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SŁOWO REKTORA
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Czerwiec jest szczególnym miesiącem w życiu uczelni. Maturzyści czekają na wyniki egzaminu dojrzałości, a my czekamy na
nich. Mamy nadzieję, że naszymi studentami zostaną ambitni
i ciekawi nowych wyzwań przyszli inżynierowie.
W tegorocznej rekrutacji przygotowaliśmy ponad 3,2 tys.
miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia i 400 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia oraz prawie 2 tys. miejsc na studiach niestacjonarnych. Oferujemy kształcenie na 24 kierunkach
studiów stacjonarnych, 8 kierunkach studiów niestacjonarnych
I stopnia oraz 10 kierunkach studiów II stopnia.
Ostatnie wyniki badania losów absolwentów szkół wyższych,
oparte na danych z ZUS, są optymistyczne dla kandydatów na
studia techniczne. Taką samą rekomendacją dla młodzieży szukającej dobrego wykształcenia są losy naszych absolwentów.
Z najnowszych badań Biura Karier PK wynika, że 91,6 proc.
badanych absolwentów z rocznika 2015 podjęło pracę w ciągu
6 miesięcy po studiach magisterskich, w tym prawie 60 proc.
znalazło pracę jeszcze przed obroną, a kolejne 27 proc. w trzy
miesiące po dyplomie. Czynimy wiele, aby nasze programy studiów były nowoczesne i atrakcyjne. Zapraszamy do ich współtworzenia pracodawców. Studenci już w trakcie nauki uczestniczą w rozwiązywaniu praktycznych problemów w ramach
projektów badawczych bądź wspólnych przedsięwzięć uczelni
oraz jej partnerów gospodarczych i samorządowych.
Znakomite przykłady takiego angażowania studentów w praktyczne wyzwania mogliśmy podziwiać na wystawie „Uczelnia —
Samorząd — Biznes”, prezentowanej w maju w galeriach „Gil”
i „Kotłownia”. To była druga edycja wystawy prac studenckich,
realizowanych w ramach projektów partnerskich Wydziału Architektury PK z samorządami: Nowego Sącza, Tarnowa, Oświęcimia, Szczucina, Jordanowa, Lanckorony, Miechowa, Krynicy oraz
przedstawicielami otoczenia gospodarczego. W ramach współpracy studenci przygotowywali koncepcje zagospodarowania
terenów i obiektów w miastach i gminach. Ich nowatorskie spojrzenie na lokalne problemy może być dla samorządów znakomitym punktem wyjścia do różnych działań, zwłaszcza w obszarze
planowania przestrzennego, rewitalizacji terenów i modernizacji
obiektów. W czasie wernisażu wystawy przedstawiciele samorządów z entuzjazmem oceniali efekty studenckich prac i prosili
o kontynuowanie, a nawet rozszerzanie współpracy na kolejne
pola. W tego typu aktywność zaangażowane są wszystkie wydziały uczelni, ale być może nie wszystkie jeszcze w tak intensywnej
formie. Zachęcam do podejmowania podobnych wyzwań, za te już
podjęte dziękuję władzom wydziałów, pracownikom i studentom,
którzy służąc społeczeństwu, stają się wspaniałymi ambasadorami Politechniki Krakowskiej. Ich przykład może być inspirujący
dla kandydatów na studia na PK.
Naszą ofertę dydaktyczną i badawczą tradycyjnie mieliśmy
okazję promować podczas Festiwalu Nauki w Krakowie. Dziękuję
pracownikom Działu Promocji oraz wydziałów, a także studentom, którzy przyczynili się do tego, że stoiska naszej uczelni były
atrakcyjne i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dobrą formą
promocji PK był także organizowany przez Centrum Transferu
Technologii PK Dzień Europy, przebiegający w nowej — „tram-
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wajowej” — formule. Wśród najmłodszego
pokolenia Politechnika prezentowała się
zaś przy okazji Rektorskiego Dnia Dziecka
oraz podczas corocznej wystawy prac plastycznych dzieci pracowników PK.
W maju jubileusz 25-lecia istnienia
obchodził Akademicki Chór PK „Cantata”. Z tej okazji odbył się wspaniały koncert, uhonorowano zasłużone postaci Chóru.
Założyła go w 1990 r. mgr Małgorzata Mazur
i prowadziła do 2000 r. Od 2001 r. rolę tę przejęła mgr Marta
Stós i z sukcesami kontynuuje artystyczną misję. Chór „Cantata” wraz z Krakowską Orkiestrą Staromiejską dopełnia obraz
Politechniki Krakowskiej jako miejsca wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, którzy na uczelni technicznej zdobywają inżynierską wiedzę i umiejętności, ale też kształtują swoje pasje
i talenty. „Cantata” odgrywa nieocenioną rolę w humanizacji
studiów technicznych, ale także w promocji uczelni, dzięki swojej rozpoznawalności i uznanej marce. Gratulując Jubilatowi
osiągnięć, składam życzenia wielu następnych sukcesów.
Oryginalną oprawę miał w tym roku Dzień Wydziałów
Architektury oraz Fizyki, Matematyki i Informatyki — po raz
pierwszy obchodzony przez nie wspólnie. Była rywalizacja w żywych szachach, odsłonięcie obrazu królewicza Władysława Zygmunta Wazy, urodzonego w pałacu w Łobzowie, późniejszego
króla Polski, a także otwarcie wyremontowanych pomieszczeń
przyszłej kawiarni „Podchorążówka”, obiektu przy ul. Podchorążych długo wyczekiwanego przez pracowników i studentów.
Letni czas wykorzystamy na prace remontowe i inwestycyjne.
Budowany będzie m.in. zbiornik przeciwpożarowy na Wydziale
Mechanicznym. Kontynuowane będą roboty związane z budową
hali tenisowej w Czyżynach, odnową pałacu w Łobzowie oraz rewaloryzacją Ogrodu Tadeusza Kościuszki przed siedzibą WIŚ, remont
przejdzie kamienica przy ul. Kanoniczej. Prace remontowe prowadzone będą też w akademikach PK. W sumie latem chcemy zrealizować kilkadziesiąt mniejszych i większych zadań inwestycyjno-remontowych. To oznacza dużo obowiązków dla pracowników
działów technicznych PK. Służby uczelni będą też zaangażowane
w udostępnienie naszych obiektów na potrzeby Światowych Dni
Młodzieży. Za ten trud już dziś serdecznie dziękuję.
Koniec roku akademickiego zbiega się w czasie z końcem
sezonu sportowego. Gratuluję naszym koszykarkom i koszykarzom znakomitych wyników osiągniętych w rozgrywkach ligowych. Koszykarki ponownie uplasowały się w czołówce I ligi,
a koszykarze wywalczyli awans do II ligi i mają w planach dalsze
awanse. Reprezentanci naszej uczelni występowali także w akademickich mistrzostwach Polski w różnych dyscyplinach. Dziękuję wszystkim — zawodnikom, trenerom i działaczom — za
godne sławienie uczelni na sportowych arenach.
Życzę studentom udanej sesji — samych dobrych i bardzo
dobrych ocen, nauczycielom akademickim — satysfakcji z wiedzy
i umiejętności wychowanków, wszystkim zaś — udanych urlopów.

Kazimierz Furtak
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Jak dojechać na spotkanie
z papieżem Franciszkiem
Na Politechnice Krakowskiej powstał raport, który pomoże zorganizować
ruch pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie
LESŁAW PETERS
W przygotowania do zbliżających się wielkimi krokami Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zaangażowanych zostało
wiele osób i instytucji. Wśród nich znaleźli się specjaliści i studenci Politechniki Krakowskiej. Rozpracowali oni zagadnienia związane z komunikacją na terenie Krakowa i w bezpośrednim sąsiedztwie miasta.

Uniknąć paraliżu komunikacyjnego
Przewiduje się, że w ostatnim tygodniu lipca na spotkanie
z papieżem Franciszkiem przybędzie ponad dwa razy więcej ludzi niż Kraków liczy mieszkańców. Przed laty, z okazji
pielgrzymek św. Jana Pawła II, miasto gościło masy pielgrzymów, ale wówczas przybywali oni głównie na pamiętne msze
papieskie na Błoniach, po czym opuszczali Kraków. Tym razem uczestniczyć będą w wydarzeniach zaplanowanych na
cały tydzień, przemieszczając się między różnymi częściami
miasta, a w finale skierują się do Brzegów — miejscowości

położonej tuż przy granicy Krakowa, na południe od Nowej
Huty. Oznacza to duże problemy komunikacyjne, zarówno
dla pielgrzymów, jak i dla mieszkańców Krakowa. Bez podjęcia środków specjalnych miastu groziłby całkowity paraliż
komunikacyjny.
W listopadzie 2015 r. specjaliści z Politechniki Krakowskiej zostali poproszeni przez stronę kościelną, zajmującą się
przygotowaniem ŚDM, o pomoc w rozwiązaniu problemów
transportowych związanych z tym wydarzeniem. Wyzwanie
podjął Zakład Systemów Komunikacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.
Było zbyt mało czasu, aby działać w tradycyjny sposób:
skompletować zespół specjalistów, wykonać opracowanie,
przekazać je do konsultacji zainteresowanym jednostkom,
poczekać, aż wniosą swoje uwagi, rozpatrzyć uwagi nawzajem się wykluczające i wypracowywać kolejne wersje dokumentu końcowego. Kierujący Zakładem Systemów Komunikacyjnych dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. stwierdził,

Brzegi czekają na pielgrzymów
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że nadarza się świetna okazja włączenia do realizacji dużego, poważnego zadania studentów, dla których udział w nim
będzie cennym doświadczeniem. Pomysł okazał się przysłowiowym trafieniem w dziesiątkę. Młodzi ludzie, skupieni w Kole Naukowym Systemów Komunikacyjnych, od
razu ochoczo wyrazili chęć udziału w tym przedsięwzięciu,
a w trakcie zajęć wykazali się olbrzymią kreatywnością.
Również pracownicy zakładu chętnie zaangażowali się w realizację projektu.

Nie przeszkadzał nawet Internet
W udostępnionym przez stronę kościelną ośrodku Caritasu
w Zakrzowie, koło Kalwarii Zebrzydowskiej zorganizowane zostały warsztaty, na które obok studentów zaproszona
została duża grupa ekspertów zaangażowanych w proces
organizacji transportu w Krakowie podczas ŚDM. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Policji szczebla wojewódzkiego
i miejskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, PKP PLK, Przewozów
Regionalnych, Kolei Małopolskich, Zarządu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie. Dr hab. inż. Andrzej
Szarata podkreśla, że nie byli to wydelegowani pracownicy
niższych szczebli, ale osoby pełniące funkcje dyrektorskie.
Ponadto z zaproszenia skorzystało też kilka osób pełniących
rolę konsultantów, jak np. Maciej Berendt z Gdyni, współorganizator mszy z udziałem św. Jana Pawła II w Sopocie w 1999 r.
W ten sposób razem ze studentami pod wspólnym dachem znaleźli się ludzie, którzy dzięki posiadanej wiedzy
mogli od razu weryfikować zgłaszane pomysły. Na miejscu można było zasięgać opinii wszystkich osób, które biorą udział w procesie zarządzania transportem w mieście.
Wprawdzie nie wszyscy mogli cały czas towarzyszyć studentom w Zakrzowie (część ekspertów dojeżdżała), ale
w szczytowym momencie w ośrodku przebywało w sumie
sto osób. Warunki do pracy były idealne. Ośrodek znajduje się w środku lasu: cisza, spokój, świeże powietrze, nawet
Internet słabo tu działa. Można było się skupić na zadaniu
postawionym przed uczestnikami warsztatów.
Otrzymali oni na wstępie podstawowe informacje dotyczące planu mających się odbyć uroczystości, szacowanej liczby uczestników poszczególnych wydarzeń, liczby miejsc noclegowych udostępnionych pielgrzymom przez poszczególne
parafie, zarówno w Krakowie, jak i w miejscowościach ościennych. Znana też była przepustowość układu drogowego. Pracownicy kolei dostarczyli informacje na temat możliwości
przewiezienia pielgrzymów pociągami. Port lotniczy w Balicach przekazał dane na temat liczby maszyn, które przyjmie
podkrakowskie lotnisko. Otrzymane informacje stały się podstawą do rozpoczęcia prac.

Dwa miesiące przed ŚDM młodzi krakowianie spotkali się na procesji Bożego Ciała

poszczególnych decydentów. Dzięki temu koncepcje studentów były od razu konfrontowane z wiedzą posiadaną przez
opiekunów grup i z technicznymi możliwościami zastosowania. Andrzej Szarata zwraca uwagę, że pomysły studentów,
które w pierwszej chwili wydawały się zbyt śmiałe, po dyskusji nieraz okazywały się warte wykorzystania.
Tak było w szczególności z pomysłem wzbogacenia branych pod uwagę środków transportu o rowery. Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży stwierdził, że to świetny
pomysł i uruchomiona została aplikacja „Rowerem na ŚDM”.
Kilku studentów zajęło się wyszukaniem takich tras dojazdu
do Krakowa, aby grupy rowerzystów nie blokowały dróg,
a z drugiej strony sami rowerzyści nie utknęli w korkach.
Wyniki prac studenckich zespołów stały się materiałem
wyjściowym do przygotowania przez dr. hab. inż. Andrzeja Szaratę raportu, który organizatorzy ŚDM, władze miasta
i inne zainteresowane instytucje przyjęły za podstawę planu

Zakrystia w Brzegach, Campus Misericordiae

Od pomysłów do raportu
Studenci zostali podzieleni na sześć zespołów zajmujących się
różnymi aspektami głównego tematu. Każda z grup pracowała w oddzielnym pomieszczeniu pod okiem swojego opiekuna. Osoby z kręgu decydentów odwiedzały poszczególne grupy w miarę podejmowania przez nie tematów interesujących
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obsługi transportowej miasta w końcu lipca. Raport został też
wykorzystany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Andrzej Szarata był dwukrotnie zapraszany na spotkania tego
zespołu, aby przedstawić tezy zaprezentowane w raporcie
i przedyskutować je z przedstawicielami różnych służb odpowiedzialnych za spokojny przedbieg ŚDM. Ponieważ odzywały się głosy, że utrudnienia w komunikacji podczas ŚMD nie
będą tak wielkie, jak się często mówi, zwracał uwagę, że nie
należy bagatelizować tego problemu.

*
Dr hab. inż. Andrzej Szarata podkreśla, że za udział w warsztatach nikt z zaproszonych ekspertów, nauczycieli akademickich
czy studentów nie wziął ani grosza. Cała praca została wykonana — by użyć niemodnego dziś słowa — społecznie. Cieszy
szczególnie fakt, że duża grupa studentów uczestniczyła w tak
ważnym przedsięwzięciu, zdobywając w ten sposób cenne doświadczenia, które kiedyś będą owocować w pracy zawodowej.
Doświadczenia te potwierdzone zostały stosownymi certyfikatami, które każdy z uczestników warsztatów otrzymał z rąk
ks. bp. Damiana Muskusa odpowiedzialnego ze strony kościelnej za organizację Światowych Dni Młodzieży.
Dodatkowym bonusem jest „odkrycie” ośrodka w Zakrzowie, wymarzonego do realizacji projektów wymagających
skupienia. Miejsce tak bardzo spodobało się studentom i pracownikom PK, że w terminie od 8 do 10 kwietnia w Zakrzowie odbyły się podobne warsztaty poświęcone przyszłości
krakowskich Alei Trzech Wieszczów. — Myślę, że będziemy tu
częściej przyjeżdżać — mówi Andrzej Szarata.

Zdjęcia: Jan Zych
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To była bardzo potrzebna koncepcja

Studenci w służbie
SYLWIA ROGALA
Kraków będzie przeżywał od 25 do 31 lipca wydarzenie niezwykłej rangi, Światowe Dni Młodzieży 2016. Szacuje się, że
na spotkanie z Ojcem Świętym może wtedy przybyć nawet
1,5 mln pielgrzymów. Już od wielu miesięcy prowadzone są
konkretne prace, by wydarzenie tak ważne dla Kościoła powszechnego, jak masowy zjazd młodych katolików z całego
świata, zostało przygotowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i w sposób, który nie utrudni codziennego funkcjonowania miasta. Taka liczba gości to przecież wyzwanie
transportowo-logistyczne nawet dla nowoczesnej metropolii.
Na Politechnice Krakowskiej próby wypracowania koncepcji obsługi transportowej podczas Światowych Dni Młodzieży 2016 podjął się zespół studentów Koła Naukowego
Systemów Komunikacyjnych, kierowany przez pracowników
naukowych Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK. Główną rolę odgrywał w nim dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK.
Studenci i eksperci z trudnym zadaniem zaczęli się mierzyć już na początku roku. Rozstrzygnięciu ważnych kwestii
służyły warsztaty zorganizowane od 7 do 10 stycznia. Rozpoczęto spotkaniem na Politechnice Krakowskiej. Jego uczestnicy — ponad 40 studentów KN Systemów Komunikacyjnych
— zapoznali się z prezentacjami przygotowanymi przez zaproszonych ekspertów i członków Komitetu Organizacyjnego ŚDM. Przekazano im dostępne wtedy informacje na temat
liczby pielgrzymów, których można się spodziewać oraz omówiono wymagające wzmożonej troski aspekty miejskiego planu komunikacji w tym okresie.
W kwestiach merytorycznych nad studentami czuwali pracownicy Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK: dr inż. Rafał Kucharski, dr inż. Marek Bauer, dr inż. Katarzyna Nosal,
dr inż. Aleksandra Faron, dr inż. Wiesław Dźwigoń, dr inż. Tomasz Kulpa, mgr inż. Łukasz Franek, mgr inż. Urszula Duda,
mgr inż. Arkadiusz Drabicki, mgr inż. Marian Kurowski, także
dr inż. Tadeusz Kopta — rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (specjalność: układy komunikacyjne — trasy i węzły drogowe) i mgr inż. Maciej Berendt
— specjalista ds. inżynierii komunikacyjnej. We wprowadzającym spotkaniu organizacyjnym, prócz kadry naukowej Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK i związanego z nim koła
naukowego, organizatorów ŚDM i samorządowców powiatu
wielickiego. mającego przyjąć wiernych, wzięli również udział
przedstawiciele takich krakowskich instytucji, jak: Wydział
Ruchu Drogowego KWP, Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA,
także Polskie Koleje Państwowe oraz Koleje Małopolskie.
Podczas I sesji warsztatowej, przeprowadzanej poza Krakowem, w Zakrzowie, można się było dokładnie zapoznać
z dostępnymi danymi wstępnymi. Był to także czas, by zaplanować szczegółowo działania grup. Studenci zostali podzieleni na 6 zespołów tematycznych. Grupa pierwsza, pod

www.nasza.pk.edu.pl

TEMAT NUMERU

logistyczno-transportowa

Światowych Dni Młodzieży

Symulowane zmiany natężenia ruchu drogowego w czasie dojazdu na
wydarzenia kulminacyjne ŚDM, w wariancie zakładającym zamknięcie
odcinka autostrady A4 (odcinek Wielicka — Szarów), drogi S7 (odcinek
Rybitwy — Bieżanów) oraz wprowadzenie większych ograniczeń w ruchu na terenie Krakowa i powiatu wielickiego. (Kolorem czerwonym
oznaczono wzrost natężenia ruchu, zielonym — jego spadek)

