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SŁOWO REKTORA

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Kończy się kadencja władz Politechniki Krakowskiej w latach 
2012–2016, dla mnie — po ośmiu latach — kończy się czas za-
rządzania uczelnią w zaszczytnej roli rektora. Po raz ostatni kie-
ruję do społeczności akademickiej PK „Słowo rektora”. To były 
lata intensywnej pracy i wielu udanych przedsięwzięć, które — 
mam nadzieję — przyczyniły się do wzmocnienia fundamentów 
naszej uczelni jako ośrodka edukacyjnego i badawczego w Polsce 
i w Europie.

W formule „Słowa” nie ma miejsca na obszerne podsumowa-
nie moich dwóch rektorskich kadencji, a tylko na kilka refl eksji. 
Gdy patrzę na minione osiem lat, mogę ocenić, że nie był to czas 
stracony. Wspólnie z pracownikami i studentami PK podjęliśmy 
tysiące działań i setki inicjatyw. To, co szczególnie cenne, to 
znaczne przyśpieszenie rozwoju infrastruktury badawczej i dy-
daktycznej PK. Nowe centra badawcze, sale wykładowe, nowe 
laboratoria, stanowiska i sprzęt do badań na najwyższym po-
ziomie — to wszystko stwarza naszym naukowcom możliwości 
współpracy badawczej w wymiarze międzynarodowym, a w ob-
szarze kształcenia studentów daje szanse na dobre przygoto-
wanie naszych wychowanków do zawodu inżyniera. O takim 
postrzeganiu naszych działań świadczą opinie gości zagranicz-
nych, odwiedzających nasze obiekty, a także opinie pracodawców 
naszych absolwentów. Wierzę, że miliony złotych zainwestowa-
ne w rozbudowę i modernizację bazy badawczej i dydaktycznej 
PK są dobrym kapitałem na przyszłość i szansą na dalszy rozwój 
naszej Alma Mater. Znaczące wysiłki poświęciliśmy także dba-
łości o wizerunek uczelni, co zaowocowało umocnieniem pozy-
cji PK jako lidera lub wartościowego partnera wielu inicjatyw 
o regionalnym i ponadregionalnym, a nawet międzynarodowym 
wymiarze.

Te niewątpliwe osiągnięcia są dziełem wielu zaangażowa-
nych pracowników naszej uczelni, bo przecież praca na rzecz Po-
litechniki Krakowskiej — to „gra zespołowa”. Dlatego za owoc-
ną współpracę, zaangażowanie i wysiłek chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim pracownikom i studentom Politechniki 
Krakowskiej. Każdy członek naszej uczelnianej społeczności jest 
dla uczelni ważny i każdy dokłada cegiełkę do jej rozwoju.

Serdecznie dziękuję Senatowi Politechniki Krakowskiej, 
szczególnie Panom Prorektorom i Państwu Dziekanom Wy-
działów oraz Kolegium Rektorskiemu, Panu Kanclerzowi, Pani 
Kwestor i Pani Dyrektor Administracyjnej, a także byłym 
Rektorom Politechniki. Wyrażam wdzięczność Senackim Ko-
misjom do spraw: Dydaktyki; Gospodarki, Budżetu i Finan-
sów; Rozwoju Kadr; także Komisji Statutowej, Komisji Etyki, 
Komisjom Dyscyplinarnym, szczególnie ds. Nauczycieli Aka-
demickich, Konwentowi Godności Honorowych, Konwentowi 
Seniorów, Komisjom Rektorskim, Pełnomocnikom Rektora, 
senackim i rektorskim zespołom zadaniowym. Dziękuję pra-
cownikom Pionu Kanclerza, zwłaszcza z jednostek związanych 
z inwestycjami, remontami i eksploatacją oraz przetargami, 
a także pracownikom Kwestury. Dziękuję pracownikom ad-
ministracji, zwłaszcza odpowiedzialnym za promocję uczelni, 

sprawy kadrowe oraz tworzenie prawa, re-
dakcji „Naszej Politechniki”, Pani Rzecz-
nik Prasowej, Pani Sekretarz Rektora, 
Pani Kierownik Sekretariatu Rektora 
i Prorektorów i jego pracownikom. 

