na ekspo-
zycję złożyły się zarówno zdjęcia dobrze 
znanych zabytków, jak i obiektów zwykle 
omijanych przez turystów. Podczas werni-
sażu, który odbył się 18 marca, autor foto-
grafi i przypomniał, że ponad sto lat temu 

Lwów był miastem o wiele okazalszym niż 
Kraków, mającym w Galicji o wiele większe 
znaczenie. Jako ośrodek o dużej randze 
gospodarczej posiadał kapitał niezbędny 
do realizacji ambitnych zadań, czego ślad 
pozostał także w architekturze. 

Na fotografi ach pokazanych w Galerii A1 
zobaczyć można było Cmentarz Łyczakow-
ski, Cmentarz Obrońców Lwowa czy kościół 
św.  Elżbiety, zaprojektowany przez Teodora 
Talowskiego (zasłużonego także dla Krakowa) 
oraz Politechnikę Lwowską, której część pro-
fesury bezpośrednio po II wojnie światowej 
zasiliła nowo powstałą wówczas Politechnikę 
Krakowską. W katedrze ormiańskiej fotogra-
fi ka zafascynowały unikatowe polichromie. 
Jan Kurek interesował się też starymi lwow-
skimi kamienicami, starając się pokazać na 
zdjęciach wysiłek, jaki budowniczowie wkła-
dali w nadanie reprezentacyjnego charakteru 
strefom wejściowym tych domów. I jeszcze 
jedno: zdjęcia przedstawiające groby Ukra-
ińców, którzy polegli w walkach o Donieck, 
często osób bardzo młodych. Wstrząsające. 

W wernisażu uczestniczyło grono osób 
związanych z Wydziałem Architektury 
PK. Obecni byli prof. Andrzej Kadłuczka 
i prof. Stefan Dousa. 

(ps)

Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej, wybudo-
wany pod koniec XIX w. według projektu prof. Zygmunta Gorgolewskiego

nych w Krakowie (pracę dyplomową wyko-
nała w pracowni prof. Jonasza Sterna). Od 
1978 r. pracuje na Wydziale Architektury 
PK, gdzie naucza m.in. podstaw rysunku 
odręcznego i malarstwa oraz prowadzi 
przedmiot fakultatywny „sztuka miejsca 
— poszukiwanie znaczeń”. W latach 2000–
2010 kierowała Zakładem Rysunku, Malar-
stwa i Rzeźby PK. 

Fotomontaże Ewy Gołogórskiej-Kuci 
pokazane w Galerii Kawiarni „Dym” prowo-
kowały widza do zastanowienia się nie tyl-
ko nad samym obrazem, ale również nad 
tym, czy zamknięta forma może być od-
krywana na nowo. Zupełnie inny charakter 
miały prace wystawione w Galerii „Floriań-
ska 22”. Podczas wernisażu prowadząca 
galerię Magdalena Skrzyszowska pod-
kreślała niezwykle ekspresyjny charakter 
malarstwa prof. Gołogórskiej-Kuci. Jej 
obrazy odznaczają się nową paletą barw 
— mocnych, intensywnych jak znaki dro-
gowe. Płótna są głęboko przemyślane 

kompozycyjnie. Daje się odczuć bijącą od 
tych malowideł energię.

W otwarciu wystawy „Football” uczest-
niczyło grono współpracowników i przyja-
ciół autorki z Politechniki, a także rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak i prorektor prof. An-
drzej Białkiewicz.

(R.)
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KOTŁOWNIA

GALERIA

JAN KUREK

Mój świat związany jest z akwarelą dzięki twórczości mojej nieżyjącej już 
mamy, świetnej akwarelistki — Magdaleny Kurek, która w Ogrodzie Jorda-
nowskim w Siemianowicach Śląskich prowadziła dziecięcy zespół plastycz-
ny. Pracując na uczelni, odbyłem wiele „akwarelowych” podróży po Europie. 
Była to także — oprócz reperowania domowego budżetu w tamtych trud-
nych czasach — dobra okazja do utrwalania własnego obrazu odwiedzanych 
miejsc. Nie było to jednak zadanie łatwe. Otaczający nas świat nieustannie się 

Mój świat 
Wystawa akwarel Jana Kurka

30 marca — 14 kwietnia 2016 r.

Bogna Kwiatkowska-Baster — architekt, 
adiunkt w Instytucie Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków Politechniki Kra-
kowskiej. Pracę zawodową dzieli z fotogra-
fi cznymi zainteresowaniami, których plon 
możemy podziwiać po raz kolejny w galerii 
„Kotłownia”. 

Jej zdjęcia można było oglądać na wie-
lu wystawach zbiorowych. W fotografi ach 

Mozaika marokańska 2
Fotografi e Bogny Kwiatkowskiej-Baster

31 marca — 14 kwietnia 2016 r.

prezentowanych na wystawach autorskich 
podejmowała różne tematy, w których, 
choćby drugoplanowo, przewijały się ele-
menty architektoniczne.

Na obecną wystawę składają się foto-
grafi e obrazujące różne aspekty życia Ma-
roka, a pojawiają się w nich głównie mo-
tywy krajobrazowe, architektoniczne i... 
człowiek. Bogna Kwiatkowska-Baster jest 

laureatką 40 konkursów fotografi cznych 
międzynarodowych i ogólnopolskich, 
m.in. Międzynarodowego Konkursu Niko-
na w Tokio, Ogólnoświatowego Konkur-
su „Wiary i wierni tego świata”, Biennale 
Plakatu Fotografi cznego czy Międzyna-
rodowego Festiwalu Przyrody. W 2004 r. 
została odznaczona Srebrnym Medalem 
Fotoklubu RP za całokształt twórczości 
fotografi cznej. Jest także autorką wyda-
nego w 2014 r. albumu fotografi cznego 
„Kapliczki i krzyże przydrożne w polskim 
krajobrazie”.                                                  (dz)

bowiem zmienia, a Natura wciąż ustępuje miejsca nowym osiedlom, 
fabrykom i autostradom... Dlatego w utrwalanych na papierze (w tej 
pozornie nietrwałej technice) kolejnych kadrach moich wędrówek 
próbuję przekazać emocje i wrażenia dotyczące danego miejsca 
i konkretnej, niepowtarzalnej przecież chwili. 

Na ile się to udało, o  tym mogli się przekonać ci, którzy trafi li na 
moją wystawę w gościnnej, uczelnianej galerii „Gil”. Zaprezentowa-
łem tam prace z różnych lat i z różnych miejsc. Była to więc okazja do 
swoistej konfrontacji, na ile wraz z otaczającym światem zmienia się 
moja twórczość i... ja sam.

 

Dr hab. inż. arch. Jan Kurek jest architektem, dydaktykiem; adiunkt w Insty-
tucie Projektowania Budowlanego PK.



SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA

Smok i smog

Od stuleci,
Tak rok w rok,
Żył w Krakowie
Sobie smok.
W smoczej jamie,
Historyczny,
Smok na wskroś
Ekologiczny.
Łagodniutki
Jak baranek, 
Starczał mu
Dziewicy wianek.
Dziś 
Zmieniła się litera.
Smog w Krakowie
Rządzi teraz
I pożera
Nasze zdrowie.
Dobrze, dobrze
Żyć w Krakowie.
A pomoże,
Jeśli łaska,
Nie szewc, lecz…
Gazowa maska.

Krzysztof Konstanty Stypuła 
Od redakcji: Polecamy też tekst na s. 27–29.

Geopolimer — głośny wynalazek inżynierów z PK — 
pod dobrą opieką!
Fot.: Jan Zych 