Izochrony dostępności pieszej kampusu na Błoniach z planowanych parkingów (oznaczone jako granatowe trójkąty) rozmieszczonych na obszarze Krakowa. (Im ciemniejszy kolor pomarańczowy
— tym dłuższy przewidywany czas osiągnięcia celu, nieprzekraczający jednak 2 h)

kierownictwem dr. inż. Rafała Kucharskiego, wykorzystując
Krakowski Model Ruchu w skali miasta Krakowa, przeprowadzała analizy symulacyjne. Zadaniem drugiej grupy, nad którą
opiekę sprawował mgr inż. Arkadiusz Drabicki, było opracowanie analiz symulacyjnych zmian funkcjonowania sieci drogowej w województwie małopolskim. Trzeci zespół, którego
pracę koordynował dr inż. Marek Bauer, zajmował się koncepcją obsługi ŚDM 2016 przez środki transportu zbiorowego.
W polu zainteresowań czwartego znalazł się natomiast ruch
pieszy i rowerowy. Ta grupa mogła liczyć na pomoc dr inż. Katarzyny Nosal, dr. inż. Tomasza Kulpy, dr. inż. Tadeusza Kopty
i mgr. inż. Łukasza Franka. Kierowana przez mgr. inż. Macieja
Berendta grupa piąta zajmowała się z kolei inżynierią ruchu,
logistyką oraz kwestiami punktów wydawania posiłków.
Grupa szósta, koordynowana przez mgr inż. Urszulę Dudę,
opracowywała kwestie dotyczące przekazywania informacji
mieszkańcom i pielgrzymom podczas tegorocznych ŚDM.
Tematem, na którym skupiła się uwaga zebranych podczas
drugiego dnia warsztatów, była przede wszystkim obsługa
wydarzeń centralnych, zaplanowanych na terenie Campusu
Misericordiae w Brzegach (nieopodal Wieliczki) i na krakowskich Błoniach. Trzeciego dnia wszyscy zmierzali do wypracowania całościowej koncepcji. Warto dodać, że grupy spotykały się codziennie, by na bieżąco relacjonować postęp prac.
Ostatniego dnia warsztatów wszystkie zespoły przedstawiły
końcowe wyniki analiz i wypracowane koncepcje.
Oficjalnego podsumowania wniosków i analiz dokonano
8 lutego, podczas spotkania, w którym wziął udział koordynator Generalnego Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni
Młodzieży 2016 — bp Damian Muskus OFM. Na podstawie

koncepcji przygotowanych podczas warsztatów zredagowano
raport, stanowiący podstawę opracowania ostatecznej koncepcji obsługi komunikacyjnej ŚDM.
O kwestie organizacyjne warsztatów troszczyli się studenci z KNSK: Krystian Banet, Jan Paszkowski, Piotr Bielański,
a także pracownicy Zakładu Systemów Komunikacyjnych —
Marian Kurowski i Marek Piskorz. Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy z Komitetem Organizacyjnym ŚDM.
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Sylwia Rogala jest studentką I roku studiów II stopnia kierunku transport
na Wydziale Inżynierii Lądowej PK; sekretarz KNSK PK, włączyła się w organizację warsztatów dotyczących ŚDM 2016.
Grupa analiz symulacyjnych podczas pracy. Fot.: Jan Paszkowski
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Święto Szkoły 2016

W radosnej atmosferze
Uhonorowanie odznaczeniami i nagrodami zasłużonych pracowników Politechniki Krakowskiej, okolicznościowy wykład
oraz piknik dla społeczności akademickiej
— to główne wydarzenia Święta Szkoły,
obchodzonego 6 maja. Uroczyste posiedzenie Senatu PK stało się w tym roku
też okazją do udekorowania wysokim odznaczeniem państwowym zagranicznego gościa — prof. Gűntera Woznego, od
wielu lat blisko współpracującego z naszą
uczelnią. Nie zabrakło akcentów związanych z trwającym na PK Rokiem Tadeusza
Kościuszki.
Zanim nastąpiło otwarcie uroczystego
posiedzenia, członkowie Senatu Akademickiego — poprzedzani przez poczty sztandarowe i Krakowską Orkiestrę Staromiejską
— przemaszerowali w pochodzie z siedziby
rektoratu PK do budynku Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego
„Działownia”. Hasło do rozpoczęcia ceremonii, która odbyła się w auli „Działowni”,
dało odśpiewanie przez Akademicki Chór
PK pieśni „Krakowiak Kościuszki” do słów
Marcelego Skałkowskiego. Wszystkich zebranych powitał rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak, zwracając
się przede wszystkim do dostojnych gości
— wojewody małopolskiego Józefa Pilcha,
kuratora małopolskiego Barbary Nowak,
a także attaché ds. kultury Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec
w Krakowie Reginy von Ahn.
Do stałych punktów Święta Szkoły należy wykład okolicznościowy. W tym roku
wygłosił go znany miłośnik historii, badacz
architektury wojskowej minionych wieków

Jak co roku Święto Szkoły zaczęło się od uroczystego pochodu

dr inż. arch. Krzysztof Wielgus. W wystąpieniu zatytułowanym „Inżynieria niepodległości” mówił o inżynierach różnych epok,
a także o znaczącym wkładzie Politechniki
Krakowskiej w utrwalanie ich dziedzictwa.
Dr Wielgus przypomniał dokonania takich
postaci, jak XVII-wieczny projektant fortyfikacji Jan Michał Link, projektant Kanału
Augustowskiego Ignacy Prądzyński (mający
też wkład w umocnienie twierdzy Zamość)
czy Tadeusz Kalina-Zieleniewski, autor znakomitego podręcznika budowy fortyfikacji
z okresu międzywojnia. Nie mogło w tym
wykładzie oczywiście zabraknąć patrona
Politechniki Krakowskiej Tadeusza Kościuszki, twórcy umocnień zbudowanych w Stanach Zjednoczonych i w Krakowie.

Władze uczelni (od lewej): prorektor Leszek Mikulski, prorektor Andrzej Białkiewicz, rektor
Kazimierz Furtak, prorektor Jan Kazior, prorektor Dariusz Bogdał
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Najciekawszym wątkiem wykładu był
jednak fragment poświęcony Emilowi
Gołogórskiemu — współtwórcy twierdzy Kraków i pierwszemu inspektorowi
wojsk technicznych w dwudziestoleciu
międzywojennym. Dr Wielgus przypomniał, że gen. Gołogórski po odzyskaniu
niepodległości w 1918 r. przyczynił się do
budowy polskich pociągów pancernych
i samochodów pancernych. W trakcie
wykładu po raz pierwszy pokazane zostały publicznie klisze przedstawiające parowozy i wagony pancerne, które
odegrały znaczącą rolę w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Cudem ocalałe
klisze zreprodukował fotografik PK Jan
Zych. Wystąpieniu dr. Krzysztofa Wielgusa przysłuchiwała się członkini rodu Emila
Gołogórskiego — prof. Ewa Gołogórska-Kucia, która wykłada na Wydziale Architektury PK.
Szczególnie podniosłym momentem
uroczystego posiedzenia Senatu było wręczenie odznaczeń i nagród. Wśród uhonorowanych był profesor Gűnter Wozny
— długoletni partner Politechniki Krakowskiej w kontaktach naukowych z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie. Prezydent
RP Bronisław Komorowski postanowieniem z 15 lipca 2015 r. nadał mu Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej
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Autor wykładu okolicznościowego
dr inż. Krzysztof Wielgus

Prof. Günter Wozny z Berlina za lata współpracy dziękował po polsku

Wojewoda Józef Pilch mówił do zebranych
jak… inżynier do inżynierów

Polskiej. Odznaczenie wręczył wojewoda
Józef Pilch.
W krótkim wystąpieniu prof. Gűnter Wozny podziękował rektorom PK i dziekanom
Wydziału Mechanicznego ostatnich kilku kadencji za lata współpracy. Podkreślił, że na PK
zyskał wielu przyjaciół, a liczne dyskusje naukowe i osobiste z prof. Michałem Dylągiem
uznał za szczególnie owocne. Prof. Wozny
wyraził przekonanie, że zadaniem na przyszłość powinno być pogłębienie współpracy
między Uniwersytetem Technicznym w Berlinie a Politechniką Krakowską, bo w tej dziedzinie można jeszcze wiele osiągnąć. Wygłoszone po polsku wystąpienie sala nagrodziła
gromkimi oklaskami.

Wojewoda Józef Pilch wręczył też odznaczenia państwowe przyznane pracownikom PK. Kurator małopolski Barbara Nowak
udekorowała wyróżnione osoby medalami
resortowymi. Liczne grono pracowników
uhonorowano nagrodami i odznaczeniami
uczelnianymi. Rektor Kazimierz Furtak podkreślił, że wyróżnienia te przyznane zostały
osobom, które wybijają się swoją działalnością na rzecz Politechniki Krakowskiej, podnosząc jej znaczenie w przestrzeni badawczej
i dydaktycznej, zarówno polskiej, jak i międzynarodowej. Pełną listę odznaczonych i nagrodzonych zamieszczamy na s. 8–9.
Do uczestników uroczystego posiedzenia Senatu PK zwrócił się Józef Pilch.

Wojewoda podkreślił wartość, jaką niesie
z sobą wierność tradycjom Politechniki
oraz ideałom reprezentowanym przez patrona uczelni i życzył społeczności akademickiej wszelkiego dobra.
Politechnika Krakowska już po raz piąty
zorganizowała ogólnopolski konkurs wiedzy „Tadeusz Kościuszko — inżynier i żołnierz”. Podczas uroczystego posiedzenia
Senatu przewodniczący komisji konkursowej prorektor prof. Leszek Mikulski przedstawił przebieg i wyniki współzawodnictwa (o konkursie szerzej piszemy na s. 19).
Swoją premierę miał w tym roku natomiast konkurs fotograficzny poświęcony patronowi PK. Konkurs został zorganizowany

Krakowska Orkiestra Staromiejska też prezentowała się odświętnie
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w nawiązaniu do trwającego obecnie na
uczelni Roku Tadeusza Kościuszki. Wyniki
fotograficznej rywalizacji ogłosiła i nagrody wręczyła przewodnicząca jury prof. Ewa
Gołogórska-Kucia. Zwycięzcą okazał się
Franciszek Kluczyński (który nie mógł
przybyć z powodów zdrowotnych), drugą nagrodę otrzymał Waldemar Sobiński,
a trzecią zdobyła Hanna Rospara.
Kończąc uroczyste posiedzenie Senatu
PK, rektor złożył podziękowania za oprawę muzyczną ceremonii Akademickiemu
Chórowi „Cantata” pod dyrekcją Marty
Stós i Krakowskiej Orkiestrze Staromiej-

skiej pod dyrekcją Wiesława Olejniczaka.
Działowi Promocji dziękował zaś za organizacyjne przygotowanie Święta Szkoły.
Podziękowania rektor skierował również
do twórców publikacji, której ukazanie się
uświetniło tegoroczne Święto Szkoły. To
obszerny tom zawierający podstawowe
informacje o profesorach Politechniki Krakowskiej, pracujących na uczelni w latach
1945–2015. Książka czekała na wszystkich
uczestników posiedzenia Senatu. Jeszcze
jedne podziękowania skierowane zostały
pod adresem Muzeum PK za prezentację
na kampusie przy ul. Warszawskiej, obok

„Działowni”, wystawy zatytułowanej „Kraków — Przystanek Kościuszko. Krakowskim szlakiem Tadeusza Kościuszki”, wypożyczonej od Komitetu Kopca Kościuszki.
Po oficjalnej uroczystości odbył się
piknik dla pracowników uczelni. Przy daniach barowych, serwowanych na wolnym
powietrzu (pogoda dopisała!), toczyły się
towarzyskie pogawędki. Mimo świątecznej
atmosfery w rozmowach powracały bieżące
sprawy naszej szkoły.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Odznaczeni i nagrodzeni pracownicy PK
Srebrny Krzyż Zasługi
dr inż. Jacek Wojs
dr inż. Wiesław Figiel

Medal Złoty
za Długoletnią Służbę
dr inż. Antoni Bojarski
dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK
mgr Maria Chłopek
dr inż. Mieczysław Chmura
dr inż. Andrzej Chyba
dr inż. Witold Jordan
mgr Andrzej Kowalik
dr inż. arch. Krzysztof Kwiatkowski
dr hab. inż. arch. Andrzej Lorek
mgr Andrzej Partyka
dr hab. inż. Marek Sikoń
dr hab. inż. Józef Struski, prof. PK
Grażyna Szefer
dr inż. Krzysztof Zarębski
mgr inż. Jan Zych
Jan Zych odbiera Medal Złoty za Długoletnią Służbę z rąk wojewody Józefa Pilcha.
Fot.: Tadeusz Tatara
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Gratulacje od wojewody Józefa Pilcha przyjmują Wiesław Figiel (na zdjęciu po lewej) i Jacek
Wojs. Fot.: Jan Zych

Medal Srebrny
za Długoletnią Służbę
mgr Iwona Kuźmińska
dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK
dr inż. arch. Izabela Sykta
mgr inż. Małgorzata Węgiel

Medal Brązowy
za Długoletnią Służbę

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
mgr Jacek Majka
prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek
dr inż. Stanisława Plichta
dr hab. inż. Andrzej Sobczyk, prof. PK
dr inż. Maciej Sułowicz

Medal „Zasłużony
dla Politechniki Krakowskiej”

dr inż. Grzegorz Filo
dr inż. Andrzej Skrzyniowski
dr inż. arch. Anna Staniewska
dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK

dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, prof. PK
dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK
prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
dr Lech Sławik
prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski

Medal Komisji Edukacji
Narodowej

Złota Odznaka
Politechniki Krakowskiej

dr hab. inż. Jan Bielski
prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź
dr hab. inż. arch. Anna Kantarek, prof. PK

dr hab. Wiesława Bażela-Wróbel, prof. PK
dr inż. Krzysztof Chudyba
Anna Fiołek

Nasza Politechnika nr 6 (154) czerwiec 2016
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Odznaczeni Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Fot.: Jan Zych

mgr Barbara Grabacka-Pietruszka
dr hab. inż. Stanisław Guzowski, prof. PK
inż. Adam Kozak
dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca
dr hab. inż. Roman Popielarz, prof. PK
Danuta Rysakowska-Lipka
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
dr inż. Bernard Twaróg
dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn
dr inż. Jacek Wojs
inż. Hanna Zawistowska

Honorowa Odznaka
Politechniki Krakowskiej
dr inż. arch. Jakub Błachut
mgr inż. Czesław Błąkała
inż. Beata Bylica
dr inż. Jerzy Dutczak
mgr Katarzyna Dydek
mgr Dorota Gawryła
dr Robert Gębarowski
dr inż. Izabela Godyń
dr hab. Ewa Gondek
dr inż. Wiesław Jakubas
dr inż. Mariusz Kieć

mgr Iwona Kochan
mgr Dorota Majewska
dr inż. Bogumiła Mrozek
mgr inż. Wilhelm Okarmus
dr inż. Janusz Petryna
dr inż. Janusz Pobędza
dr inż. Janusz Pobożniak
lic. Dariusz Pyko
dr inż. Krzysztof Radzicki
mgr Małgorzata Rekuć
mgr inż. Barbara Rodzynkiewicz
mgr Ewa Różańska
dr inż. Maciej Sułowicz
dr inż. arch. Izabela Sykta
Grażyna Szefer
inż. Sławomir Ślósarczyk
dr inż. Janusz Tarnowski
dr inż. Tomasz Zdeb

Nagroda za najwyżej punktowaną
publikację naukową, opracowaną wspólnie
z partnerem zagranicznym

Nagrody Naukowe Rektora PK

dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa

Nagroda za najwyżej punktowaną
publikację naukową

Nagroda dla najmłodszego
wypromowanego doktora w 2015 r.

dr Marek Malinowski
dr inż. Marta Oleksy
prof. dr hab. inż. Witold Cecot

dr inż. Sebastian Pater

Nagrodzeni (od lewej): Marek Malinowski, Marta Oleksy, Witold Cecot. Fot.: Jan Zych

prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
Nagroda za największą liczbę cytowań
publikacji w 2015 r.
prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Nagroda dla najmłodszego pierwszego
autora publikacji naukowej w czasopiśmie
wymienionym w części A
wykazu MNiSW za 2015 r.
mgr inż. Katarzyna Mróz
Nagroda dla najmłodszego
wypromowanego doktora
habilitowanego w 2015 r.

Nagroda dla promotora najmłodszego
wypromowanego doktora w 2015 r.
dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk, prof. PK

Nagrody za utworzenie
e-kursów
Indywidualne:
I stopnia — dr inż. Krzysztof Zarębski
II stopnia — dr Beata Strycharz-Szemberg
dr Tomasz Ściężor
III stopnia — dr inż. Aleksander Byrdy
Zespołowe:
I stopnia — mgr inż. Dawid Łątka,
dr inż. Szymon Seręga
II stopnia — dr inż. arch. Farid Nassery
mgr inż. arch. Szymon
Filipowski
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KRONIKA
Maj

5 V Archigala 2016 — spotkanie towarzyskie dydaktyków i studentów WA.
5–6 V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Development in

Posiedzenie Porozumienia Samorządów Studenckich Uczelni
Krakowa w Sali Senackiej PK.

Machining 2016”, zorganizowana przez Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK.

XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria
procesowa i budowa aparatury chemicznej”, zorganizowana przez Instytut
Inżynierii Cieplnej i Procesowej Wydziału Mechanicznego PK.

6V

Otwarte, uroczyste posiedzenie Senatu PK z okazji Święta Szkoły.

Uruchomienie internetowej wystawy Muzeum PK „Wizerunki Tadeusza
Kościuszki — wirtualna odsłona”, zorganizowanej w ramach obchodów
Roku Tadeusza Kościuszki na Politechnice Krakowskiej.

6–7 V Czyżynalia 2016.
7 V Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia Akademickiego Chóru PK
„Cantata”.

9–13 V XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek na PK: „Biblioteka inspiruje”.
10 V Uroczystość wręczenia nagród środowiska dziennikarskiego —
Złotą Gruszką Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Krakowie uhonorowano
Jana Zycha.

10–15 V
10–25 V

Juwenalia Krakowskie 2016.

Wystawa projektów studenckich „Uczelnia — Samorząd —
Biznes 2016” w galeriach PK „Gil” i „Kotłownia”.

11 V
12 V

Wybory dziekanów wydziałów PK.

Wręczenie dyplomów absolwentom kierunku inżynieria środowiska na WIŚ.
Posiedzenie Kapituły Konkursu „Innovator Małopolski” (X edycja).
Posiedzenie Rady Muzeum PK.

13 V Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych.
13–27 V Wystawa fotografii studentów Uniwersytetu Tomasza Baty
w Zlínie — „Kostka — historyczne techniki fotografii” w Galerii Sztuki „A1”
na PK.

16 V

16–18 V
17 V
18 V
19 V

Posiedzenie Kapituły Nagrody im. prof. Zbigniewa Engela.
Wybory prodziekanów wydziałów PK.

Wręczenie dyplomów absolwentom WIŚ, kierunków: budownictwo, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska.
Posiedzenie Konwentu Seniorów PK. Wykład pt. „Czy gra komputerowa
może być arcydziełem?” wygłosił prof. dr hab. Piotr Białas z Wydziału Fizyki,
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.

19–21 V Festiwal Nauki w Krakowie.
20 V Wręczenie dyplomów absolwentom WIL.
III Konferencja „Dzień BIM 2016”, zorganizowana przez Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej PK
i BIM Klaster.

23–26 V

IX Międzynarodowa Konferencja „Numeryczna Wymiana
Ciepła i Masy”, zorganizowana po raz pierwszy w Polsce, w Krakowie, przez
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych PK we współpracy z kanadyjskim Uniwersytetem w Calgary.

24 V
30 V

Uczelniana Sesja Kół Naukowych PK.