Serdecznie dziękuję Dyrektorowi 
Biblioteki i jej pracownikom oraz Ra-
dzie Bibliotecznej, a także Kierownikom 
wszystkich jednostek pozawydziałowych, 
Dyrektorom Centrów działających na naszej 
uczelni, pracownikom spółki Intech PK. Słowa serdecznego po-
dziękowania kieruję także do Rady i pracowników Muzeum PK, 
Wydawnictwa PK i Działu Poligrafi i, Chóru PK „Cantata” oraz 
Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej. Dziękuję Komitetowi Or-
ganizacyjnemu 70-lecia PK oraz Komitetowi Organizacyjnemu 
Jubileuszu 70-lecia Sportu na PK, a także zespołom redakcyj-
nym i autorom wydawnictw jubileuszowych. 

Dziękuję całej społeczności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
pracownikom i studentom Międzynarodowego Centrum Kształ-
cenia i Międzynarodowego Centrum Kultury Studentów PK, 
Parlamentowi Samorządu Studentów PK i Kierownictwu i Ra-
dzie Osiedla Studenckiego oraz Domu Asystenta, Uczelnianej 
Radzie Samorządu Doktorantów, AZS, NZS i innym organi-
zacjom studenckim, działającym na PK, członkom i opiekunom 
Kół Naukowych, Związkom Zawodowym oraz Stowarzyszeniu 
Wychowanków PK. 

Nowym władzom Politechniki życzę wielu sukcesów oraz 
spełnienia oczekiwań — własnych i całej społeczności PK. 

Gdy piszę te słowa, trwa rekrutacja na studia. Mam nadzie-
ję, że nasza oferta edukacyjna spotkała się z zainteresowaniem 
kandydatów, a w październiku spotkamy w naszych murach 
wielu ambitnych przyszłych inżynierów. Mam też nadzieję, że 
nasi studenci i wykładowcy mają za sobą udaną sesję egzami-
nacyjną. 

Jak zwykle w wakacje musimy sobie radzić z uciążliwościami 
związanymi z licznymi pracami remontowymi i inwestycyjny-
mi. W tym roku będą one mniej dotkliwe, gdyż prace prowadzo-
ne wewnątrz budynków należą do rzadkości. 

Gdy ukaże się ten numer „Naszej Politechniki”, wielu 
z nas będzie już odpoczywać na urlopie. Nieustająco życzę do-
brej pogody, wielu powodów do radości i zadowolenia. Tym, 
którzy dopiero będą odpoczywać, życzę wielu słonecznych, wa-
kacyjnych wrażeń, miłego towarzystwa i pełnego relaksu. Pra-
cownikom, którzy są zaangażowani w udostępnienie naszych 
obiektów na potrzeby Światowych Dni Młodzieży, serdecznie 
dziękuję za ten trud.

Za wspólną pracę na rzecz rozwoju uczelni, jej pozycji i pre-
stiżu jeszcze raz dziękuję pracownikom i studentom Politechni-
ki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki; wszystkim, z którymi 
miałem zaszczyt współpracować w ciągu ostatnich lat.

Kazimierz Furtak
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Z pierścieniem po wiedzę 
Synchrotron „Solaris”, najbardziej nowoczesny przyrząd nauki polskiej, od kilku 
miesięcy działający w Krakowie, otwiera nowe perspektywy przed 
naukowcami i studentami Politechniki Krakowskiej

LESŁAW PETERS

Na początku 2016 r., o czym infor-
mowaliśmy na naszych łamach, 
Politechnika Krakowska zawarła 
porozumienie z Narodowym Cen-
trum Promieniowania Synchro-
tronowego „Solaris”. Dla naukow-
ców PK utworzenie platformy 
współpracy PK z NCPS oznacza 
ułatwienie dostępu do najbardziej 
zaawansowanego technologicznie 
przyrządu badawczego polskiej 
nauki. Warto więc przyjrzeć się 
bliżej temu niezwykłemu instru-
mentowi.

Spełnione marzenie fi zyków

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego „So-
laris” jest międzywydziałową jednostką Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. O zamiarze wybudowania synchrotronu mówiono 
w murach najstarszego polskiego uniwersytetu od dłuższe-
go czasu. Snucie planów tego rodzaju uzasadniało istnienie 
w Krakowie silnego środowiska fi zyków, prowadzących ba-
dania nie tylko na UJ, ale także w Instytucie Fizyki Jądrowej 
PAN oraz na obu uczelniach technicznych — w Akademii 
Górniczo-Hutniczej i na Politechnice Krakowskiej. Środowisko 
to od dawna legitymuje się znaczącymi osiągnięciami 
naukowymi, a nazwiska Henryka Niewodniczańskiego czy 

Mariana Mięsowicza stały się znane szeroko poza granicami 
kraju. Aby jednak prowadzić badania na poziomie odpowia-
dającym standardom współczesnej nauki, krakowscy fi zycy 
musieli często szukać odpowiedniego zaplecza aparaturo-
wego w zagranicznych ośrodkach naukowych, takich jak np. 
Europejskie Centrum Synchrotronowe w Grenoble we Francji 
czy laboratorium DESY w Hamburgu.