Wręczenie nagród w konkursie na najlepsze prace dyplomowe
I i II stopnia w dziedzinie transportu (za rok 2015) dla szkół wyższych
Krakowa (47. edycja konkursu), zorganizowanym przez Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Uroczystość odbyła się w Sali
Senackiej PK.
Zebranie Rady Fundacji Panteon Narodowy.

15 V

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Koła Seniorów AZS Kraków w Sali Senackiej PK.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK
20 maja 2016 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
•

•

•
•

•
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warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2017/2018;
zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, ubiegających się o przyjęcie na studia
przewidziane do uruchomienia w roku akademickim 2017/2018;
planu rzeczowo-finansowego PK na rok 2016;
uzupełnienia uchwały nr 44/n/04/2016 z dnia
22 kwietnia 2016 r. dotyczącej wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości położonej na terenie kampusu PK w Czyżynach
przy al. Jana Pawła II służebnością gruntową;
wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki nr 21/244, położonej

•

•

w Krakowie-Czyżynach, będącej własnością
Politechniki Krakowskiej;
wyrażenia zgody na sprzedaż działki
nr 21/256 położonej w Krakowie-Czyżynach,
będącej własnością Politechniki Krakowskiej;
podjęcia działań zmierzających do dokonania zamiany części nieruchomości gruntowej,
będącej własnością Politechniki Krakowskiej
z częścią nieruchomości gruntowej, która będzie własnością województwa małopolskiego,
położonej w Krakowie-Czyżynach.

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 12 z 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie harmonogramu rekrutacji na studia
stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, przewidziane do uruchomienia w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.
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Zarządzenie nr 13 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmian w Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej.
Zarządzenie nr 14 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017.
Zarządzenie nr 15 z 5 maja 2016 r. w sprawie „Zasad przyznawania miejsc, odpłatności i terminów
kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2016/2017”.

Komunikat rektora PK
Komunikat nr 7 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu 22 kwietnia 2016 r.

Komunikat kanclerza PK
Komunikat nr 2 z 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany sposobu dostaw artykułów biurowych do jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej.

www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

PRACOWNICY
Doktorzy habilitowani

Izabela Hager
Urodzona w Krakowie w 1974 r. Absolwentka klasy o profilu matematyczno-fizycznym
I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu. Studia
na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki
Krakowskiej ukończyła w 1998 r., uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa
w specjalności konstrukcje budowlane
i inżynierskie. W tym samym roku została
zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Materiałów Budowlanych i Ochrony
Budowli (Instytut Materiałów i Konstrukcji
Budowlanych) Politechniki Krakowskiej,
gdzie pracuje do dziś.
W latach 1999–2000 odbyła we Francji 3-semestralne studia Mastère w Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC)
oraz 6-miesięczny staż naukowy w Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(CSTB) w Paryżu. W grudniu 2000 r. obroniła pracę dyplomową, uzyskując tytuł
Mastère Spécialisé en Ingénierie du Bâtiment. Po tych studiach dyrekcja CSTB zaproponowała jej trzyletnie stypendium
naukowe i kontynuację rozpoczętych prac
badawczych w ramach doktoratu. W konsekwencji między Politechniką Krakowską
i Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
została podpisana umowa, w wyniku której prace nad doktoratem realizowane były
równocześnie we Francji i w Polsce (w ramach studium doktoranckiego WIL). Badania w CSTB prowadzone były pod opieką
merytoryczną prof. ENPC Jacques’a Rillinga, natomiast w Polsce — pod opieką
prof. Jacka Śliwińskiego. Pracę doktorską
obroniła w 2004 r. w ENPC, uzyskując ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem (w 2005 r.
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doktorat został nagrodzony przez ministra
edukacji narodowej i sportu).
Po powrocie do kraju kontynuowała swoje badania na Politechnice Krakowskiej, koncentrując się na zagadnieniach związanych
z oddziaływaniem wysokiej temperatury na
betony cementowe oraz z wpływem składu
betonów na ich właściwości określane po
ogrzaniu do wysokiej temperatury. Równolegle zajmowała się problematyką jakościowej
i ilościowej diagnostyki uszkodzeń pożarowych betonu. Tej tematyki dotyczył kierowany przez nią w latach 2011–2013 projekt badawczy — „Wieloparametrowa diagnostyka
stanu betonów cementowych poddanych
działaniu temperatury pożarowej”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.
27 kwietnia 2016 r. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej, zapoznając się z recenzjami
dorobku naukowego oraz wnioskami zawartymi w uchwałach komisji habilitacyjnej,
powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, jednogłośnie nadała dr inż. Izabeli Hager stopień doktora habilitowanego
nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo. Podstawę postępowania habilitacyjnego stanowił cykl powiązanych tematycznie
publikacji z lat 2009–2015 pod zbiorczym tytułem „Wpływ oddziaływania wysokiej temperatury na betony cementowe i diagnostyka ich uszkodzeń pożarowych”. Na wniosek
komisji habilitacyjnej Rada WIL uznała osiągnięcia naukowe dr Hager za zasługujące na
wyróżnienie i wysoką ocenę.
W swoim dorobku ma ponad 60 artykułów i referatów, w tym 12 ogłoszonych
w czasopismach z listy JCR. Jest także autorką wielu recenzji dla czasopism międzynarodowych, m.in.: „ACI Structural and Material
Journal”, „Materials and Structures”, „Construction and Building Materials”, „Journal
of Materials in Civil Engineering”, „Fire and
Materials”, „Journal of Structural Fire Engineering”. Obecnie jest ekspertem Komisji
Europejskiej, oceniającym wnioski w ramach
Programu Ramowego UE „Horyzont 2020”.
Od wielu lat intensywnie współpracuje z zagranicznymi ośrodkami badawczymi i akademickimi, starając się pozyskać środki na
finansowanie przedsięwzięć badawczych
z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego budynków, jak również z zakresu
innowacyjnych materiałów budowlanych
i zrównoważonego budownictwa.
Pobyt we Francji zaowocował wieloma
kontaktami z francuskim środowiskiem

naukowym. Współpracuje z naukowcami
z CSTB, z uniwersytetu w Bordeaux oraz
z Institut Supérieur Aquitain du Bâtiment
et des Travaux Publics. Wynikiem wspólnie prowadzonych prac są publikacje oraz
przedsięwzięcia badawcze.
Jako nauczyciel akademicki prowadzi
wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne z przedmiotów takich jak materiały
budowlane oraz zaawansowane materiały
konstrukcyjne (również w języku angielskim).
Jest promotorem ponad 25 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, mających
charakter doświadczalny i studialny.
W kadencji 2012–2016 pełni z wyboru
obowiązki senatora Politechniki Krakowskiej. Zasiada ponadto w Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju oraz w Radzie Programowej
pozawydziałowej jednostki organizacyjnej
PK — Centrum Badań i Rozwoju Urządzeń
Przemysłowych CEBEA (od 2015 r.).
Jest członkinią Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii
Lądowej i Wodnej PAN (od 2011 r.) oraz
Międzynarodowej Unii Laboratoriów i Ekspertów Materiałów, Systemów i Konstrukcji Badawczych (RILEM; w latach 2010–2014
w komitecie technicznym 227 — HPB
Physical properties and behavior of High-Performance Concrete at high temperature; obecnie koordynuje prace zespołu
opracowującego rekomendacje dotyczące
obserwacji eksplozyjnego zachowania się
betonu i elementów betonowych RILEM
TC 256 — SPF Spalling of concrete in fire).
Współprzewodniczyła komitetom organizacyjnym VI i VII Konferencji Naukowo-Technicznej MATBUD (odpowiednio
w 2011 r. i 2015 r.). To m.in. dzięki jej staraniom materiały tej konferencji zostały opublikowane w 2015 r. w „Procedia Engineering” (Elsevier) i znalazły się w bazie Web
of Science i Scopus.
Za dotychczasowe zasługi została nagrodzona Honorową Odznaką Politechniki
Krakowskiej oraz Medalem Brązowym za
Długoletnią Służbę, nadanym przez prezydenta RP.
Jest mężatką, mamą 9-letnich bliźniaków Maksymiliana i Beniamina. Aby nie
tracić czasu w korkach, dojeżdża do pracy
rowerem bądź na skuterze. Posiada patent sternika jachtowego. Korzysta z każdej okazji, aby wraz z rodziną odbywać
bliższe lub dalsze wycieczki turystyczno-krajoznawcze.
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Stanisław Maria
Rybicki
Jest rodowitym krakowianinem. Urodził
się 5 sierpnia 1958 r. w rodzinie inżyniera projektanta oraz nauczycielki (ojciec
Stanisław Andrzej Rybicki był twórcą projektów systemów zaopatrzenia w wodę
i oczyszczania ścieków w Polsce i w Niemczech). Maturę zdał w 1977 r. w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie. W tym samym
roku rozpoczął studia na kierunku budownictwo wodne na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej.
W trakcie studiów działał w naukowym
ruchu studenckim (Koło Hydrologów)
oraz w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów (jeszcze przed formalną rejestracją
związku). W 1983 r., po obronie pracy
magisterskiej „Analiza systemu zbiorników retencyjnych z uwzględnieniem wybranych zagadnień jakościowych”, podjął
pracę w Przedsiębiorstwie Budownictwa
Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych „Energopol-2”. W tej firmie
był zatrudniony na stanowiskach od inżyniera stażysty po kierownika obiektu.
Uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, a następnie także w specjalności budowlano-inżynieryjnej uzyskał w 1986 r.
Zawodowo z Wydziałem Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (obecnie: Wydział Inżynierii
Środowiska) Politechniki Krakowskiej związał się w 1986 r., przyjmując etat asystenta
stażysty w Zakładzie Oczyszczania Wody
i Ścieków, stanowiącym część Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska.

12

Praca naukowa, którą rozpoczął wtedy pod
kierunkiem twórcy Zakładu doc. dr. inż. Jerzego Kurbiela (zmarł w 2002 r.), koncentrowała się na wzajemnym oddziaływaniu
różnych procesów w oczyszczaniu wody
i ścieków. Tym zainteresowaniom badawczym pozostał wierny do dziś.
W 1992 r. uzyskał w drodze konkursu stypendium Instytutu Szwedzkiego
i w letnim semestrze roku akademickiego
1991/1992 prowadził na Politechnice Królewskiej w Sztokholmie badania do pracy
doktorskiej. Po powrocie ze stypendium
łączył aktywność naukową z pracą projektanta, dzięki czemu w 1994 r., po odbyciu stażu i przeprowadzeniu procedury
wymaganej przepisami, otrzymał uprawnienia także do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej. Od tego czasu
wykonał kilkadziesiąt projektów obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania
ścieków, przeróbki osadów ściekowych,
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wszystkie zostały zrealizowane. Jest ponadto współautorem nowej metody wymiarowania komór fermentacji w oczyszczalniach ścieków.
Pracę doktorską — „Analiza wzajemnego oddziaływania chemicznego i biologicznego usuwania fosforu w procesie
odnowy ze ścieków miejskich” (promotor:
prof. dr hab. inż. Jerzy Kurbiel) obronił
w 1996 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska
PK (praca została wyróżniona przez Radę
WIŚ oraz ministra edukacji narodowej).
13 kwietnia 2016 r. Rada WIŚ PK, opierając
się na pozytywnych recenzjach komisji
habilitacyjnej powołanej przez Centralną
Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych,
nadała mu stopień doktora habilitowanego. Podstawę postępowania habilitacyjnego stanowił monotematyczny cykl
14 publikacji zatytułowanych wspólnie
„Wybrane interakcje procesów technologicznych w wysokoefektywnym oczyszczaniu wody i ścieków”.
Kierował dwoma krajowymi programami badawczymi i jednym międzynarodowym. Jest autorem bądź współautorem
ponad 120 publikacji naukowych z dziedziny przeróbki osadów ściekowych oraz
technologii wody i ścieków. Większość
z nich została opublikowana za granicą
lub w angielskojęzycznych czasopismach
polskich. Wydał trzy prace o charakterze popularyzatorskim. Jest także autorem bądź współautorem ponad 100 prac
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projektowych i niepublikowanych prac badawczych.
Od wielu lat współpracuje z Politechniką Królewską w Sztokholmie, ostatnio
także z Uniwersytetem Technicznym
w Berlinie. Wygłaszał wykłady gościnne we
Włoszech, w Niemczech oraz w Szwajcarii.
Od września 1996 r. jest zatrudniony
jako adiunkt naukowo-dydaktyczny PK.
Naucza projektowania obiektów oczyszczania wody i ścieków oraz planowania
przestrzennego w zakresie infrastruktury
wodno-ściekowej. Wypromował ponad
150 inżynierów i magistrów inżynierów.
Na uczelni pełnił wiele funkcji — w latach 1998–1999 oraz 2008–2012 był prodziekanem macierzystego Wydziału. W latach
2013-2015 był członkiem Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70-lecia PK. W 2016 r.
został wybrany na dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska.
Jest członkiem Polskiego Zrzeszenia
Inżynierów i Techników Sanitarnych (od
1983 r.), Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa (od 2001 r.), International Water
Association (od 2004 r.). Od 2011 r. zasiada
w Radzie Programowej ds. Gospodarki
Wodno-Ściekowej Miasta Krakowa, a od
2016 r. przewodniczy Radzie Programowej
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA.
Otrzymał Odznakę Honorową PK
(1998 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (2005 r.)
i Złoty Krzyż Zasługi (2011 r.); był nagradzany przez ministra edukacji narodowej
(1997, 2001) oraz rektora PK za osiągnięcia
naukowe i dydaktyczne.
Jest żonaty. Małżonka — dr hab.
inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka
jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym PK. Mają jedną córkę.
Zainteresowania pozanaukowe — to
historia lotnictwa polskiego i kolekcjonowanie militariów. Od 2004 r. Stanisław Rybicki jest członkiem Zakonu Maltańskiego
(w 2006 r. został odznaczony srebrnym medalem Orderu Pro Merito Melitensi).

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara, dziekan
Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki
Krakowskiej, został ponownie powołany
przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w skład Komisji do spraw Ochrony
Powierzchni. Komisje WUG opiniują stan
bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczą. Członkowie
komisji zostali powołani na 2 lata.
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Leszek Bednarz nowym kanclerzem
Politechniki Krakowskiej
W efekcie przeprowadzonego postępowania konkursowego stanowisko kanclerza
Politechniki Krakowskiej objął mgr inż. Leszek Bednarz.
Leszek Bednarz urodził się 12 października 1966 r. w Krakowie. W 1985 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Skawinie
z wynikiem bardzo dobrym. Studiował na
Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej (specjalność: urządzenia
cieplne, zdrowotne, ochrony powietrza),
uzyskując w 1992 r. tytuł magistra inżynierii środowiska. Odbył też studia podyplomowe w Akademii Górniczo-Hutniczej —
negocjacje i techniki kierowania zespołem
(1999 r.) oraz public relations (2000 r.).
Pierwsze doświadczenia zawodowe zaczął zdobywać jeszcze przed ukończeniem
studiów, podjąwszy w 1991 r. pracę w Orbis
Casino w Krakowie jako krupier, następnie
inspektor. W latach 1993–2003 w przedsiębiorstwie INSTALcompact (Tarnowo
Podgórne) był dyrektorem sieci sprzedaży
zestawów pompowych. Od 2003 r. pracował w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Do 2010 r. był głównym inżynierem, a następnie został wicedyrektorem ds. technicznych. Z racji zajmowanego stanowiska

nadzorował wielobranżowe zespoły zadaniowe, zajmował się zagadnieniami z zakresu gospodarowania nieruchomościami,
zarządzania zmianami i ryzykiem, nadzorował także wdrażanie i kontynuowanie inwestycyjnych projektów unijnych.
W latach 2011–2012 był członkiem Zarządu
Fundacji Muzeum Książąt Czartoryskich
w Krakowie (koordynował w tym czasie
pracę zespołów projektowych, realizujących remont konserwatorski Pałacu Książąt Czartoryskich).
W obszarze objętym działalnością Leszka Bednarza Muzeum Narodowe w Krakowie otrzymało w 2013 r. Nagrodę Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (za skuteczne wykorzystanie środków UE na kulturę w ramach „Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007–2013”),
a także dwie nagrody w konkursie na wydarzenie muzealne roku „Sybilla 2013” —
Grand Prix i nagrodę w kategorii „inwestycje” (obie za rewitalizację oddziałów MNK).
Ostatnio Leszek Bednarz nadzorował budowę Pawilonu Józefa Czapskiego przy
ul. Piłsudskiego w Krakowie. Obowiązki
kanclerza Politechniki Krakowskiej podjął
5 maja 2016 r.

Fot.: Jan Zych

Posiada uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej (w zakresie: sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych) oraz certyfikat zarządzania projektami „PRINCE2” APMG – International.
Jest żonaty. Uprawia żeglarstwo morskie (rejsy po Morzu Śródziemnym) i narciarstwo (Beskidy, Alpy) oraz wyprawy offroad
(Maroko, Norwegia, Alpy). Interesuje się nowymi technologiami, muzyką i filmem.

Prof. Henryk Kołoczek w grupie roboczej OECD

Fot.: Jan Zych

Jedną z agend Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) jest Komitet ds. Polityki Naukowej i Technologicznej. W skład należącej do komitetu Grupy
Roboczej ds. Biotechnologii, Nanotechno-
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logii i Technologii Zbieżnych wszedł, jako
przedstawiciel Polski, prof. dr hab. Henryk
Kołoczek z Politechniki Krakowskiej. Decyzję podjął minister nauki i szkolnictwa
wyższego.
Prace w ramach grupy skupiają się
m.in. na polityce związanej z technologiami wschodzącymi z obszaru biotechnologii i nanotechnologii oraz z prawnymi,
etycznymi i społecznymi problemami, które niesie stosowanie tych technologii. Grupa przygotowuje raporty i wytyczne dla
krajów OECD, prowadzi badania i analizy.
Ponadto organizuje konferencje i warsztaty obejmujące m.in. takie zagadnienia,
jak: bioprodukcja dla gospodarki, innowacyjne technologie związane z medycyną

i farmacją, promocja i edukacja w zakresie udostępniania wyników badań i zasobów naukowych w Internecie (tzw. Open
Access), poprawa żywności jako czynnika
sprzyjającego zdrowiu.
Prof. Henryk Kołoczek, który pracuje
w Katedrze Technologii Nieorganicznej
i Biotechnologii Środowiska na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK,
będzie skupiać się przede wszystkim na
zagadnieniach biogospodarki. W szczególności interesują go problemy zrównoważonej produkcji i wykorzystania biomasy,
rozwoju biorafinerii, biotechnologicznych
zamienników czy tzw. „zielonej chemii”.

(ps)
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WSPOMNIENIA
Tadeusz Bartkowicz

21 kwietnia na cmentarzu na krakowskich
Bielanach pożegnaliśmy w Krakowie wybitnego urbanistę architekta, twórcę, który swoim pracowitym życiem zawodowym
dawał świadectwo, że dobra urbanistyka
to trwałe zręby naszej kultury — to fundamenty naszej cywilizacji. Pożegnaliśmy
wybitnego profesora oraz wychowawcę
kilku pokoleń architektów i urbanistów.
Na polu urbanistyki i planowania przestrzennego profesor Bartkowicz wykształcił własną szkołę naukową; szkołę, dzięki
której jest — i będzie — zaliczany do elitarnego grona uczonych, zasługujących na
szczytne miano „profesora profesorów”.
Piszę to wspomnienie w imieniu tych,
którzy nauczając urbanistyki — i uprawiając tę dyscyplinę — zgromadzili się
tu, aby raz jeszcze oddać hołd swojemu
Mistrzowi. Występuję również w imieniu
dwóch gremiów PAN — Komisji Urbanistyki i Architektury przy krakowskim Oddziale PAN, a z upoważnienia przewodniczącego prof. Sławomira Gzella — także
w imieniu Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.
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13 kwietnia odszedł od nas profesor Tadeusz Bartkowicz — wieloletni pracownik Wydziału Architektury, nauczyciel akademicki,
wychowawca wielu pokoleń architektów
i urbanistów, człowiek życzliwy, cieszący się
sympatią, uznaniem i szacunkiem studentów, współpracowników i przełożonych.
Studia na Wydziale Architektury
prof. dr hab. inż. arch. Tadeusz Bartkowicz
ukończył w 1959 r. Stopień doktora nauk
technicznych uzyskał w 1972 r., a kolejny stopień doktora habilitowanego już
w 1976 r. W 1990 r. otrzymał tytuł naukowy
profesora. Był wybitnym urbanistą, zaangażowanym w problemy przestrzennego
zagospodarowania miast i osiedli i kształtowania warunków życia w mieście.
Profesor Tadeusz Bartkowicz pracował
na Wydziale Architektury w latach 1965–
2003. W latach 1978–1988 był prodzie-

kanem Wydziału Architektury; w latach
1992–2002 kierował Zakładem, a następnie Katedrą Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska; równocześnie w latach 1993–2002 był dyrektorem Instytutu
Projektowania Miast i Osiedli. Przez wiele
lat był członkiem Senatu Politechniki Krakowskiej, aktywnym i zaangażowanym
członkiem wielu organizacji zawodowych
i naukowych, w tym Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Komitetu Architektury
i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk.
W zmarłym Profesorze straciliśmy wybitnego naukowca — urbanistę odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

W obu tych ciałach profesor Tadeusz
Bartkowicz był jednym z najbardziej aktywnych członków. Siłą swej osobowości
wywierał znaczący wpływ na różne formy
życia Akademii. Przez długi czas kierował
pracami Sekcji Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego, a jako wieloletni dyrektor
Instytutu Projektowania Miast i Regionów
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej uczył nas, jak — wiążąc te funkcje
— oddziaływać na rozwój naszej dyscypliny. Dawał przykład, jak wytyczać kierunki
badań nad przestrzenią polskich miast
tak, by zachowane były dobre proporcje
między rygorem naukowego warsztatu
a mądrą refleksją nad własną twórczością.
Dlatego urbanistyka w wydaniu prof. Bartkowicza nabierała herbertowskich walorów „dotykania rzeczywistości”.
Profesor sam obdarzony był zresztą
wrażliwością i wyobraźnią poetycką. Posiadał ów rodzaj naukowej intuicji, która
pozwala wybiegać daleko w przyszłość.
Dzięki temu wyjątkowo dobrze odczytywał sygnały urbanistycznej rzeczywistości
i trafnie wybierał najważniejsze tematy

naukowe. Jego publikacje naukowe z lat
60. i 70. ubiegłego stulecia tak nowatorsko
wiązały problematykę przemysłu, zagospodarowania przestrzennego, inżynierii
miejskiej i ochrony środowiska, że dzisiaj
— z perspektywy półwiecza — prace te
możemy śmiało określać jako pionierskie.
Żegnamy człowieka szlachetnego.
Profesor imponował nam swą postawą
życiową. Jego osobowość urzekała dobrocią, ciepłem, ale i stanowczością. Profesor
imponował też wyjątkową umiejętnością
wiązania inżynierskiej precyzji z wrażliwością poety. Uczył, jak odczytywać piękno
miasta, także to piękno ukryte — co przecież dla urbanistyki jest szczególnie ważne.
Drogi Profesorze, Mistrzu, drogi Tadeuszu! Uczyłeś nas, jak rozumieć przestrzeń,
jak ją kształtować, a dzisiaj — mówiąc słowami Miłosza — przeszedłeś do „drugiej
przestrzeni”. Będzie nam Ciebie brakowało, ale Twoje prace, Twoje przemyślenia
i wskazówki pozostaną na trwałe w pamięci Twoich uczniów — i w naszych sercach.
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Stanisław Mazoń

17 lutego 2016 r. odszedł od nas dr inż. Stanisław Mazoń, adiunkt Wydziału Inżynierii
Środowiska Politechniki Krakowskiej —
nasz Stasiu.
Był absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Już od
czasu studiów interesował się informatyką,
która w tamtych czasach (lata 70.) dopiero
zaczynała się rozwijać. Pracę dyplomową pisał z automatyki i telemechaniki. Po
skończeniu studiów przez 5 lat był zatrudniony w Centrum Komputerowym Południowej Okręgowej Dyrekcji PKP. Ciepło
wspominał ten okres, opowiadając o „dziwacznych”, jak na dzisiejsze czasy, ówczesnych komputerach i o tym, jak próbowano za ich pomocą zapanować nad ruchem
kolejowym w południowej Polsce. Często
z dumą pokazywał legitymację służbową
PKP z adnotacją: „stanowisko: informator”
— widocznie słowo „informatyk” nie było
jeszcze powszechnie używane w tamtych
czasach.
Jego talent informatyczny został szybko doceniony i w 1981 r. ówczesny dyrektor
Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Politechniki Krakowskiej zaproponował
Stasiowi pracę w charakterze informatyka.
Szybko okazało się, że jest osobą niezastąpioną w środowisku inżynierów budownictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Jego uzdolnienia informatyczne,
gotowość do podejmowania wyzwań oraz
szeroka wiedza ogólna zyskały szybko podziw kolegów, a wyjątkowe cechy osobowości — szerokie grono przyjaciół.
Koledzy wspominają, że Stasiu już
w latach 80. wniósł w prace Instytutu nową jakość, coś, co można nazwać
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nowoczesnością na miarę XXI w. Początkowo sam, później wraz z przyjaciółmi
wymyślał najróżniejsze sposoby, aby (jak
czasem mawiał) skrzynkę nazywaną komputerem wykorzystywać nie jako „nowy
rodzaj kredek” czy „sprawną maszynę do
pisania”, lecz coś znacznie ważniejszego,
co po łacinie określono nieco później jako
instrumentum computatorium — ’urządzenie pomagające w myśleniu’ albo w innym
języku kwisatz haderach — ’skrócenie drogi’. Ta jego ciekawość i otwarte myślenie
były nieustanną inspiracją do poszukiwania nowych sposobów wykorzystania informatyki w zagadnieniach inżynierskich
i stały się podstawą jego sukcesów zawodowych.
Stasiu interesował się szerokim zakresem zagadnień. Wprawdzie jego lakoniczne określenia tematyki, w jakiej się
poruszał, to m.in.: „tworzenie baz danych
wraz z ich obsługą”, „tworzenie modeli
GIS”, „metody przygotowywania danych”,
„tworzenie narzędzi programistycznych”
itp., lecz tak naprawdę zawsze wprowadzał w te rozwiązania coś nowatorskiego,
znajdował przyjemność w przełamywaniu
ograniczeń, wymyślaniu najróżniejszych
sposobów automatyzacji pracy, czasem
bardzo spektakularnych. Obserwowanie Stasia przy pracy było niezwykłym
doświadczeniem — wykonywał skomplikowane programy komputerowe i rozwiązywał najtrudniejsze problemy z łatwością, lekkością i uśmiechem. Ponadto
wzbudzał podziw nie tylko podejściem
do zagadnienia, ale także szybkością,
z jaką uzyskiwał końcowy efekt pracy. Pomimo że był informatykiem, zgłębił także dziedzinę inżynierii wodnej. W 1995 r.
obronił doktorat z zakresu gospodarki
wodnej na zbiornikach retencyjnych. Recenzent dostrzegł w jego pracy — poza
innymi zaletami — niezwykły porządek
i jasność myśli. Była to jedna z wielu wyjątkowych zalet Stasia. To zadziwiające,
ile problemów natychmiast znikało, gdy
proszono go o radę — a on tylko nalegał,
aby w pierwszej kolejności uporządkować
problemy i pytania, „zanim przejdziemy
do ciekawych kwestii”.
Pisząc o Stasiu, nie sposób pominąć
jego wybitnego talentu dydaktycznego.
Przygotowywał się do zajęć ze studentami oraz prowadził je w sposób wyjątkowy,
nie tylko pod względem merytorycznym.

Potrafił wzbudzić ich zainteresowanie, obdarzając przy tym szczególną przychylnością i ciepłem. Bardzo dużo wymagał od
studentów — robił to z delikatną życzliwością, choć zdecydowanie.
Współpracownicy pamiętają, że nigdy
nie odmawiał pomocy, nawet w banalnych problemach, które nie zawsze warte
były jego zaangażowania. Lubił pomagać
innym. Bywało, że sam proponował kolegom poświęcenie swojego czasu, by nauczyć ich np. podstaw programowania lub
AUTOCADA. Robił to z prostotą i poczuciem humoru.
Stasiu był erudytą, czytał mnóstwo
książek, w każdej wolnej chwili słuchał
audiobooków. W historii fascynowały go
mechanizmy przyczyn i skutków wydarzeń, a w literaturze naukowej i fantastycznej dostrzegał wyzwanie do przekraczania
granic wyobraźni człowieka. Z pasją podróżował, chodził po górach, był przewodnikiem beskidzkim, uwielbiał piękno i spokój przyrody i często ją fotografował.
Wszyscy obdarzaliśmy go ogromną
sympatią, bo niewątpliwie był wyjątkowym człowiekiem: szanował ludzi, reprezentował wysokie zasady moralne, był
skromny i powściągliwy, także w sprawach
wiary, która odgrywała ważną rolę w jego
życiu. Swoich poglądów w tym względzie
nigdy nie narzucał ani specjalnie nie wyrażał, zgodnie z prawdą, że prawdziwą wiarę można poznać nie po słowach, ale po
uczynkach.
Stasiu w ciągu swojego niedługiego
życia zmagał się z wieloma chorobami,
niestety, ostatniej z nich nie udało mu się
przezwyciężyć. Nigdy jednak nie opuszczała go pogoda ducha. Do ostatnich dni
zachowywał uśmiech, odwiedzał przyjaciół w pracy i starał się z zainteresowaniem
uczestniczyć w życiu Instytutu.
Będzie nam Stasia bardzo brakowało.
Pozostawił po sobie puste miejsce, którego
nikt nie zdoła godnie wypełnić. W sercach
przyjaciół pozostało jego ciepło, mądre
podejście do życia oraz do pracy. Zawsze
będziemy za nim tęsknić i ze wzruszeniem
wspominać.
Nie skompilujesz już, Stasiu, nowego
pliku EXE, nie poznasz zaskakujących możliwości Windows 10, ale Twoje myśli żyć
będą w nas, twoich przyjaciołach.

Przyjaciele z Instytutu
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Zgłoś wynik swojej pracy na Politechnice Krakowskiej

Zakończyłeś badania, stworzyłeś rozwiązanie?
MARLENA MAREK , URSZULA PEŁKA-RĘBALSKA

W marcu 2015 r. wprowadzono nowy „Regulamin zarządzania prawami autorskimi,
prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych na Politechnice Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki”, dostosowany do
wymagań znowelizowanej ustawy „Prawo
o szkolnictwie wyższym”. Zgodnie z nim
pracownik PK niezwłocznie po stworzeniu
wyniku, w ramach obowiązków pracowniczych, jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Politechniki Krakowskiej
poprzez złożenie kompletnej dokumentacji
w Centrum Transferu Technologii PK. Zgłoszenie takie jest podstawą do zabezpieczenia prawnego wyniku prac i rozpoczęcia
procesu komercjalizacji.
Dzięki nowym regulacjom usprawniona została procedura rejestracji powstających na PK wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz poprawił
się przepływ dokumentów księgowych,
co znacząco przyspiesza proces wypłaty wynagrodzeń dla twórców za udaną
komercjalizację. Wprowadzono również
specjalny formularz oceny potencjału
komercjalizacyjnego wyników badań, jak
i sprawnego organizowania posiedzeń
zespołów technicznych. Zastosowane

Fot.: Jan Zych

procedury w znacznym stopniu przyczyniły się również do poprawy przepływu
informacji na PK i przyspieszenia realizacji
całego procesu.
Od czasu wprowadzenia nowego regulaminu odbyło się 20 posiedzeń zespołów
technicznych. W ich trakcie ocenie poddano 50 rozwiązań, z których większość
przekazano do ochrony patentowej, a kilka objęto poufnym know-how. Pomocne

okazało się wsparcie Programu MNiSW
„Inkubator Innowacyjności”. Dzięki niemu
możliwe było przyspieszenie procedury
objęcia ochroną 37 rozwiązań. Odbyło się
to poprzez zlecanie badania stanu techniki
i zlecanie zewnętrznym kancelariom patentowym przygotowania dokumentacji
dokonania zgłoszeń.
Rok obowiązywania nowych zasad pozwolił ocenić ich funkcjonalność i korzyści,

Zgłoszenie wyniku badań na PK
Krok po kroku
•

•
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Twórca wypełnia formularz „Informacja
o wynikach dokonanych na PK”, stanowiący załącznik nr 2 do „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami
pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji
wyników badań naukowych i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki” oraz „Formularz danych do rekomendacji w zakresie
potencjału komercjalizacyjnego”, stanowiący załącznik nr 3 do tego regulaminu.
Twórca przygotowuje opis merytoryczny rozwiązania zgodny z NOWĄ instruk-

cją (załącznik nr 5 do zaktualizowanego
„Regulaminu zarządzania prawami autorskimi...” z dnia 26 lutego 2016 r.).
• Złożenie dokumentów w CTT PK.
• CTT PK w ciągu miesiąca od daty otrzymania dokumentów prosi twórcę, by
przedstawił rozwiązanie do oceny
zespołu technicznego, w którym zasiadają: prorektor ds. nauki, kierownik
jednostki, rzecznik patentowy oraz specjaliści AIP i CTT PK.
Gdy zapadnie decyzja prorektora
ds. nauki o komercjalizacji i sposobie ochrony wyniku, zespół rzeczników patentowych
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pomaga zabezpieczyć prawnie wyniki prac
poprzez ochronę know-how lub zgłoszenie
patentowe.
UWAGA:
W przypadku, gdy dochodzi do zgłoszenia
wyniku, którego twórcą lub współtwórcą
jest osoba niezatrudniona na PK (np. student
lub doktorant), należy wraz z dokumentacją
zgłoszenia wyniku przedstawić umowę przeniesienia praw do uzyskania patentu.
** W przypadku, gdy dochodzi do zgłoszenia
wyniku, którego współtwórcą jest osoba
zatrudniona w innej instytucji (np. inny uniwersytet czy politechnika), należy wraz z dokumentacją zgłoszenia wyniku przedstawić
umowę o współwłasności prawa do patentu.
*
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jakie przyniosły Politechnice Krakowskiej.
W lutym bieżącego roku do pierwotnej
wersji regulaminu wprowadzono zmiany. Zaktualizowano procedurę zgłoszenia
wyniku dokonanego na PK, dodając możliwość pominięcia organizowania zespołu
technicznego w przypadku finansowania
zgłoszenia patentowego przez twórcę ze
środków projektowych, oraz wydłużono
terminy regulaminowe w okresie wakacyjnym. Uaktualniono procedury rozliczania
korzyści z komercjalizacji bezpośredniej,
a także wprowadzono instrukcję sporządzania opisu merytorycznego wyniku, co
ułatwi twórcom przygotowanie materiałów na posiedzenia zespołu technicznego
(załącznik nr 5 do zaktualizowanego „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi...” z dnia 26 lutego 2016 r.).
Zgłoszenie wyniku prac badawczych
jest pierwszym etapem procesu komercjalizacji. W dalszej kolejności CTT PK,

Proces komercjalizacji może potoczyć
się dwutorowo:
• Komercjalizacja bezpośrednia,
czyli sprzedaż wyników badań naukowych lub oddanie ich do użytku na podstawie umowy licencyjnej, najmu lub dzierżawy.
• Komercjalizacja pośrednia, czyli
obejmowanie przez spółkę celową
PK udziałów w spółkach wdrażających wyniki badań naukowych
pracowników PK.

z pomocą firm badawczych i swoich konsultantów, bada potencjał wdrożeniowy
rozwiązania i przygotowuje profesjonalną
ofertę dla biznesu. Następnie specjaliści
ds. komercjalizacji wyszukują odpowiednie firmy i nawiązują kontakt pomiędzy

twórcą a przedsiębiorcą. W tych relacjach pracownicy CTT PK służą pomocą
w procesach organizacyjnych, ale przede
wszystkim w negocjacjach i sporządzaniu
umów zabezpieczających interes twórców i PK.
Wynikiem procesu komercjalizacji jest
wprowadzenie na rynek innowacyjnego
rozwiązania, poprawiającego jakość życia
społeczeństwa. Niezwykle ważnym elementem całego procesu jest chęć twórcy
do współpracy z przemysłem, a także jego
pomoc na każdym etapie komercjalizacji. Nad całym procesem czuwa Centrum
Transferu Technologii PK.
Więcej informacji na ten temat można
znaleźć pod adresem: www.transfer.edu.pl.

Mgr inż. Marlena Marek i mgr Urszula Pełka-Rębalska są pracownikami Centrum Transferu
Technologii PK.