Starania w sprawie zbudowania w Krakowie synchrotro-
nu grupa profesorów z UJ i AGH podjęła jeszcze u schyłku 
XX w. Na jesieni 1998 r. wystąpili oni do Komitetu Badań 
Naukowych o budowę urządzenia i powołanie w Krakowie 
Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego. 
Wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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został skierowany w 2006 r. Przełomowym momentem było 
podpisanie w kwietniu 2010 r. umowy między UJ a MNiSW 
w sprawie dofi nansowania projektu z funduszy unijnych.

Prace przy wznoszeniu budynku planowanego centrum 
rozpoczęto w styczniu 2012 r., by ukończyć je w maju 2014 r. 
i w następnym miesiącu przystąpić do instalowania wyposa-
żenia. Już w listopadzie 2014 r. zaczęto kondycjonowanie akce-
leratora liniowego, a w kwietniu 2015 r. ukończono instalowa-
nie pierścienia, którego kondycjonowanie rozpoczęto w maju 
2015 r. Historyczna dla całego przedsięwzięcia była data 
19 czerwca 2015 r. Tego dnia po raz pierwszy uzyskano światło 
przy wyjściu do linii badawczych. Instalowanie pierwszej linii 
badawczej synchrotronu ukończono we wrześniu 2015 r., po 
czym 21 września nastąpiło uroczyste otwarcie NCPS „Solaris”. 

Krakowski synchrotron został wybudowany na terenie 
Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskie-
go w Pychowicach. Koszt całkowity realizacji projektu sięgnął 
prawie 200 milionów złotych. Środki przyznano z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. 

Najdoskonalszy mikroskop i skalpel w jednym

Synchrotron — to urządzenie służące do przyspieszania 
cząstek naładowanych i uzyskiwania generowanego przez 
te cząstki promieniowania elektromagnetycznego. Pozwala 
uzyskiwać światło w zakresie podczerwonym, widzialnym, 
nadfi oletowym i rentgenowskim, odznaczające się wyjątko-
wo wysoką intensywnością, przewyższającą o wiele rzędów 
wielkości wszelkie inne znane nam źródła światła, naturalne 
bądź sztuczne. Wiązka światła synchrotronowego odznacza 
się bardzo małym kątem rozbieżności. 

Cząstki w pierścieniu synchrotronu krążą po orbicie zbli-
żonej do kołowej o stałym promieniu, w cyklicznie zmieniają-
cym się polu magnetycznym. Ponieważ masa przyspieszanych 
cząstek rośnie wraz ze wzrostem prędkości, siła zakrzywiają-
ca tor cząstek podczas ich rozpędzania w synchrotronie jest 
odpowiednio powiększana. Pozwala to wielokrotnie zwięk-
szać energię przyspieszanych cząstek, przy zachowaniu orbi-
ty ruchu o niezmiennym promieniu. 

Idea synchrotronu została sformułowana w połowie lat 
czterdziestych XX wieku. Do dziś zbudowano na świecie za-
ledwie około 60 takich instrumentów badawczych, głównie 
w Stanach Zjednoczonych. Największym na świecie urządze-
niem tego typu jest Wielki Zderzacz Cząstek (LHC), eksplo-
atowany w CERN pod Genewą.

Synchrotron „Solaris” jest akceleratorem elektronowym. 
Właściwości uzyskiwanego w nim promieniowania pozwala-
ją spoglądać w głąb materii i precyzyjnie ją analizować. Fizycy 
mówią, że to narzędzie łączy w sobie funkcje najbardziej pre-
cyzyjnego na świecie mikroskopu i czegoś w rodzaju skalpela. 
Synchrotron pozwala poznać skład badanej substancji i zoba-
czyć jej strukturę. Jednocześnie można z jego pomocą stymu-
lować procesy zachodzące w materii. 

Eksperymenty wykonywane za pomocą synchrotronów 
doprowadziły do wielu ważnych odkryć w dziedzinie fi zyki, 
chemii, biologii, medycyny, farmakologii, inżynierii materia-
łowej, krystalografi i i geologii. Wyniki badań prowadzonych 
za pomocą tego typu instrumentów są wykorzystywane 
w najbardziej innowacyjnych gałęziach przemysłu. Promie-
niowanie synchrotronowe znajduje też zastosowanie do od-
krywania sekretów dzieł sztuki. Poddanie obrazu Vincenta 
van Gogha „Pastwisko w kwiatach” oddziaływaniu silnej 
wiązki promieni X z synchrotronu pozwoliło ujawnić istnie-
nie drugiej warstwy malowidła, przedstawiającej ukryty por-
tret kobiety.

Miliard razy jaśniej od Słońca

Wybudowany w Krakowie synchrotron jest urządzeniem 
bardzo nowoczesnym. Powstał we współpracy z MAX IV La-
boratory w Szwecji. Dzięki udostępnieniu przez szwedzkich 
specjalistów projektu jednego z dwu pierścieni budowanych 
w ośrodku w Lund, w krakowskich Pychowicach wykonano 
replikę tego obiektu. Szwedzi podzielili się wiedzą dotyczą-
cą zarówno budowy synchrotronu, jak i całej infrastruktu-
ry. Notabene współpraca przyniosła korzyści obu stronom. 
Nasi specjaliści zdobywali cenne doświadczenie, uczestni-
cząc przez wiele miesięcy w tworzeniu w Lund infrastruk-
tury naukowej oraz instalacji elektrycznych i wodnych, zaś 
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koledzy ze Szwecji skorzy-
stali z naszych doświadczeń 
przy budowie synchrotronu, 
gdyż w Krakowie wcześ niej 
przystąpiono do instalowa-
nia urządzenia.

Źródłem wiązki elek-
tronów synchrotronu „Sola-
ris” jest działo elektronowe. 
Początkowo w akceleratorze 
liniowym wiązka jest przy-
spieszana do energii około 
550 MeV, po czym kieruje 
się ją do pierścienia akumu-
lacyjnego. Stanowiący serce 
synchrotronu pierścień skła-
da się z 12 zintegrowanych 
elektromagnesów, umiej-
scowionych w równych 
odległościach na obwodzie 
96 metrów. Wytwarzane 
pole magnetyczne zakrzy-
wia tor ruchu elektronów 
w taki sposób, by mogły 
one krążyć po orbicie za-

mkniętej. Na każdym zakrzywieniu toru lotu elektrony emi-
tują promieniowanie synchrotronowe, czyli fotony o szerokim 
zakresie energii. Uzyskiwana jasność tego promieniowania 
jest miliard razy większa od jasności światła, powstającego na 
powierzchni Słońca.

Właśnie do porównania światła synchrotronowego ze 
światłem słonecznym nawiązuje nazwa centrum. Po łacinie 
solaris znaczy bowiem: ’słoneczny’. Pomysł nazwania w ten 
sposób ośrodka zaczerpnięto z tytułu najgłośniejszej, dwu-
krotnie przeniesionej na ekran powieści Stanisława Lema. 
Bohaterowie książki pragną rozwikłać tajemnicę zadziwiają-
cego oceanu, który żyje, myśli i działa. Tym samym starają się 
przesunąć granice ludzkiego poznania, podobnie jak będą to 
czynić badacze korzystający z olbrzymich możliwości, jakie 
stwarza synchrotron „Solaris”. 

Obszary zastosowań

Promieniowanie uzyskane w synchrotronie jest modyfi ko-
wane przez poszczególne elementy linii eksperymental-
nych, by ostatecznie trafi ć do stacji badawczych. Ze względu 
na swe wyjątkowe właściwości promieniowanie to pozwala 
prowadzić badania, których nie można wykonywać w tra-
dycyjnych laboratoriach. W centrum „Solaris” na początek 
przygotowano dwie linie badawcze z trzema stacjami po-
miarowymi:

— Linia PEEM/XAS jest zoptymalizowana dla fotonów 
z zakresu miękkiego promieniowania rentgenowskiego. Jej 
główną stacją końcową jest elektronowy mikroskop fotoemi-
syjny. Przykładowe obszary zastosowań linii to: fi zykochemia 
materiałów, nanomagnetyzm, reakcje powierzchniowe, biolo-
gia i geologia.