Dzień Wynalazków na PK

Ciekawe rozwiązania potrzebują inwestorów
PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI

Wszystkie najważniejsze instytucje Politechniki Krakowskiej zaangażowały się
w wydarzenie zorganizowane pod hasłem:
„Dzień Wynalazków: Małopolska europejskim regionem wynalazców i przedsiębiorców”. Współpraca przyniosła znakomite
rezultaty.
22 kwietnia w budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego na gości czekały różne
atrakcje: wystawa wynalazków i prezentacje ich twórców, konferencja naukowa,
panel dyskusyjny oraz warsztaty CaseLab.
Inicjatorem Dnia Wynalazków był INTECH
PK, spółka celowa Politechniki Krakowskiej. Prezes INTECH PK, Izabela Paluch,
zapytana o ideę przyświecającą wydarzeniu, odpowiada: — Chcieliśmy stworzyć jak
najlepsze warunki do współpracy między
kluczowymi środowiskami: wewnątrzuczelnianym, naukowym oraz biznesowym.
Głównym celem Dnia Wynalazków było
nie tylko zaprezentowanie najciekawszych,
nowatorskich rozwiązań naukowych, ale
także ułatwienie ich twórcom nawiązania
relacji z potencjalnymi inwestorami. — Na

www.nasza.pk.edu.pl

co dzień zajmujemy się m.in. komercjalizacją
politechnicznych wynalazków. Doskonale
zdajemy sobie sprawę, jak ważne, ale jednocześnie trudne, jest zainteresowanie świata
biznesu przez wynalazców — przekonuje
Izabela Paluch. — W tym celu na nasze wydarzenie zaprosiliśmy liczących się w Małopolsce inwestorów oraz podmioty finansujące wdrażanie wynalazków.
Podczas prawie dwugodzinnej sesji
wynalazcy z Politechniki Krakowskiej oraz
uczelni politechnicznych z całego kraju
opowiadali słuchaczom o swoich rozwiązaniach. Następnie, wszystkie wynalazki można było oglądać na trwającej cały
dzień wystawie. W tym czasie prowadzono
również rozmowy o potencjalnej współpracy na linii nauka — biznes.
Jednym z wyzwań, z którym często
spotyka się spółka INTECH PK, jest przekonanie naukowców, że ich autorski wynalazek ma szanse na wdrożenie. Dlatego do
udziału w Dniu Wynalazków zaproszono
także tych wynalazców, którzy odnieśli
sukces dzięki komercjalizacji. Chodziło
o to, by dodatkowo zmotywować tych

twórców, którzy swój pierwszy kontakt
z inwestorami mają dopiero przed sobą.
Alsitech, debiutancki spin-off PK, prezentował innowacyjną technologię otrzymywania masy geopolimerowej do produkcji wyrobów budowlanych. Drugim
przykładem efektywnego współdziałania
między Politechniką Krakowską, spółką
celową a prywatnym przedsiębiorcą jest
Prezes INTECH PK Izabela Paluch i dr inż.
arch. Marcin Furtak, dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, goszczącego Dzień Wynalazków
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Autonomiczny pojazd podwodny z napędem falowym „Śledzik” — nowe dzieło młodych badaczy z Politechniki Krakowskiej,
twórców słynnej „CyberRyby”

Med-Galicja, firma, która rozwija prototyp
rozwiązania stworzonego przez krakowskich naukowców — ortezę reciprokalną,
czyli swoisty egzoszkielet wspomagający
osoby z porażeniem kończyn dolnych.
Większość z prezentowanych wynalazków pochodziła z PK. O korzyściach związanych z wykorzystaniem polimerowych złączy podatnych opowiadał dr inż. Bogusław
Zając z Wydziału Inżynierii Lądowej. Działanie słynnej na całą Polskę CyberRyby zademonstrowali twórcy rozwiązania Marcin
Malec i Marcin Morawski, reprezentujący
Wydział Mechaniczny. Nowe systemy fotoinicjujące i fotosensybilizatory stosowane
do procesów polimeryzacji — to technologia, z którą uczestników wydarzenia
zapoznała dr inż. Joanna Ortyl z Wydziału
Zespół Space Systems z AGH prezentuje rakietę eksperymentalną Beta

18

Może nie jest to jeszcze bolid formuły 1, ale konstruktorom z AGH daje dużo satysfakcji

Inżynierii i Technologii Chemicznej. O termowizyjnym skanerze 3D oraz o wynalazku „rura w rurze” opowiadali pracownicy
MLBE. Na koniec bloku związanego z wynalazkami z PK studenci Wydziału Fizyki,
Matematyki i Informatyki zaprezentowali
działanie prototypów: programu Anty-spy
chat, służącego do komunikacji w sieciach
teleinformatycznych, aplikacji mobilnej
pozwalającej na łączenie urządzeń w sieć
oraz metody projektowania głowic drukujących do drukarek 3D.
Silnie reprezentowany był sektor… kosmiczny. Z Akademii Górniczo-Hutniczej na
Politechnikę przyjechał zespół AGH Space
Systems, przywożąc ze sobą rakietę eksperymentalną Beta. — Ma ona umożliwić przeprowadzanie różnorodnych eksperymentów
w przestrzeni kosmicznej — przekonywał Bartosz Postulka, jeden z twórców wynalazku.
W kosmiczną przestrzeń wybiera się
także reprezentujący Politechnikę Warszawską zespół Inny Uwarowej. Podczas
Dnia Wynalazków pokazali studenckiego
satelitę PW-Sat2. Na tle zaawansowanych
technologicznie wynalazków wyróżniało się stoisko zespołu Agnieszki Labus
z Politechniki Śląskiej, prezentujące ideę
Lab60+. To pierwsze w Polsce laboratorium projektowania dla seniorów, inicjujące i koordynujące projekty badawcze
i wdrożeniowe. Doświadczeniami z komercjalizacji podzielił się również Rafał Plewa,
z powodzeniem wykorzystujący drony do
monitoringu upraw rolniczych. Pokaz wykorzystywanych przez niego jednostek powietrznych był jedną z atrakcji dnia.
Program Dnia Wynalazków uzupełniła
konferencja naukowa, podczas której eksperci dyskutowali na temat wyzwań stojących przed dalszym rozwojem wynalazczości
i przedsiębiorczości w Małopolsce. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać
cennych uwag dotyczących praktycznego
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wymiaru komercjalizacji. Jak skutecznie poszukiwać środków na finansowanie wdrożeń wynalazków, czym zainteresować potencjalnego inwestora oraz gdzie zwrócić
się po wsparcie w nawiązaniu trwałej relacji
biznesowej — o tym opowiadali m.in. prezes
InnovaLab dr inż. Katarzyna Sawicz-Kryniger,
reprezentująca Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Magdalena Piasecka oraz prezes INNOventure Marcin Bielówka.
Główny ciężar organizacji Dnia Wynalazków spoczywał na trzech podmiotach:
spółce INTECH PK, Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
oraz Małopolskim Centrum Budownictwa
Energooszczędnego. Krzysztof Oleksy, wiceprezes INTECH PK, podkreśla, że wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia
udzielonego przez partnerów, także spoza
Politechniki. W skutecznej promocji pomógł
Dział Promocji PK. Jednym z patronów medialnych była redakcja „Naszej Politechniki”.
Warto zaznaczyć, że wydarzenie cieszyło się ponadprzeciętnym zainteresowaniem mediów. Dzień Wynalazków relacjonowali dziennikarze Radia Kraków, „Gazety
Wyborczej”, „Dziennika Polskiego”. Zapowiedzi i relacje publikowały też redakcje
m.in. Krakow.pl, „Forum Akademickiego”
oraz portalu LoveKrakow.pl.
Owo zainteresowanie, jak również
fakt, że środowisko akademickie zainteresowane komercjalizacją wyników badań
potrzebuje możliwości promocji, sprawia,
że Dzień Wynalazków powinien mieć stałe
miejsce w kalendarzu. — Za rok z pewnością zorganizujemy jego kolejną edycję —
zapewnia prezes Izabela Paluch.

Zdjęcia: Jan Zych
Przemysław Zieliński jest menedżerem ds. marketingu i promocji B&R INTECH PK.
Tytuł pochodzi od redakcji.
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Krzysztof Stuglik wygrał konkurs „Tadeusz Kościuszko — inżynier i żołnierz”

Do trzech razy sztuka
Po raz piąty Politechnika Krakowska zorganizowała ogólnopolski konkurs wiedzy o swoim patronie. Wiadomościami na temat Tadeusza Kościuszki mogli się wykazać uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych i studenci z całej
Polski. Finałowa rozgrywka miała miejsce
18 kwietnia w sali konferencyjnej pawilonu
„Kotłownia”.
Z udziału w konkursie wyłączeni byli jedynie studenci kierunku historia i słuchacze
szkół wojskowych. Konkurs „Tadeusz Kościuszko — inżynier i żołnierz” odbył się według
zasad sprawdzonych w latach ubiegłych i był
złożony z dwóch etapów. Pierwszy polegał
na udziale w teście internetowym on-line
30 marca. Zarejestrowało się trzysta pięćdziesiąt osiem osób z całej Polski. Odpowiedzieć
trzeba było na trzydzieści zamkniętych pytań
w ciągu trzydziestu minut. Test internetowy
pozwolił wyłonić dziesięciu finalistów — pięciu uczniów i pięciu studentów. W finale wystąpiło ostatecznie dziewięcioro zawodników,
ponieważ jeden nie przybył z przyczyn losowych. Sześciu finalistów było ze szkół i uczelni
krakowskich, pozostali reprezentowali szkoły
średnie w Gromniku i Oświęcimiu oraz Uniwersytet Warszawski.
Każdy z zawodników musiał odpowiedzieć na dwadzieścia pytań. Często wymagały one drobiazgowej wiedzy nie tylko
o samym Kościuszce, ale także o osobach
z jego otoczenia, o wydarzeniach historycznych, które miały miejsce w czasach
Kościuszki, jak również o kultywowaniu pamięci Naczelnika przez następne pokolenia.
Jeden z uczestników finału usłyszał pytanie
o nazwisko włoskiej śpiewaczki, która wzięła
udział w uroczystościach rozpoczęcia sypania kopca Kościuszki w Krakowie. Proszono
też o podanie tytułu przynajmniej jednej
z pieśni patriotycznych wykonanych podczas

tejże uroczystości, o wymienienie muzeum,
w którym znajduje się kałamarz użyty przez
Kościuszkę przy podpisaniu aktu powstania
w 1794 r., a także o rok, w którym Kościuszko
został patronem Politechniki Krakowskiej.
Aż do ostatniej rundy pytań nie było
oczywiste, jak zawodnicy, którzy wysunęli
się na czoło stawki, podzielą się miejscami na
„podium”. Ostatecznie zwycięzcą okazał się
Krzysztof Stuglik — student III roku informatyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki PK. Odpowiedział poprawnie na trzynaście
pytań. Drugi był Mateusz Piwowarski, uczeń
Technikum Energetyczno-Elektronicznego
nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, a trzeci — Maciej Lewicki z Akademii
Górniczo-Hutniczej. Obydwaj udzielili dwunastu poprawnych odpowiedzi, a o kolejności zadecydowały wyniki uzyskane w pierwszym etapie konkursu.
Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody: tablet iPad i 2000 zł za zdobycie pierwszego miejsca, laptop i 1500 zł
za miejsce drugie oraz odtwarzacz iPod
i 500 zł. Pozostali uczestnicy finału otrzymali nagrody książkowe. Mateusz Piwowarski,
jako najlepszy w konkursie uczeń, otrzymał
też dwadzieścia punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym. Skorzysta z nich, jeśli zechce
kandydować na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej (z wyjątkiem kierunków na
Wydziale Architektury oraz kierunku „inżynieria wzornictwa przemysłowego” na Wydziale Mechanicznym).
Nagrody wręczył prorektor ds. studenckich PK prof. Leszek Mikulski, przewodniczący komisji konkursowej. Pogratulowawszy
uczestnikom finału, złożył też podziękowania członkom komisji, którzy przygotowali
pytania, a następnie czuwali nad przebiegiem rywalizacji. W skład komisji wchodzili:

W finale konkursu znalazło się 9 osób. Fot.: Jan Zych

Zwycięzca Krzysztof Stuglik. Fot.: Jan Zych

prof. Michał Baczkowski (historyk z UJ),
dr hab. inż. Zbigniew Porada, prof. PK (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
PK, miłośnik historii), dr hab. Krzysztof Ślusarek (historyk z UJ), dr inż. arch. Krzysztof
Wielgus (Wydział Architektury PK), mgr Piotr
Kapusta (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), mgr Robert Springwald (wiceprezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie).
Prof. Leszek Mikulski osobne podziękowania
skierował też pod adresem Działu Promocji
i kierującej nim Elżbiety Niechciał za dobre
zorganizowanie obu etapów konkursu.
Zawodnikom kibicowali nauczyciele i koledzy. Przebieg rywalizacji śledził rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak.
Konkurs prowadził i pytania zadawał Marian
Zygmunt z Działu Promocji.
Zwycięzca konkursu, Krzysztof Stuglik,
pochodzi z miejscowości Targanice w powiecie wadowickim. Szkołę średnią ukończył
w Andrychowie. Zainteresowania historyczne
odziedziczył po ojcu, który studiował historię.
W konkursie próbował startować już dwukrotnie w poprzednich latach, ale wtedy nie
zdołał zakwalifikować się do finału. Zdobyte
jednak doświadczenia pozwoliły mu opracować strategię przygotowań do tegorocznych zawodów. Szykował się do nich już od
połowy stycznia. Sięgał nie tylko po literaturę
rekomendowaną przez komisję konkursową.
Udało się! Sprawdziło się powiedzenie „do
trzech razy sztuka”. Krzysztof Stuglik nie jest
jednak typowym molem książkowym. Ostatnio zaczął uprawiać biegi i postanowił w maju
spróbować swych sił w Maratonie Krakowskim.

(ps)
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Rewelacje z Politechnicznego Uniwersytetu Dzieci

Jedna czwarta słuchaczy marzy o zawodzie
inżyniera
ANNA CYGAN, MAŁGORZATA RAKOCZY

Wielkim sukcesem okazał się Politechniczny Uniwersytet Dzieci, działający na
Politechnice Krakowskiej od grudnia ubiegłego roku. Dziś o zapisy na przyszły rok
akademicki PUD pytają zarówno rodzice,
których pociechy uczęszczały na zajęcia,
jak i osoby, które znają go tylko z przekazywanych nawzajem pozytywnych opinii.
Pilotażowy projekt pod nazwą Politechniczny Uniwersytet Dzieci zainaugurowano na PK z inicjatywy władz uczelni
5 grudnia 2015 r. Jego koordynacją zajęło
się Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.
Projekt był przeznaczony dla uczniów
szkół podstawowych — klas od czwartej
do szóstej — i obejmował trzy moduły tematyczne. Były to: „Nauka — odkrywanie
techniki”, „Inżynier — zawód czy pasja?”
oraz „Sport i kultura”.
Zajęcia pierwszego bloku odbywały się
na wszystkich wydziałach PK i dotyczyły
zagadnień związanych ze specyfiką kształcenia każdego z nich. Obejmowały takie
formy, jak: wykłady, pokazy i laboratoria.
CPiP podjęło się opracowania i zrealizowania programu związanego z problematyką
wyboru przyszłej profesji oraz przybliżenia
młodym studentom specyfiki zawodów

inżynierskich. Spotkania ze sportem realizowało natomiast Centrum Sportu
i Rekreacji PK w swoich obiektach przy ul.
Kamiennej i w Czyżynach. Trzy grupy młodych studentów pracowały równolegle
w różnych miejscach i spotykały się w sobotę raz w miesiącu. W bieżącym roku akademickim odbyło się siedem spotkań.
Zainteresowanie Politechnicznym Uniwersytetem Dzieci znacznie przerosło oczekiwania organizatora. Najmłodszymi studentami naszej uczelni zostało 75 uczniów
szkół podstawowych z Krakowa i województwa małopolskiego (49 chłopców i 26 dziewcząt). Podczas pierwszych zajęć wykładowcy
CPiP starali się lepiej poznać słuchaczy PUD.
Na podstawie przeprowadzonych wtedy
ankiet udało się ustalić, że mniej niż połowa
z nich (40 proc.) jest w wieku 10 lat, 13 proc.
ma 9 lat, pozostali zaś 11 — 12 lat (42 proc.).
Według poziomu kształcenia przeważają uczniowie piątej (45 proc.) i czwartej
(36 proc.) klasy. Najmłodsi studenci mają
ambitne plany na przyszłość: 24 proc. z nich
chce zostać informatykami lub inżynierami,
19 proc. — lekarzami lub weterynarzami,
10 proc. — sportowcami, 7 proc. — architektami. Co ciekawe, dzieci w marzeniach

Podczas zajęć w CPiP młodzi studenci zastanawiali się nad przyszłym zawodem.
Fot.: Jacek Matuszek

o przyszłym zawodzie rzadko inspirują się
przykładami z najbliższego otocznia (jedynie 32 proc. ma reprezentantów upragnionych profesji w rodzinie).

Eksperymenty na Wydziale Chemii (fot.: Jacek Matuszek) i zajęcia ekologiczne na Wydziale Środowiska (fot.: Jan Zych)
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Pomimo konkretnych planów na przyszłość zainteresowania dzieci są bardzo
szerokie: lubią różnego rodzaju sporty, rysunek i plastykę, informatykę, matematykę
i tzw. zajęcia techniczne, ale równie chętnie czytają książki, grają w gry komputerowe i obcują ze zwierzętami. Rodzice tych
uczniów dbają o rozwój ich zainteresowań
— właściwie wszyscy chłopcy i dziewczynki uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych
także poza PUD. Najczęściej są to treningi
sportowe (68 proc.), lekcje języków obcych
(41 proc.) czy koła zainteresowań (39 proc.).
Prawie jedna czwarta dzieci kształci się
muzycznie (24 proc.).

Nic się nie liczy, jeśli nie uwieczni się tego na zdjęciu. Fot.: Jacek Matuszek

Wypada sobie tylko życzyć, by tak starannie kształceni słuchacze PUD powrócili na PK w dorosłym życiu, realizując tu
kolejny etap swej edukacji jako studenci,
a może nawet i później, rozwijając swe

pasje naukowe i tworząc wyjątkową kadrę
badawczą uczelni.
Mgr Anna Cygan i mgr Małgorzata Rakoczy są pracownikami Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.

PK na Festiwalu Nauki w Krakowie

Potrafimy zbudować nawet most z makaronu
Pod hasłem „Czas i przestrzeń” krakowskie
uczelnie zorganizowały w dniach 19–21 maja
Festiwal Nauki. Impreza odbyła się po raz
szesnasty, a jej patronem był zmarły 10 lat
temu pisarz i wizjoner nauki — Stanisław
Lem. Podobnie jak w latach ubiegłych najważniejsze rzeczy działy się na płycie Rynku Głównego.
Do najciekawszych festiwalowych prezentacji należały pokazy przygotowane
przez pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej. Niektórzy dokonywali nawet rzeczy, wydawałoby się, niemożliwych,
np. przedstawiciele Wydziału Inżynierii Lądowej budowali mosty z makaronu i ze spiFot.: Jan Zych

naczy. Uwagę gości festiwalowych przyciągały pokazy suchego lodu, przygotowane
przez Wydział Mechaniczny, a grupa młodych ludzi z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, jak co roku, demonstrowała efektowne, kolorowe wybuchy.
Wydział Inżynierii Środowiska pozwalał
swoim gościom przez chwilę czuć się poszukiwaczami złota. Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki zapraszał do spróbowania
swych sił w grach logicznych. Można też było
przyjrzeć się pracy pierwszego roku Wydziału Architektury, studentom, którzy urządzili
sobie obok namiotów plener rysunkowy, zaś
prace dyplomowe młodych architektów staFot.: Jan Zych

nowiły w tym roku wystrój namiotów Politechniki Krakowskiej. Razem z PK można też
było udać się na zorganizowaną przez „Lądówkę” wycieczkę do Centrum Zarządzania
Ruchem Kolejowym PKP PLK.
Na stoiskach PK nie mogło, oczywiście, zabraknąć nowoczesnej techniki pod
różnymi postaciami — robotów, dronów,
drukarek 3D. A na estradzie festiwalowej
swe umiejętności prezentowali m.in. judocy i cheerleaderki z AZS PK, jak również
zachęcająca do tańca Krakowska Orkiestra
Staromiejska.