— Linia UARPES dostarcza fotony w zakresie próżnio-
wego ultrafi oletu do badań techniką kątowo-rozdzielczej 

spektroskopii fotoelektronów. Technika badawcza ARPES po-
zwala mierzyć trzy fundamentalne parametry dla elektronów 
materii: energię, pęd i spin. Linia może być wykorzystana m.in. 
w badaniach z zakresu fi zyki nadprzewodników, nowych ma-
teriałów elektronicznych, materiałów niskowymiarowych, fi -
zyki półprzewodników, a także w badaniach nanostruktur.

W dalszej perspektywie przewiduje się utworzenie kil-
kunastu następnych linii eksperymentalnych wyposażonych 
w 20–25 stanowisk badawczych. Linia wysokoenergetyczna 
MX/BioSAXS/PD, wyposażona w trzy stacje końcowe, pozwo-
li prowadzić pomiary w czterech modach — dyfrakcji mo-
nokryształów, małokątowego rozpraszania promieniowania 
rentgenowskiego, dyfraktometrii proszkowej i rentgenowskiej 
spektroskopii absorpcyjnej. Planowane jest też utworzenie 
linii wysokoenergetycznej do spektroskopii XS. Z kolei linia 
niskoenergetyczna do mikrospektrometrii IR oprócz wykony-
wania klasycznych pomiarów spektroskopowych służyć bę-
dzie także do mikroobrazowania w podczerwieni. Natomiast 
linia niskoenergetyczna PHELIX umożliwi realizowanie kom-
plementarnych technik spektroskopowych i mikroskopowych 
oraz spektromikroskopowych i mikrospetroskopowych. 

Utworzenie planowanego zestawu linii badawczych po-
zwoli w pełni wykorzystać potencjał centrum „Solaris”.

Magistrant też skorzysta

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego „So-
laris” powstało jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, ale w jego utworzenie zaangażowani byli na-
ukowcy z różnych instytucji badawczych. Swój wkład mają 
również specjaliści z Politechniki Krakowskiej, gdyż uczestni-
czyli w projektowaniu budynku centrum. Obecnie, ze wzglę-
du na unikatowy charakter, NCPS „Solaris” przyciąga uwagę 
naukowców w całym kraju. Zainteresowanie prowadzeniem 
eksperymentów z wykorzystaniem krakowskiego synchro-
tronu zgłosiło wiele grup badawczych. 

Politechnika Krakowska, jako pierwsza instytucja nauko-
wa w Polsce, zawarła porozumienie z NCPS „Solaris”. Zapi-
sano w nim m.in. prowadzenie wspólnych badań naukowych 
i wymianę doświadczeń, a także wspólne starania o środki 
fi nansowe na realizowane w kooperacji projekty naukowo-
-badawcze. W umowie uwzględniono także możliwość wyko-
nywania w centrum „Solaris” różnego rodzaju badań i pomia-
rów w ramach przygotowywanych na PK prac dyplomowych 
i doktorskich.

Dla badaczy zwią-
zanych z naszą uczelnią 
oznacza to możliwość 
podjęcia ambitnych 
tematów, których re-
alizacja jeszcze nie tak 
dawno wymagałaby 
uzyskania dostępu do 
aparatury w jednym 
z czołowych zagranicz-
nych laboratoriów.

Zdjęcia: Jan Zych
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Politechnika Krakowska ma swój drobny, ale 
bardzo istotny wkład w powstanie Narodowego 
Centrum Promieniowania Synchrotronowego 
„Solaris”. Specjaliści z PK wykonali prace pomia-
rowe i obliczenia do projektu budynku, miesz-
czącego synchrotron. Plany współpracy badaczy 
Politechniki z NCPS „Solaris” zaczęto snuć jeszcze 
przed ukończeniem obiektu.

Mówiąc o najbardziej zaawansowanym in-
strumencie nauki polskiej, warto wspomnieć, 
że na Politechnice Krakowskiej kilka lat temu 
zadbano o to, by krakowski synchrotron miał 
odpowiednie warunki do niezakłóconego 
działania. Prace pomiarowe i obliczeniowe dla 
obiektu NCPS „Solaris” wykonane zostały w In-
stytucie Mechaniki Budowli PK pod kierunkiem 
prof. Krzysztofa Stypuły. W 2010 r. działające 
w ramach instytutu akredytowane Laborato-
rium Badania Odkształceń i Drgań Budowli 
przeprowadziło pomiary drgań gruntu — w tym 
również komunikacyjnych — w miejscu przyszłego posadowie-
nia budynku, mającego pomieścić synchrotron. W ten sposób 
zebrano dane wyjściowe do projektu zabezpieczenia obiektu 
przed drganiami. 

W latach 2011–2012 zespół utworzony przez prof. Krzysztofa 
Stypułę, prof. Janusza Kaweckiego i dr. Krzysztofa Kozioła wyko-
nał obliczenia wibroizolacji do projektu budynku. Celem było do-
branie parametrów wibroizolacji, tak aby prognozowany wpływ 
drgań na urządzenia synchrotronu nie przekraczał wartości do-
puszczalnych, jakie założono w podanych wcześniej kryteriach. 
Korzystając z materiałów renomowanej fi rmy niemieckiej Calen-
berg, zaprojektowano maty poziome, podścielające segmenty 
A i C budynku oraz maty pionowe, izolujące segmenty między 
sobą, a także oddzielające dwukondygnacyjną część z synchrotro-
nem od trzykondygnacyjnej części, w której ulokowano m.in. kom-
presory. Wskazano także podkładki wibroizolacyjne, jakie należało 
zastosować pod niektórymi urządzeniami. Projekt wibroizolacji 
został w 2012 r. zaakceptowany przez międzynarodową komisję, 
która nadzorowała budowę synchrotronu.

W 2015 r. z trzyletniego stażu podoktorskiego w CERN w Ge-
newie powrócił dr inż. Daniel Ziemiański z Katedry Dynamiki Ukła-
dów Materialnych na Wydziale Mechanicznym PK. Nawiązał on 
wówczas współpracę z dr. inż. Marcinem Nowakiem, specjalistą 
ds. konstrukcji i technologii NCPS „Solaris”. W wyniku prowadzo-
nych rozmów zarysował się obszar współpracy. Projektowanych 
badań nie można było wykonać oddzielnie, natomiast połączenie 
wysiłków dawało szansę rozwiązania problemów ze sprzętem po-
miarowym, którego brakowało obu naukowcom. 

W miarę rozwijania się współpracy powstał pomysł jej sforma-
lizowania. Dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej prof. Błażej 
Skoczeń zgodził się objąć współpracę opieką, a jednocześnie po-
wstał pomysł podniesienia rangi umowy do szczebla uczelni. Tak 
doszło do podpisania 14 stycznia br. porozumienia, otwierającego 
drogę do współpracy z NCPS „Solaris” pracownikom, a także stu-
dentom wszystkich wydziałów PK. Dzięki ogromnemu doświad-
czeniu prof. Błażeja Skoczenia i innych specjalistów z Wydziału 
Mechanicznego, wyniesionemu z licznych kontaktów z CERN, 
współpraca z centrum „Solaris” z dnia na dzień nabiera rozmachu, 
poszerzając się o nowe aspekty. 

Wydział Mechaniczny który kiedyś przecierał ścieżki Politech-
niki prowadzące do CERN, teraz zainicjował i rozwija współpracę 
z NCPS „Solaris”. Szerokie pole do współpracy widzi też dziekan 
Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki dr hab. inż. Marek 
Stanuszek. Część pracowników wydziału także ma za sobą do-
świadczenia z pracy w CERN i innych ośrodkach zagranicznych, 
zajmujących się fi zyką cząstek wysokich energii. Inni badacze 
też są zainteresowani tą problematyką. Dziekan WFMiI wskazuje 
ponadto studentów informatyki starszych lat jako potencjalnych 
współpracowników centrum synchrotronowego. Ośrodek będzie 
bowiem potrzebował coraz więcej osób z odpowiednim przygo-
towaniem do opracowywania ogromnej masy danych, które po-
wstają w efekcie prowadzonych w NCPS „Solaris” badań. 

(ps)

Specjaliści z Politechniki i NCPS „Solaris”

Lokalizacja maty wibroizolacyjnej pod segmentami A i C budynku (rysunek z dokumen-
tacji Biura Projektów BIPROWUMET)

Fragment modelu do obliczeń dynamicznych



6 Nasza Politechnika nr 7–8 (155–156) lipiec — sierpień 2016 www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

KRONIKA
Czerwiec

1 VI    Dzień Wydziału Architektury i Wydziału Fizyki, Matematyki 
i Informatyki PK — uroczyste odsłonięcie obrazu króla Władysława 
IV Wazy, turniej żywych szachów, rozstrzygnięcie konkursu na na-
zwę kawiarni przy ul. Podchorążych.