(ps)
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Szkolenia, wystawy i konkursy wiedzy

Biblioteka PK miała swój tydzień...
ANNA JAKUBIEC

Jak co roku, w maju Biblioteka Politechniki
Krakowskiej przeżywała swoje święto. Podczas Tygodnia Biblioteki — od 9 do 14 maja
— na czytelników, wszystkich użytkowników czekały na terenie kampusu uczelni
przy ul. Warszawskiej, gdzie mieści się siedziba Biblioteki PK, same atrakcje.
Przede wszystkim bibliotekarze zadbali
o warsztat pracy naukowca i studenta, przeprowadzając trzy specjalistyczne szkolenia.
Podczas pierwszego została zaprezentowana zakupiona w tym roku wyszukiwarka naukową EDS (multiwyszukiwarka firmy
EBSCO), umożliwiającą przeszukiwanie
wszystkich zasobów biblioteki jednocześnie. Kierująca Oddziałem Informacji Naukowej BPK Marzena Marcinek omówiła zasoby
i narzędzia bazy SCOPUS, jednej z największych na świecie multidyscyplinarnych baz
bibliograficzno-abstraktowych, a podstaw
korzystania z menadżera bibliografii, jakim
jest Mendeley, nauczała w formie warsztatów Sabina Bienia, również zatrudniona
w BPK.
Nowością było uruchomienie aplikacji
„Zapytaj bibliotekarza” na głównej stronie
BPK. Każdy z zalogowanych użytkowników
może za jej pośrednictwem skontaktować
się z pracownikiem Biblioteki i uzyskać pomoc bądź odpowiedź na pytania spośród
jedenastu ustalonych kategorii. Dzięki sponsorom możliwe było przeprowadzenie konkursów na portalu społecznościowym Facebook oraz podczas bibliotecznego pikniku.
Zwycięzcy gry miejskiej

W trakcie tegorocznego
Tygodnia Biblioteki odbyła
się, po raz drugi, zbiórka książek dla dzieci i ich opiekunów, przebywających na oddziałach Szpitala im. Stefana
Żeromskiego. Ubiegłoroczna
akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem — udało się
zebrać ponad 500 książek.
W tym roku dzięki wsparciu
ze strony pracowników oraz
studentów naszej uczelni
(„Nasza Politechnika” promowała akcję na łamach Stoisko informacyjne Biblioteki
nr 4/2016) można było przekazać małym pacjentom liczący 300 eginformacji o zmianach, jakie zaszły w dziazemplarzy zbiór.
łaniu Biblioteki.
Oprócz tradycyjnej wystawy poświęNajwiększą tegoroczną niespodzianconej 10-leciu Tygodnia Biblioteki, zaaranką była jednak przygotowana przez prażowanej w holu przed Czytelnią Główną
cowników BPK gra miejska, zatytułowana
BPK, przygotowano również akcję „Rusz
„W poszukiwaniu utraconej wolności”.
głową!”. Była to próba współtworzenia
Zadaniem jej uczestników było odnaleziewraz z użytkownikami BPK przestrzeni,
nie tajemniczej wiadomości od patrona
w której studenci i pracownicy Uczelni mouczelni, Tadeusza Kościuszki, ukrytej na
gli wykazać się kreatywnością i sprawdzić
terenie dawnych koszar arcyksięcia Rudolwiadomości z różnych dziedzin wiedzy.
fa, i przekazanie jej marszałkowi Józefowi
W Czytelni Głównej przygotowano więc
Piłsudskiemu. Wiadomość miała dopomóc
gry, zabawy, rebusy i zagadki — naukowe,
Polakom w odzyskaniu niepodległości.
techniczne oraz inżynierskie.
Do gry zgłosiły się trzy trzyosobowe
Od kilku lat w progach Biblioteki PK
drużyny, które poruszały się po terenie
z okazji Tygodnia Biblioteki pojawiają się
kampusu przy ul. Warszawskiej. Podczas
także bibliotekarze seniorzy. Spotkanie
rozgrywki każda musiała nie tylko rozwiąsłuży wymianie doświadczeń i przekazaniu
zać zadania związane z osobą Tadeusza
Kościuszki czy historią fortów krakowskich,
ale również wykazać się spostrzegawczością oraz zmierzyć z upływem czasu. Wszyscy uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili
tę formę zabawy.
Tych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w obchodach Tygodnia Biblioteki PK,
zachęcamy do zapoznania się z jubileuszowym numerem „Bibliodniówki”, dostępnym w Repozytorium BPK, pod adresem:
http://suw.biblos.pk.edu.pl/.

Zdjęcia: Anna Jakubiec

Mgr Anna Jakubiec jest pracownikiem Oddziału
Zbiorów Ciągłych i Elektronicznych Biblioteki PK.
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20 lat inżynierii biomedycznej
Na tym kierunku przedmioty techniczne są bliższe człowiekowi
STANISŁAW MAZURKIEWICZ

C

zŁowiek od zarania dziejów starał się poznać i zrozumieć funkcjonowanie
swojego organizmu, zrozumieć mechanikę ruchu,
skutki sił działających na ciało ludzkie
oraz wykorzystać tę wiedzę w przypadkach dysfunkcji organizmu, gdy zachodzi konieczność interwencji. Legenda
o Ikarze i Dedalu wskazuje na odwieczną tęsknotę człowieka do przekraczania
kresu jego możliwości poprzez naśladowanie takich rozwiązań, które posiada
przyroda.

Lepiej zrozumieć organizm
Badaniami zjawisk zachodzących w organizmie człowieka zajmowali się wybitni uczeni. Galileusz dokonywał pomiarów szybkości bicia serca, Euler mierzył
pulsację krwi w tętnicach, Young zajmował się teorią głosu i wzroku, zaś Leonardo da Vinci projektował konstrukcje
latające na podobieństwo istot żywych.
Pomimo tak długiej tradycji, sięgającej zamierzchłych czasów, termin „biomechanika” jako określenie dyscypliny
naukowej, pojawił się w zasadzie dopiero kilkadziesiąt lat temu. Jest to nauka interdyscyplinarna, zajmująca się ruchem
i mechanizmami ruch ten wywołującymi. Bada wewnętrzne i zewnętrzne siły,
działające na ciało ludzkie, i ich skutki.
Biomechanika ułatwia zrozumienie
funkcjonowania organizmu, pozwala
wspomagać lub zastępować utracone
funkcje za pomocą środków technicznych oraz przewidywać skutki zmian
w przypadku tej interwencji. Główne
kierunki badań biomechaniki to: biomechanika mięśni, stawów, kręgosłupa,
modelowanie i pomiary układu szkieletowo-mięśniowego kończyn, mechanika tkanek miękkich, przepływy krwi
w żyłach i sercu, lokomocja, protetyka
i manipulatory. Biomechanika sięga do
takich nauk medycznych, jak: anatomia,
fizjologia, chirurgia czy ortopedia, ale
i również technicznych, jak mechanika,
informatyka, fizyka, metaloznawstwo.

www.nasza.pk.edu.pl

Studenci specjalności inżynieria biomedyczna w 1995 r. W środku prof. Adam Morecki z Politechniki Warszawskiej — twórca polskiej szkoły biomechaniki technicznej, wykładał również na PK; pierwszy z prawej prof. Stanisław Mazurkiewicz

Mamy w tym zakresie w Polsce
piękne tradycje. Warto je przypomnieć.
W 1972 r. przy Wydziale IV Nauk Technicznych PAN powstał Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej,
w 1975 r. przekształcił się w instytut.
W 1988 r. utworzone zostało Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki. Odbyły się kongresy biomechaniki, z których trzeci, w 1995 r., zorganizowano
w Krakowie, a jego przygotowanie powierzono katedrze kierowanej przez piszącego te słowa.

Autorytety wśród
wykładowców
Po kilkunastu latach współpracy
z ośrodkami medycznymi w Polsce na
Wydziale Mechanicznym PK zaczęto
coraz częściej mówić o potrzebie ukierunkowania dydaktyki na specjalność
kształcącą kadry inżynierów, będących
— jak to się przyjęło nazywać — „zapleczem technicznym” służby zdrowia.
Nie lubiłem tej nazwy, uważałem i nadal uważam, że mają to być partnerzy
lekarzy, wspólnie z nimi rozwiązujący

problemy techniczne służby zdrowia.
W końcu 1995 r. Rada Wydziału
Mechanicznego PK zatwierdziła utworzenie specjalności biomechanika na
kierunku mechanika i budowa maszyn.
Zostałem powołany na kierownika tej
specjalności i zobligowany do opracowania programu. Sięgnąłem więc po
programy kilku zagranicznych uczelni
prowadzących takie same lub podobne specjalności, program nauczanej
w AGH specjalności fizyka medyczna,
jak również po analogiczny program
z Politechniki Warszawskiej. Odwołałem się też do tradycji tej specjalności
w Polsce. Specjalność biomechanika na
Wydziale Mechanicznym Politechniki
Krakowskiej studenci mieli rozpoczynać po III roku, po ukończeniu części
studiów obejmującej przedmioty ogólnotechniczne, wspólne dla wszystkich
studentów Wydziału.
Poszukując najbardziej adekwatnej definicji biomechaniki, uznałem, iż
sformułowany przez prof. Adama Moreckiego opis celów i zadań biomechaniki jako „nauki opierającej się na obserwacji obiektu badań, którym jest żywy
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System do lokalizacji nakłuć przy odbarczaniu opracowany przez prof. Stanisława
Mazurkiewicza i prof. Marka Moskałę, kierownika Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii CM UJ

organizm oraz jego reakcje na różne formy zadawanej energii” — jest najbliższy
temu, czego od biomechaniki oczekuje
środowisko techniczne. Biomechanika
jest nauką wybitnie interdyscyplinarną.
Odpowiada na zapotrzebowanie nauk
medycznych i przyrodniczych, czerpiąc
wiedzę i rozwiązania z nauk technicznych. Z drugiej strony, poznając fenomenalne niekiedy rozwiązania, jakie
stworzyła natura, przekazuje je do wykorzystania w naukach technicznych.
Takie mniej więcej credo było wytyczną
do tworzenia programu specjalności.
Udało mi się zaangażować jako wykładowców takie autorytety naukowe,
jak prof. Ryszard Tadeusiewicz czy
prof. Adam Morecki. Ten drugi zgodził się przyjeżdżać aż z Warszawy, by
prowadzić arcyciekawe wykłady z biomechaniki. Podstawy biocybernetyki
wykładał prof. Tadeusiewicz. Co do innych przedmiotów, to skorzystałem
z pomocy pracowników krakowskiego
środowiska medycznego. Dr Stanisław
Rumian ze Szpitala im. Jana Pawła II
podjął się wykładania anatomii. Należało w swoim zespole i samemu poszerzyć
wiedzę z takich przedmiotów jak biomateriały czy pomiary doświadczalne
w medycynie.

Przygoda z biomechaniką
Podejmując studia na specjalności biomechanika, student spotyka się z takimi przedmiotami, jak: zarys anatomii
i fizjologii człowieka; biomateriały;
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sztuczne narządy; bionika; biofizyka
czy techniczne wspomaganie funkcji
człowieka oraz aparatura bioelektroniczna. Następnie kontynuuje studia,
mając do dyspozycji dużą liczbę przedmiotów „wybieralnych”, profilujących
jego indywidualne zainteresowania. Są
to np.: informatyka w medycynie; biocybernetyka; mechanika przepływu krwi
i oddychania; wentylacja i klimatyzacja
w szpitalach; wibracje i ochrona przed
nimi, a nawet takie jak dynamika pływania zwierząt wodnych; układ człowiek — maszyna i wiele innych. W ten
sposób student uzyskuje wiadomości
dotyczące technicznego wspomagania
medycyny, konstruowania i eksploatacji maszyn i urządzeń medycznych,
budowy układu ruchowego człowieka,
podstawy projektowania aparatów protetycznych, jak również wiadomości
z zakresu metodyki i sposobu przenoszenia do konstrukcji mechanicznych
rozwiązań spotykanych w przyrodzie.
Z uwagi na unikalny charakter inżynierii biomedycznej wykładowcami
niektórych przedmiotów są pracownicy
naukowi spoza Politechniki, a mianowicie z AGH, AWF czy UJ. Zapraszani
są również wybitni specjaliści z innych
ośrodków akademickich w Polsce.
Absolwenci mają do czynienia ze
wspaniałą przygodą naukową, na pograniczu techniki i medycyny. Poza
tym nie mają problemu ze znalezieniem
pracy na rynku poszukującym wybitnych specjalistów w tym zakresie.

Warsztaty — pole wymiany
poglądów między
środowiskami

inżynierii medycznej w służbie zdrowia. Coraz bardziej aktualna staje się
bowiem konieczność ścisłej współpracy
pomiędzy środowiskami lekarskimi,
technicznymi i marketingiem oraz administracją służby zdrowia”.
Pierwsze Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej odbyły się w maju
2000 r. pod protektoratem rektorów —
prof. Kazimierza Flagi (PK), prof. Ryszarda Tadeusiewicza (AGH) i prof. Marka Zembali (Collegium Medicum UJ).
Kolejne warsztaty odbyły się w latach
2002, 2004 i 2006. Skupiały one ponad
100 uczestników — lekarzy i inżynierów, będąc doskonałym przykładem
tworzenia interdyscyplinarnych grup
badawczych.

Przedmioty techniczne z ludzką
twarzą
Na specjalności inżynieria medyczna,
od 2008 r. przekształconej w kierunek
inżynieria biomedyczna (zatwierdzony
przez ministerstwo), studenci kształcą
się nieprzerwanie (z wyjątkiem jednego rocznika). W ciągu 20 lat wypromowano łącznie 321 absolwentów, z czego
104 w ramach specjalności, 167 na I stopniu kierunku inżynieria biomedyczna
i 50 na II stopniu, a ponadto 15 osób na
studiach niestacjonarnych.
Staraliśmy się śledzić dalsze ich losy
zawodowe, co nie było łatwe. Pozwolę
sobie zacytować opinie dwojga z absolwentów tego kierunku.
Pracownia Biomechaniki na Wydziale Mechanicznym PK

Władze uczelni żywo interesowały się
nowo powstałą specjalnością, poniekąd
jako pewną ciekawostką, jak również
z poczucia zrozumienia dla nowych
wyzwań w nauczaniu. Dowodem tego
było m.in. zaproponowanie mi wykładu na inaugurację roku akademickiego
pt. „Biomechanika — stan obecny i perspektywy rozwoju”.
Zrodził się pomysł zorganizowania
Krakowskich Warsztatów Inżynierii
Medycznej jako forum wymiany poglądów i doświadczeń dwóch środowisk —
technicznego i medycznego. W ulotce
promującej to przedsięwzięcie stwierdzono: „celem Warsztatów będzie wymiana poglądów na temat miejsca i roli
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Mgr inż. Magda Skowrońska (obecnie pracownik naukowy AGH): „Niewątpliwym atutem inżynierii biomedycznej
jest interdyscyplinarność zdobywanej
wiedzy. Pozwala ona na płynne dopasowanie się do ofert pojawiających się na
rynku pracy. Z drugiej strony, to właśnie
interdyscyplinarność przyczynia się do
poczucia niewystarczająco ukierunkowanej wiedzy specjalistycznej. Bycie
absolwentem inżynierii biomedycznej
gwarantuje solidne podstawy o szerokim zakresie i otwiera możliwości dokształcania się w konkretnym kierunku,
który nas interesuje”.
Dr inż. Leszek Nosiadek — pracownik naukowy Akademii Wychowania
Fizycznego: „W 1996 r. ukończyłem wraz
z pierwszym rocznikiem nowo powstałą
na WM PK specjalność biomechanika.
Dużym plusem tej specjalności był ciekawy dobór i ukierunkowanie przedmiotów technicznych w stronę człowieka. Wiele przedmiotów dotychczas
wyłącznie technicznych zyskało przez
to »ludzką« perspektywę. Kolejną zaletą
powstałej specjalności była możliwość
uczestniczenia w zajęciach i kontakt ze
specjalistami z różnych uczelni, ośrodków naukowych i badawczych, w tym
m.in. AGH, AWF, Pracowni Sztucznego Serca w Zabrzu (u prof. Religi), Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem. Pozwalała na to zarówno interdyscyplinarność nowej specjalności, jak i godne
podkreślenia i pochwały wysiłki podjęte
przez twórców tego przedsięwzięcia, połączone z szerokimi kontaktami. Zakres
wiedzy i zdobywanych doświadczeń
uzyskany w trakcie studiów pozwalał
zapoznać się z bardzo szeroką tematyką,
obejmującą większość zagadnień współczesnej biomechaniki, a także nawiązać
osobisty kontakt ze specjalistami w różnych jej obszarach. To z kolei umożliwiło
Stabilizator używany w przypadkach uszkodzeń kręgów szyjnych
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dalsze rozwijanie zainteresowań i podjęcie ciekawej pracy już po ukończeniu
studiów”.
Na pewno absolwentom nie było
łatwo wejść w środowisko medyczne
w uwarunkowaniach, w jakich znajduje się cała służba zdrowia. Część z nich
z pewnością odeszła z branży. Mamy jednak bardzo pozytywne i budzące satysfakcję sygnały o zatrudnieniu naszych
absolwentów jako specjalistów zarówno
w szpitalach, jak i firmach medycznych,
działających na polu służby zdrowia.
Warto również wspomnieć o tematyce prac dyplomowych — w większości
nietuzinkowych, ambitnych, stojących
na dobrym i bardzo dobrym poziomie,
nie przynoszącym ujmy specjalności.
Oto kilka z nich:
• projekt stanowiska do badania przepływu krwi,
• metody uzdatniania wody w zastosowaniu do dializy,
• modelowanie numeryczne kości żuchwy do celów leczenia złamań za
pomocą klamer z pamięcią kształtu,
• projekt i konstrukcja instrumentarium do metody Harringtona,
• badanie wpływu zastosowania
kontrpulsacji wewnątrzaortalnej na
prace układu krwionośnego.

Spotkania z lekarzami
inspiracją do badań
Równocześnie z prowadzoną dydaktyką realizowano szereg projektów
badawczych, włączając w nie często
studentów tego kierunku. Pozyskiwana z badań aparatura wzbogacała bazę
laboratoryjną katedry i służyła do unowocześniania dydaktyki na kierunku
inżynieria medyczna.
Niewątpliwie inspiracją do podejmowanych prac badawczych były kontakty ze środowiskiem medycznym.
Zrealizowanych projektów było kilkanaście. Dotyczyły one np.: metod identyfikacji stanów mechanicznych tkanki
biologicznej, systemów pomiarowych
w metodzie Ilizarowa, sondy jonowej
do operacyjnego leczenia nowotworów
mózgu, układu stereotaktycznego systemu do nakłuć komorowych, aparatu
tzw. twarzoczaszki do leczenia u dzieci
choroby Crouzona, zszywaczy chirurgicznych nowej generacji do jelit.
Wspomnieć też warto o projekcie
dotyczącym nowej filozofii konstrukcji

Autor tekstu prezentuje aparat Ilizarowa

sztucznego serca, a polegającym na
zastosowaniu tzw. kardiomioplastyki,
czyli wykorzystaniu własnego mięśnia
pacjenta do napędu pompy wspomagającej serce, wszczepianej pacjentowi.
Kierunek inżynieria medyczna przez
cały okres 20 lat cieszył się dużą popularnością. W kolejnych latach zgłaszało
się średnio po kilku, a nawet kilkunastu
kandydatów na jedno miejsce.
Czy ukończenie tego kierunku spełniło oczekiwania studentów? Nie sposób
jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Na podstawie wielu kontaktów
z absolwentami mamy jednakowoż prawo
sądzić, że ci absolwenci, którzy znaleźli się
w środowisku służby zdrowia, zostali na
ogół bardzo wysoko ocenieni, wnosząc
swój wkład w podnoszenie jej poziomu.
Warto na koniec podkreślić, iż Politechnika Krakowska utworzyła inżynierię biomedyczną jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce. Dopiero później
tą drogą poszły takie szkoły wyższe, jak
AGH, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Białostocka, Politechnika Bydgoska i inne.
Jubileusz 20-lecia inżynierii medycznej na Wydziale Mechanicznym możemy
obchodzić w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku w zakresie podnoszenia
jakości służby zdrowia w ramach jej
partnerskiego wspomagania.

Zdjęcia: Jan Zych
Prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz jest
emerytowanym profesorem Politechniki Krakowskiej; w latach 1978–1981 był prodziekanem
Wydziału Mechanicznego; utworzył specjalność
inżynieria biomedyczna, przekształconą następnie w kierunek.
Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Śpiewająca wizytówka Politechniki
Już ćwierć wieku muzyka chóralna rozbrzmiewa w murach naszej uczelni
MARTA STÓS

W

bieżącym
roku
Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej
„Cantata”
kończy
obchody jubileuszu
25-lecia swojego istnienia. „Cantata” — to
jednak wciąż młody zespół, nie tylko dlatego, że śpiewają w nim młodzi ludzie —
studenci i absolwenci — ale i dlatego, że
garstka tych trochę starszych jest wiecznie
młoda duchem. Chór Politechniki Krakowskiej jest młody w porównaniu z wieloma
innymi chórami akademickimi. Czymże
jest 25 lat wobec 65 lat chóru Politechniki
Szczecińskiej (dziś: Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny) czy 138 lat
Krakowskiego Chóru Akademickiego UJ?
Z okazji naszego ćwierćwiecza warto jednak przypomnieć czytelnikom „Naszej Politechniki” kilka faktów z historii zespołu.

Tradycja zespołu: otwartość
Inicjatorką powstania „Cantaty” była
mgr Małgorzata Mazur, która za zgodą
władz uczelni i jej ówczesnego rektora, prof. Władysława Muszyńskiego, na
mocy decyzji Senatu z 14 września 1990 r.,
utworzyła chór na Politechnice Krakowskiej. Zespół początkowo podlegał bezpośrednio Działowi Spraw Studenckich,
a po kilku latach został wpisany w struktury Uczelnianego Studium Pedagogiki
i Psychologii. I tak, po zmianie nazwy jednostki na Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz kilkuletniej „przynależności” do
Działu Promocji PK, działa do dziś.
Pierwszymi chórzystami byli w głównej mierze studenci Politechniki Krakowskiej oraz grupa byłych uczniów liceów
krakowskich, skupionych wcześniej wokół dyrygentki Małgorzaty Mazur. Stąd
może wzięła się otwartość zespołu i tradycja przyjmowania studentów nawet z innych uczelni. To zawsze nas wzbogacało.
Prężna
działalność
„Cantaty”
w pierwszych latach zaowocowała wieloma nagrodami na festiwalach w kraju.
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Małgorzata Mazur — założycielka
„Cantaty” (1993 r.). Fot.: Jan Zych

Były to m.in.: I miejsce na Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie (1994 r.), I miejsce na Festiwalu Kolęd w Myślenicach
(1993 r.), II miejsce na Festiwalu Muzyki
Cerkiewnej w Hajnówce (1992 r.). Chór
odbył też kilka podróży zagranicznych
— do Czech, Niemiec i na Węgry.
W tych latach podjęto też próbę
stworzenia chóru dla dzieci pracowników Politechniki Krakowskiej. Jednak
nie działał on zbyt długo. Pojedyncze
osoby trafiły później do studenckiego
składu „Cantaty”.

Reprezentując macierzystą
uczelnię
W 2001 r., po przejściu dotychczasowej dyrygentki na emeryturę, chór
przejęła niżej podpisana, dotychczas
zatrudniona na stanowisku akompaniatora. W tym samym roku dołączyła
mgr Anna Korczakowska, która podjęła
się zadania poprowadzenia składu początkującego „Cantaty”. Przez wiele lat,
oprócz działalności artystycznej wśród
studentów, obie dyrygentki prowadziły cykl wykładów fakultatywnych, popularyzujących sztukę muzyczną m.in.
na Wydziale Mechanicznym, Wydziale
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Inżynierii Środowiska i najdłużej
(10 lat) na Wydziale Fizyki Technicznej
i Modelowania Komputerowego (obecnie: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki).
W 2006 r. zespół przeprowadził się do
nowej siedziby w budynku Galerii „Gil”,
gdzie w doskonałych warunkach działa
do dzisiaj. Od 2001 r. Akademicki Chór
PK „Cantata” brał udział w wielu konkursach i festiwalach chóralnych w Polsce i za granicą, uzyskując kilka cennych
trofeów. W 2003 r. zajął I miejsce na Festiwalu Chórów Uniwersyteckich w Iwanowie, w Rosji. W 2004 r. otrzymał Srebrny
Dyplom Festiwalu „Isola del sole” w Grado, we Włoszech. W 2010 r. zdobył Złote
Pasmo Festiwalu Kolędowego w Pradze,
a w 2012 r. przyznano mu dwukrotnie
Złoty Dyplom na Festiwalu „Venezia in
Musica” we Włoszech. Rok 2014 przyniósł III miejsce na Festiwalu „Cracovia
Cantans” w Krakowie. Zespół był ponadto wielokrotnie honorowany Złotym
i Srebrnym Dyplomem Małopolskiego
Konkursu Chórów w Niepołomicach.
W swej działalności, oprócz śpiewu
w trakcie uroczystości uczelnianych,
chór „Cantata” stara się o jak najlepsze
reprezentowanie Politechniki Krakowskiej — bierze udział w wielu projektach,
także we współpracy z innymi zespołami. „Cantata” uczestniczyła w wykonaniu na Rynku krakowskim fragmentu
IX symfonii Ludwiga van Beethovena
w dniu przyjęcia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Chór wziął udział w koncertach galowych 42. i 44. Festiwalu Piosenki Studenckiej, a także w koncertach
oratoryjnych m.in. z orkiestrą Uniwersytetu w Getyndze i chórem UJ (msza
„Koronacyjna” Wolfganga Amadeusza
Mozarta), z orkiestrą Krakowska Młoda Filharmonia pod dyrekcją Tomasza
Chmiela („Requiem” W. A. Mozarta
i „Requiem” Gabriela Fauré’a). Ważnym
wydarzeniem był wspólny występ z chórami „Madrygał” i Ensamble Vocale de
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Chór Politechniki Krakowskiej w roku 1992 (z lewej). Fot.: Jan Zych. I w roku 2012 podczas Festiwalu „Venezia in Musica”. Fot.: Ze zbiorów
„Cantaty”

Roanne w gmachu opery w Vichy (z fragmentami oper Giuseppe Verdiego).
„Cantata” nieustannie nawiązuje
nowe kontakty i prowadzi wymianę
z wieloma zespołami z Polski i zagranicy.
Stąd nasze wyjazdy do Francji (Orlean,
Roanne), Rosji (Petersburg, Iwanowo), na
Węgry i do Niemiec (Monachium) oraz
do Włodawy i Legnicy. W Krakowie gościliśmy także chóry z Norwegii, Ukrainy, a nawet z dalekiego Paragwaju.
Staramy się też rozwijać kontakty
z chórami innych uczelni technicznych:
z Politechniki Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej (ostatnio chór Filharmonii
Częstochowskiej) i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dawniej: Politechnika
Szczecińska).

Koncerty, koncerty i… wystawa
fotografii
W roku jubileuszu chór „Cantata” zrealizował kilka ciekawych projektów artystycznych. Pisaliśmy już na łamach „Naszej Politechniki” o musicalu-oratorium
o św. Franciszku z Asyżu duńskiego
kompozytora Tommy’ego Jervidala, o naszych występach, które spotkały się z żywym odbiorem publiczności i pochwałami samego autora. Na początku grudnia
chór dał koncert w Legnicy w ramach
obchodów 40. rocznicy śmierci Henryka
Karlińskiego, wybitnego muzyka i działacza muzycznego, założyciela chórów
i inicjatora najbardziej prestiżowego
konkursu chóralnego w Polsce „Legnica Cantat”. W tym roku odbędzie się już
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47. edycja tego turnieju. W połowie stycznia bieżącego roku Chór Akademicki im.
prof. Jana Szyrockiego oraz chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” wykonały
w bazylice Mariackiej „Misterium kolędowe”. W obecności licznie zgromadzonej widowni poprowadzili je dyrygenci
— Szymon Wyrzykowski i Marta Stós.
„25 x 25” — to tytuł jubileuszowego
koncertu, który odbył się 7 maja w Klubie Garnizonowym przy ul. Zyblikiewicza. Na 25-lecie wykonanych zostało
25 utworów. Był to przegląd tego wszystkiego, czym „Cantata” może się pochwalić. Zespół zaśpiewał utwory stare
i nowe, nawet awangardowe, świeckie
(ludowe i artystyczne) oraz sakralne;
żywe w charakterze i nostalgiczne; a capella, z fortepianem, z solistami. Zwiedziliśmy w czasie tego koncertu pół świata,
zaśpiewaliśmy w 9 językach.
To już za nami. A do końca roku akademickiego mamy jeszcze wyjazd do
Monachium, koncert z chórem studenckim z Oxfordu (29 czerwca) oraz udział
w III Przeglądzie Chórów Akademickich
„Święty Krzyż” w Kielcach. Zapraszamy
także na wystawę fotograficzną, pokazującą działalność naszego zespołu na przestrzeni ćwierćwiecza. Wystawę w Galerii
„Gil” można oglądać od 21 czerwca do
10 lipca.

Politechniki Krakowskiej „Cantata”, a także za owocną współpracę. W pierwszej
kolejności dziękuję dr inż. Władysławie
Marii Francuz, która przez ponad 20 lat
czuwała nad rozwojem zespołu i akceptowała wszystkie nasze poczynania.
Dziękuję byłym rektorom i prorektorom:
prof. Kazimierzowi Fladze za współpracę, czytelne wymagania i wspieranie
w uzyskaniu samodzielności; prof. Józefowi Gawlikowi za przyznanie nam miejsca do pracy, a także osobiste zainteresowanie działalnością artystyczną zespołu;
prof. Aleksandrowi Böhmowi za inspirację. Składam podziękowania obecnemu
rektorowi prof. Kazimierzowi Furtakowi
za wspieranie wielu projektów i ustabilizowanie sytuacji finansowej chóru
na uczelni. Dziękuję prof. Dariuszowi
Bogdałowi za wsparcie finansowe. Chcę
także podziękować tym wszystkim pracownikom Politechniki, którzy pomagają
nam na co dzień w różnych kwestiach,
a szczególnie w rozwiązywaniu złożonych nieraz problemów natury administracyjnej i organizacyjnej.

Mgr Marta Stós jest dyrygentem Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej „Cantata”.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

*
Na koniec chciałabym wymienić osoby,
którym należą się szczególne podziękowania za zrozumienie i wspieranie
działalności Akademickiego Chóru
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Wieczór pod znakiem utworów Manciniego, Bacharacha i Lennona

Koncert z okazji 25-lecia „Cantaty”
ANNA JASIŃSKA-PAZERA

W Klubie Garnizonowym w Krakowie przy
ul. Zyblikiewicza miało miejsce wydarzenie
bardzo ważne dla Akademickiego Chóru
Politechniki Krakowskiej „Cantata” i jego
sympatyków. 7 maja odbył się koncert jubileuszowy, zatytułowany „25 utworów na
25-lecie »Cantaty«”.
Koncert otworzyło wykonanie dawnej
pieśni studenckiej „Gaudeamus igitur”, co
było nawiązaniem do studenckiego charakteru zespołu. Pamiętać bowiem należy,
że „Cantata” nie tylko działa na uczelni,
ale składa się ze studentów — obecnych,
a także byłych. Niektórzy nasi członkowie
po ukończeniu studiów nadal pozostają
w chórze.
Jubileuszowy koncert składał się
z dwóch części, z których pierwsza była
poważniejsza, a druga miała bardziej rozrywkowy charakter. W pierwszej części
chórzyści zaprezentowali się w strojach
wieczorowych, natomiast w drugiej wystąpili w ubraniach kolorowych.
Repertuar był bardzo zróżnicowany.
Znalazły się w nim głównie utwory świeckie — tak polskie, jak i obce — oraz kilka

pozycji z gatunku negro spirituals, np.
„Wade in the water” — pieśń niewolników
amerykańskich (w opracowaniu Mosesa
Hogana), w której partię solową wykonali
Anna Wicherska i Paweł Kotarba, od wielu
lat związani z „Cantatą”. W innych utworach jako soliści wystąpili także: Joanna
Trociuk-Dobrowolska, Anna Brożonowicz,
Magdalena Trzepla, Grzegorz Szeliga. Usłyszeliśmy kilka znanych utworów w opracowaniu chóralnym. Były to: szlagier Jerzego
Wasowskiego i Jeremiego Przybory „Piosenka jest dobra na wszystko” (z repertuaru Kabaretu Starszych Panów), a także
„Moon River” Henry’ego Manciniego,
„Can’t buy me love” Johna Lennona i Paula
McCartneya czy „I say a little prayer” Burta
Bacharacha i Hala Davida. Była też ludowa
pieśń ukraińska „Szczedrik” (opracowanie:
M. Leontowicz).
Bardzo ciekawe było wykonanie „Geographical Fugue” Ernsta Tocha. W utworze
tym forma fugi została bardzo nietypowo
potraktowana. W miejsce czterech śpiewanych głosów kontrapunktujących pojawiły się recytowane nazwy geograficzne,

„Cantata” wykonuje jeden z 25 utworów koncertu jubileuszowego, dyryguje Marta Stós.
Fot.: Jan Zych

ułożone jak melodie w fudze. Środkiem wyrazu była zmieniająca się dynamika. Wspaniale został przyjęty ostatni utwór koncertu
— „Baba Yetu” Christophera Tina, stanowiący modlitwę „Ojcze nasz” w języku suahili.
Był to bardzo żywiołowy utwór z partią solową Sonii Lach i Tomasza Wicherskiego.
Koncert prowadziła Marta Stós, pod
której batutą „Cantata” rozwija się i odnosi sukcesy już od kilkunastu lat. Pomocą
w przygotowaniu śpiewaków od dłuższego czasu służy Anna Korczakowska. W kilku utworach chórzystom na fortepianie towarzyszył Adam Dobrowolski, absolwent
Akademii Muzycznej w Katowicach oraz
Hochschule der Kunste w Bernie (Szwajcaria), prywatnie brat jednego z członków
zespołu.
Każdy utwór był dopracowany i świetnie wykonany. Ogrom pracy włożonej
w przygotowanie występu zarówno przez
dyrygującą zespołem Martę Stós, jak i chórzystów, publiczność nagrodziła gorącymi
owacjami. Na zakończenie wieczoru Marta
Stós złożyła podziękowania wszystkim, którzy w ciągu minionych lat przyczynili się do
powstania zespołu w obecnym kształcie.
Na koncert przybyli przedstawiciele
władz uczelni z rektorem PK prof. Kazimierzem Furtakiem, prorektorem prof. Dariuszem Bogdałem i dyrektorem administracyjnym Lidią Ponantą. Nie zabrakło
dr. Mariana Piekarskiego, dyrektora Centrum Pedagogiki i Psychologii (jednostki
macierzystej „Cantaty”) oraz sprawującej
wcześniej przez wiele lat opiekę nad chórem dr inż. Marii Władysławy Francuz,
prof. oświaty (byłej dyrektor CPiP), jak również dyrektora Międzynarodowego Centrum Kształcenia dr. Tomasza Jeleńskiego.
Obecna była założycielka „Cantaty” Małgorzata Mazur. Wieczór w Klubie Garnizonowym zgromadził także liczne grono osób,
które kiedyś śpiewały w zespole.

Mgr inż. Anna Jasińska-Pazera jest pracownikiem Centrum Pedagogiki i Psychologii; odpowiada za sprawy administracyjno-organizacyjne
Akademickiego Chóru PK „Cantata”.
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Wykonał kilka milionów zdjęć, w tym wiele na Politechnice Krakowskiej

Jan Zych otrzymał Złotą Gruszkę
LESŁAW PETERS

Złota Gruszka i Honorowa Złota Gruszka — to
najbardziej prestiżowe nagrody krakowskiego środowiska dziennikarskiego, przyznawane przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP.
Laureatem Złotej Gruszki za rok 2015 został
Jan Zych — znakomity fotografik, absolwent
i wieloletni pracownik Politechniki Krakowskiej, a także członek kolegium redakcyjnego
„Naszej Politechniki”. Nagrodę, przyznawaną
do tej pory jedynie ludziom pióra, Jan Zych
otrzymał jako pierwszy fotografik.
Uroczystość wręczenia Gruszek odbyła się 10 maja w Klubie Dziennikarzy „Pod
Gruszką” (jakżeby inaczej), w zabytkowej
sali Baltazara Fontany. Zanim nagroda trafiła
do rąk Jana Zycha, sylwetkę laureata przedstawiła Ewa Kozakiewicz, dziennikarka specjalizująca się w tematyce fotograficznej.
Przypomniała, że zdobywca Złotej Gruszki
urodził się w 1949 r. w Grądach na Powiślu
Dąbrowskim i jest absolwentem Wydziału
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej,
specjalistą w zakresie pojazdów szynowych.
Zamiłowanie do fotografowania krajobrazów sprawiło, że zadebiutował — jeszcze w czasie studiów — na łamach „Aury”,
miesięcznika poświęconego ekologii. Swe
zdjęcia publikował w czasopismach studenckich — „Politechniku”, „Magazynie Studenckim”, „Nowym Medyku”, „Itd”. Momentem
dla niego kluczowym było przestąpienie
w 1975 r. progu redakcji „Przekroju”, do którego zaprosił go znakomity grafik Daniel
Mróz. Zdjęcie Zycha, przedstawiające wrony,
trafiło na okładkę numeru z datą 13 grudnia
Fot.: Jan Zych
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1981 r. — datą ogłoszenia stanu wojennego,
któremu patronowała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), potocznie zwana „wroną”. Od tego czasu cenzura wnikliwiej
przyglądała się jego pracom. Z „Przekrojem”
rozstał się w 2002 r., gdy redakcję przeniesiono do Warszawy (z wiadomym skutkiem).
— Janek zawsze do wszystkich się
uśmiecha i nie jest to sztuczny, amerykański
uśmiech, ale uśmiech autentyczny, optymistyczny — mówiła Ewa Kozakiewicz.
Podkreślała, że laureat jest przyjaźnie
nastawiony do ludzi i takie też są jego zdjęcia. Zych unika fotografowania osób w sytuacjach dla nich niekorzystnych. Ma swoje
zasady etyczne, coraz rzadziej spotykane
w świecie pełnym paparazzich, którzy są
pozbawieni wszelkich skrupułów.
Wykonał dotąd kilka milionów zdjęć.
Uwielbia fotografować pejzaże, przyrodę,
a szczególnie drzewa. Chyba właśnie za zdjęcia drzew dostał Złotą Gruszkę, żartowała
podczas uroczystości Ewa Kozakiewicz.
Przypomniała też, że Jan Zych otrzymał
około 200 nagród i wyróżnień w różnych
konkursach fotograficznych. Od 1970 r. swoje zdjęcia pokazuje na wystawach, zarówno
krajowych, jak i zagranicznych (od Norymbergi po w Ułan Ude za Bajkałem). Ze swoim nieodłącznym aparatem zjeździł spory
kawał świata. Podróżował do Stanów Zjednoczonych, Japonii, Nepalu, Indii i krajów
położonych w basenie Morza Śródziemnego. Posiada tytuł artysty FIAP (Międzynarodowej Federacja Sztuki Fotograficznej); jest

Złotą Gruszkę wręczył Janowi Zychowi wiceprzewodniczący Rady Miasta Sławomir
Pietrzyk (z lewej). Fot.: Jacek Balcewicz

honorowym członkiem Austriackiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Krakowskiego
Towarzystwa Fotograficznego. Należy też
do Związku Polskich Artystów Fotografików.
Jan Pieszczachowicz, redaktor naczelny
miesięcznika „Kraków”, z którym Jan Zych
stale współpracuje, uzupełnił portret laureata stwierdzeniem, że jest to najbardziej
pracowity fotografik w Krakowie. Potwierdzeniem tych słów mogą być łamy „Naszej
Politechniki”, gdzie w każdym numerze prawie wszystkie zdjęcia są autorstwa Zycha. Od
czasu studiów nasz kolega redakcyjny jest
niestrudzonym kronikarzem życia PK, a przy
tym postacią na uczelni powszechnie znaną, cenioną i lubianą. W skład redakcji „NP”
wchodzi od pierwszego numeru pisma!
Statuetkę i dyplom Złotej Gruszki wręczył
laureatowi wiceprzewodniczący Rady Miasta
Krakowa, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Sławomir Pietrzyk.
W uroczystości, na którą przybył prezydent
Krakowa Jacek Majchrowski, uczestniczyło
liczne grono przyjaciół, znajomych i współpracowników Jana Zycha. Nie zabrakło grupy
osób z Politechniki Krakowskiej z dyrektorem
administracyjnym PK Lidią Ponantą.
Laureatem Honorowej Złotej Gruszki
został długoletni redaktor naczelny „Przekroju” Mieczysław Czuma (kierował pismem w latach 1973–2000). Wręczono też
Zieloną Gruszkę, przyznawaną młodym,
dobrze rokującym dziennikarzom. Trafiła
ona do rąk Mateusza Kudły z TVN 24.
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54. Rajd PK

Konkursy, koncerty i pięć tras górskich
Ośrodek „Neptun” w Zarzeczu koło Żywca był bazą 54. Rajdu Politechniki Krakowskiej; rajdu, któremu brać studencka
nadała miano „Europaletowego”. Zorganizowana w pięknej okolicy nad Jeziorem
Żywieckim impreza odbyła się w dniach od
30 kwietnia do 3 maja i zgromadziła około
2000 osób. Co ważne, w tym roku nie było
powodów do narzekania na pogodę.
Do Zarzecza najprościej było dotrzeć
specjalnym pociągiem, który podstawiono
dla rajdowiczów na stacji Kraków-Płaszów.
Na miejsce można było dojechać także
w zorganizowanej grupie rowerem. Dwudniowy przejazd odbył się na liczącej około 110 km trasie z Krakowa przez Wadowice
do Zarzecza. Z tej możliwości skorzystało
35 osób. Zachęcano też do podróżowania
autostopem.
W tym roku dla uczestników rajdu przygotowano pięć tras górskich. Celem wszystkich było Skrzyczne — najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Najdłuższa, licząca 52 km
trasa trzydniowa, wiodła z Korbielowa przez
Pilsko, Milówkę, Baranią Górę. Można też
było pójść trasami dwudniowymi: przez

Wapienicę (Bielsko-Biała), Klimczok, Kotlarz,
Grabową, Przełęcz Salmopolską i Malinowską Skałę (35 km), Wisłę, Smerkowiec, Przełęcz Salmopolską, Grabową, Kotlarz, Klimczok i Szczyrk (31 km), Jablunkov i Baranią
Górę (31 km), a także tzw. trasą „Robotniczą”
(przez Kamesznicę i Schronisko Przysłop
(19 km), dostosowaną do potrzeb tych, którzy mogli wystartować dopiero w piątek po
południu, po zakończeniu pracy. W sumie
na trasy wyruszyło około 150 osób.
Jak co roku, nie brakowało też konkursów i i innych atrakcji. 2 maja w Zarzeczu
koncertowały grupy muzyczne, gwiazdą
był zespół Luxtorpeda. Wieczorami bawiono się na dyskotekach.
W zakończeniu 54. Rajdu Politechniki Krakowskiej uczestniczyli rektor PK
prof. Kazimierz Furtak, prorektor prof. Jan
Kazior i prorektor prof. Leszek Mikulski.
Podczas posiedzenia Senatu PK 20 maja
prof. Jan Kazior podziękował studentom
za wzorową organizację imprezy. Szefem
rajdu był Adam Kulka. Wydarzenie objął
patronatem wójt Gminy Łodygowice Andrzej Pitera. Studentów jako partner głów-

Ze spotkania w Żywcu cieszyli się także
„weterani” Rajdu PK. Fot.: Jan Zych

ny wspomógł Ośrodek Sportów Wodnych
i Rekreacji „Neptun”.

(ps)

Takie były początki
Rajd Politechniki Krakowskiej jest w Polsce, w klasie rajdów
górskich, najstarszą,
nieprzerwanie organizowaną imprezą
turystyczną. Inicjatorem i kierownikiem
I Rajdu PK był ówczesny student, dziś
profesor, były rektor
Politechniki Krakow- Odznaka pierwszeskiej Kazimierz Flaga. go Rajdu PK z 1962 r.
Na fali zmian po Fot.: Jan Zych
pamiętnym czerwcu
1956 r. w Poznaniu
w kraju zaczęły kiełkować różne inicjatywy
studenckie. Wśród nich odżyła przedwojenna idea rajdów górskich. W 1959 r. Kazimierz
Flaga pierwszy raz miał okazję uczestniczyć
w takiej imprezie — w Studenckim Rajdzie
Śląskim, a w 1961 r. wziął udział w Rajdzie Tatrzańskim AGH.
W roku akademickim 1961/1962 Kazimierz Flaga był wiceprzewodniczącym Rady
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Uczelnianej ZSP na Politechnice Krakowskiej
oraz kierował Komisją Sportu i Turystyki.
Zgłosił wówczas propozycję, aby PK zorganizowała własny rajd. Sugestia trafiła na podatny grunt. Przygotowany został I Rajd PK,
który odbył się w Dolinkach Podkrakowskich
w dniach 27–29 kwietnia 1962 r. Kazimierz
Flaga został kierownikiem imprezy. Z uwagi
na brak na PK doświadczonych kadr w dziedzinie turystyki wybrano na trasy rajdowe
„góry” leżące najbliżej Krakowa.
Rajd był dobrze przygotowany logistycznie. Wydrukowano plakat, wykonano
też znaczek z napisem „I Rajd PK” i sylwetką
Maczugi Herkulesa w Pieskowej Skale, zaprojektowany przez ówczesnego studenta
Wydziału Architektury PK, zmarłego przed
kilku laty dr. hab. inż. arch. Andrzeja Cząstkę.
Znaczek miał dwie wersje — niebieska była
przeznaczona dla uczestników imprezy, zielona — dla władz uczelni i poszczególnych
wydziałów.
W I Rajdzie PK wzięło udział 144 studentów naszej uczelni. Wędrowali trzema trasami, prowadzącymi przez doliny:
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Bolechowicką, Kobylańską, Jerzmanowicką,
Będkowską i Szklarki. Kierownikami tras byli:
Władysław Branc, Wiesław Czechowski i Marek Roczniak.
W 1963 r. odbył się w Beskidzie Makowskim
II Rajd PK (z udziałem około 300 osób). Jego
kierownikiem był Stefan Sumera. W 1964 r.
w Gorcach odbył się III Rajd PK pod kierunkiem
Andrzeja Rudnickiego (około 450 uczestników),
a w 1965 r. miał miejsce IV Rajd PK w Beskidzie
Niskim, kierowany przez Zbigniewa Czerniewskiego (około 700 uczestników).
Fakty te przypominamy na prośbę
prof. Kazimierza Flagi, który zwrócił uwagę,
że w wydawnictwie jubileuszowym „70 lat
Politechniki Krakowskiej” pojawiły się nieścisłe dane na temat pierwszych imprez rajdowych na PK. Przy okazji przypominamy, że
szczegółowe informacje dotyczące historii
Rajdu PK, w tym również jego genezy i początków, ukazały się na łamach „Naszej Politechniki” w numerze 5/2012.

(ps)
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Politechnika Krakowska w mediach
4 kwietnia 2016 r.
Promują polską naukę
Dwie krakowskie uczelnie znalazły się wśród
dziesięciu polskich instytucji nagrodzonych
przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego
Jarosława Gowina. Wyróżniono je za szczególną aktywność w promocji polskiej nauki
i wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Nagrody zostały wręczone podczas
inauguracji Giełdy Wynalazków w Warszawie,
na której prezentowano wyróżnione w świecie wynalazki i opracowania polskich uczelni
oraz placówek naukowych. Wśród dziesięciu
wyróżnionych ministerialną nagrodą znalazły
się Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz Akademia
Górniczo-Hutnicza.

22 kwietnia 2016 r.
Szukamy dobrej nowej architektury
Rusza kolejna edycja konkursu „Kraków —
mój dom”. Dlaczego architektura i jej jakość
powinna obchodzić każdego, nie tylko specjalistów? — Architektura decyduje o przestrzeni, w której żyjemy. I ma to do siebie, że nie możemy jej nie oglądać — tłumaczy prof. Jacek
Gyurkovich, dziekan Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej, przewodniczący
kapituły plebiscytu. (...) to właśnie dlatego
powinniśmy dbać o to, żeby przestrzeń wokół nas była piękna, harmonijna, a także użyteczna.

15 kwietnia 2016 r.
ŚDM, autostrada i Brzegi.
Jak uniknąć komunikacyjnego
paraliżu
Jeśli w czasie uroczystości w Brzegach autostrada A4 nie zostanie zamknięta, pod koła
samochodów mogą wtargnąć ludzie... Rozmowa z prof. Andrzejem Szaratą, kierownikiem Zakładu Systemów Komunikacyjnych
Politechniki Krakowskiej.
Gabriela Łazarczyk: — Pański raport dotyczący obsługi komunikacyjnej ŚDM bywa wykorzystywany jako argument przeciwko lokalizacji najważniejszych wydarzeń w Brzegach.
Chyba nie taka była pana intencja?
Andrzej Szarata: — Nigdzie nie napisałem, że Brzegi są złą lokalizacją. Poza tym zajmuję się wyłącznie transportem i tylko pod
tym względem oceniałem sytuację, traktując
pewne słabości tej lokalizacji jako problemy
do rozwiązania, a nie przeszkody. Owszem,
miałbym wątpliwości względem Brzegów,
gdyby tych pielgrzymów było 2,5 mln, ale to
nie jest możliwe.
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— (...) Pojawiają się sugestie, by przenieść
główne uroczystości na Błonia.
— Taka dyskusja, jeśli już, powinna się
odbyć dwa lata temu, ale w moim odczuciu
Błonia i tak nie byłyby dobrym rozwiązaniem.
To zbyt mały teren, by pomieścić zarejestrowanych uczestników zainteresowanych nocowaniem na karimatach na miejscu. Poza tym
obawiam się, że w takim przypadku Kraków
zostałby sparaliżowany na cały tydzień, bo
mielibyśmy koczowisko w centrum miasta połączone z chaosem komunikacyjnym. Błonia
mają być awaryjną alternatywą dla Brzegów
na wypadek długotrwałych opadów, ale jeśli
dojdzie do decyzji o przeniesieniu uroczystości, to na ostatnią chwilę. ZIKiT przygotowuje
plan B z uwzględnieniem Błoń, ale obawiam
się, że w praktyce byłaby to improwizacja.

22 kwietnia
Dzień Wynalazków na Politechnice
Krakowskiej
Polskie uczelnie nie są innowacyjne? Politechnika Krakowska postanowiła zadać temu
kłam i w piątek zorganizowała Dzień Wynalazków. Było na co popatrzeć — na kampusie PK pojawiły się takie rozwiązania, jak CyberRyba, bolidy, a nawet kosmiczne satelity.
Dzień Wynalazków odbył się pod hasłem
„Małopolska europejskim regionem wynalazców i przedsiębiorców”. Poza konferencją
naukową poświęconą warunkom, w jakich
w Małopolsce działają wynalazcy i przedsiębiorcy, były też prezentacje innowacyjnych
rozwiązań, w większości stworzonych przez
studentów różnych uczelni.

3 maja 2016 r.
Powstał wielojęzyczny słownik
konserwacji i restauracji dzieł
sztuki
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej wspólnie z ekspertami z innych ośrodków stworzyli wielojęzyczny słownik konserwacji
i restauracji dzieł sztuki. Według nich publikacja, która jest już dostępna za darmo w Internecie, to pierwsze tego typu opracowanie na świecie. Jak poinformowała kierująca
projektem dr hab. Monika Bogdanowska
z Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury PK, w słowniku znajduje
się ponad 30 tys. haseł głównych i szereg
haseł dodatkowych w językach angielskim,
niemieckim i polskim oraz dodatkowo francuskim i włoskim. Opracowanie jest już dostępne w wersji elektronicznej pod adresem
www.imd.pk.edu.pl.

Terminologia obejmuje dziedziny związane z konserwacją dzieł sztuki (m.in. teorię
konserwacji, konserwację malarstwa sztalugowego i ściennego, techniki i technologie
stosowane w sztuce i historycznym budownictwie, teorię sztuki, architekturę i budownictwo), a także dziedziny pośrednio związane
z konserwacją (np. geometrię wykreślną, chemię, biologię, fizykę). Słownik powstał w oparciu o fachową wiedzę naukowców i praktyków konserwacji oraz językoznawców pod
kierownictwem dr hab. Moniki Bogdanowskiej. — Takiego słownika jeszcze na świecie nie
udostępniono. Dzieło ma formę otwartą, jego
hasła można stale uaktualniać — zaznaczyła.
Słownik łączy w sobie różne rodzaje słowników — jest słownikiem terminologicznym
i równocześnie językowym z językiem angielskim jako bazowym. Dzięki otwartej formule
(Open Access) może być łatwo modyfikowany
poprzez dodawanie i korygowanie haseł. Nad
projektem, finansowanym przez Narodowe
Centrum Nauki, pracuje zespół specjalistów
z Politechniki Krakowskiej wspólnie z ekspertami z innych ośrodków naukowych i konserwatorskich z Polski i Europy.

30 kwietnia 2016 r.
Nowe miejskie ławki już
w przyszłym roku
Konkurs „Oswajanie miasta. Na czym usiąść?”
rozstrzygnięty. Laureatki z Politechniki Krakowskiej (PK) i Akademii Sztuk Pięknych (ASP)
odebrały pieniężne nagrody. Celem konkursu było zaprojektowanie zestawu mebli miejskich: ławki komunikacyjnej, rekreacyjnej
i kosza, które swym wyglądem ujednolicą wizerunek Krakowa, jednocześnie wpisując się
w charakter przestrzeni miejskiej. Kreatywności młodym projektantom nie zabrakło.
Pojawiły się propozycje nawiązujące do średniowiecznej architektury, do krakowskich
koronek ludowych, do kwiatów, a nawet do
serpentyn, jakie tworzy rzeka Wisła. Jurorzy
postawili na funkcjonalność. Autorkami zwycięskiego projektu (otrzymały w nagrodę
1500 złotych) zostały: Martyna Łukasiewicz
(PK) oraz Amanda Nowak (ASP), którym najcelniej udało się zbliżyć do ideału szukanego
przez jury. Zwycięska ławka jest prosta i funkcjonalna, robi wrażenie lekkiej, zbudowana
ma być z metalu i drewna, i oczywiście zawierająca stojak na rowery. Jarosław Tabor,
zastępca miejskiego architekta krajobrazu,
zapowiada, że w drugiej połowie roku rozpoczną się przygotowania do wdrożenia
projektu. — Myślę, że największą nagrodą dla
uczestników konkursu będzie to, że te ławki pojawią się w mieście — mówi wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik.

Nasza Politechnika nr 6 (154) czerwiec 2016

31

KALEJDOSKOP

Pokonkursowa
wystawa projektów
studentów inżynierii
wzornictwa przemysłowego
14 kwietnia — 15 lipca 2016 r.

Projekt Mikołaja Nicera, studenta II roku inżynierii wzornictwa przemysłowego PK (II nagroda)

Projekt Daniela Czyszczonia, studenta II roku
inżynierii wzornictwa przemysłowego na PK
(I nagroda)

Zaprojektowanie funkcjonalnego i estetycznego opakowania szklanego wydaje się nie
stanowić dużego problemu. A jednak zlecenie skierowane do dwóch firm, zajmujących
się profesjonalnie projektowaniem, nie dało
zadowalających wyników. Dlatego firma CP
Glass postanowiła zwrócić się do młodych
projektantów. Z inicjatywy prof. Edwarda
Lisowskiego, opiekuna uruchomionego
przed kilku laty na PK kierunku inżynieria
wzornictwa przemysłowego, ogłoszony

został konkurs na projekt butelki piwa.
Wpłynęło 45 projektów. Rezultaty przerosły oczekiwania. Prezes CP Glass Krzysztof
Staniek i pozostali członkowie zarządu byli
niezwykle usatysfakcjonowani poziomem
zgłoszonych projektów. Zwycięskie projekty zostały skierowane do produkcji, a nagrodzeni studenci — Daniel Czyszczoń i Mikołaj
Nicer — zostali zaproszeni do współpracy
z hutą szkła. Pokłosiem konkursu stała się
wystawa w Galerii WM.

Koncepcje studentów architektów PK nagradzane

W strefie sacrum
Tegoroczną laureatką konkursu plastycznego na aranżację Grobu Pańskiego
w krypcie zabytkowego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego oo. Pijarów w Krakowie została Ewelina Proszkowiec — studentka pierwszego roku studiów II stopnia
na Wydziale Architektury PK.
Przywilejem, ale i trudnym zadaniem dla nagrodzonej było zrealizowanie
w krótkim czasie projektu. Z obowiązku
wywiązała się jednak, z pomocą rodziny
i przyjaciół, bardzo dobrze. Wyjaśniając
sens kompozycji, wskazywała na grę symboli: światła, które bijąc od umieszczonej
w centrum monstrancji z Najświętszym
Sakramentem, przesączało się przez skalną szczelinę w kształcie krzyża niczym
drogowskaz w ciemności (kolorystyka rozstawionych u podnóża skały świec nawiązywała do Światowych Dni Młodzieży); jak
również wody, która spływając z podestu,
była znakiem życia i miała przypominać
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o 1050. rocznicy chrztu Polski. Pracę konkursową E. Proszkowiec wykonała na zajęciach z zakresu projektowania konserwatorskiego w Instytucie Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków WA PK.
Konkurs ma charakter ogólnopolski,
jest otwarty i adresowany do artystów
plastyków, architektów oraz studentów
uczelni artystycznych. Absolwenci i studenci WA PK biorą w nim udział od trzech
lat. W 2016 r. został zorganizowany po raz
szósty. Zgłoszono 18 prac. W jury zasiadali
profesorowie ASP: Adam Brincken, Jan Pamuła, Stanisław Rodziński, architekt i scenograf Tadeusz Smolicki oraz ks. dr. Andrzej Nowobilski, dyrektor Muzeum
Archidiecezjalnego w Krakowie.
Obszerną informację na temat konkursu zamieścił m.in. „Dziennik Polski”
z 25 marca br.
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Fot.: Alicja Kondraciuk
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System boloński
Nikt mądry nie zaprzeczy,
Że od lat już wielu
Świat wielce sobie cenił
Polskich inżynierów.
Podstawą studiów były
Dojrzałe programy,
Ulepszane przez lata.
Dziś ich już nie mamy.
Bowiem kilka lat temu,
Na sposób drakoński,
Narzucono uczelniom
System, zwan „boloński”.
Prawnicy i medycy
Na to nie przystali,
Wszystkich innych zmuszono,
Aby się poddali.
Dwa stopnie narzucono,
Bez żadnej litości,
Nie widząc specyfiki
Różnych specjalności.
Taka unifikacja
Na to nas naraża,
Że najzdolniejszych gubi,
A słabym pobłaża.
I jak z radykalnymi
Pomysłami bywa:
I ta unifikacja,
I jakość wątpliwa.
Dziś mówią na uczelniach
Starzy, to, i młodzi,
Że jakości nauki
System taki szkodzi.
A uczelnia w Bolonii,
Co być wzorem miała,
Dwa lata temu system
Ten już wycofała.
Nie bawiono się w żadne
Tłumaczenia dziwne,
Oświadczając, że było
To nieefektywne.
Czas, aby także u nas
Dyskusje ukrócić,
Jednostopniowych studiów
Możliwość przywrócić.
Niechaj student ma wybór,
Całość studiów robić,
Czy też się do podziału
Na stopnie sposobić.

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA

Krzysztof Konstanty Stypuła
Mistrzowi Janowi — z okazji Złotej Gruszki (zob. s. 29) — redakcja „Naszej
Politechniki” też dopisuje się do fotograficznego sztambucha.
Fot.: Grzegorz Dąbroś