Akcja „Pola Nadziei” — kwesta zorganizowana na PK na rzecz 
terminalnie chorych z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

2–4 VI    Posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Aka-
demickich Szkół Polskich oraz zebranie plenarne w Warszawie; 
wybór władz KRASP na nową kadencję.

2–17 VI    Wystawa malarstwa grupy AMARANT „Z gorącego 
serca…” w Galerii PK „Kotłownia”.

6–10 VI    Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych Szczecin — Świnoujście; wybór władz KRPUT na 
nową kadencję.

7 VI    Dzień Wody na PK.

8 VI    Dzień Mechanika na PK.

9 VI    Uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Politech-
niki Koszalińskiej prof. Józefowi Gawlikowi.

9 VI — 1 VII    Pierwsza edycja Akademii Komercjalizacji 
w Małopolsce — kompleksowego cyklu szkoleniowo-warsztatowego 
poświęconego komercjalizacji technologii. Akademia została zor-
ganizowana przez spółkę INTECH PK wspólnie z grupą INVESTIN.

10 VI    Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016 
podyplomowych studiów z zakresu konserwacji zabytków archi-
tektury i urbanistyki na Wydziale Architektury PK.

13 VI    Sesja zwyczajna Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN 
w Krakowie.

13–17 VI    Wystawa poplenerowa prac studenckich „Racławi-
ce 2016” w Galerii PK „Gil”.

14 VI    Spotkanie przedstawicieli Fundacji Panteon Narodowy 
z prezydentem Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim.

„Forum Mobilności” poświęcone przyszłości Alei Trzech Wiesz-
czów, zorganizowane przez Gminę Miejską Kraków, Zarząd Infra-
struktury Komunalnej i Transportu oraz Koło Naukowe Systemów 
Komunikacyjnych przy Zakładzie Systemów Komunikacyjnych PK 
w Pałacu Krzysztofory w Krakowie.

14–15 VI    „Dzień życia dla życia” — akcja poboru krwi oraz 
rejestracji w banku potencjalnych dawców szpiku, zorganizowana 
na PK przez Samorząd Studencki i Fundację DKMS.

15 VI    Zakończenie roku akademickiego 2015/2016 na Uniwer-
sytecie Trzeciego Wieku PK.

Dzień Lądowca na PK.

16 VI    Gala X edycji konkursu „Innovator Małopolski” 
organizowanego przez Centrum Transferu Technologii PK i Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wręczenie 
statuetek było wydarzeniem wieńczącym konferencję 
„Impact’16: 4.0 Economy”.

16–17 VI    V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna 
MODELLING 2016 „Modelowanie podróży i prognozowanie 
ruchu” zorganizowana przez Zakład Systemów Komunikacyjnych 
PK w pawilonie konferencyjno-wystawowym PK „Kotłownia”.

17 VI    Zakończenie sezonu sportowego 2015/2016 zorganizo-
wane przez Akademicki Związek Sportowy PK.

18 VI    Uroczyste posiedzenie publiczne PAU.

21 VI — 10 VII    Wystawa fotograficzna „Wariacje na temat 
25-lecia CANTATY” w Galerii PK „Gil”.

21 VI — 15 VII    Wystawa miniatur Janusza Dziduszko 
„Kredką na papierze ściernym. Wielcy mistrzowie malarstwa” w Ga-
lerii PK „Kotłownia”.

22 VI    Wizyta na PK nowo powołanego konsula generalnego 
Ukrainy, Ołega Mandiuka.

23 VI    Zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Gdowie. Uniwersytet powstał i działa we 
współpracy z PK.

Posiedzenie Rady Związku Uczelni InnoTechKrak.

Jubileusz 25-lecia Sika Poland Sp. z o.o., od wielu lat współpracu-
jącej z PK.

29 VI    Międzynarodowy koncert chóralny w kościele św. Ka-
tarzyny w wykonaniu Akademickiego Chóru PK „Cantata” oraz 
The Chapel Choir of Trinity College w Oxfordzie.

29 VI — 1 VII    Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
„CRACOW LANDSCAPE CONFERENCE 2016 — Landscape as 
impulsion for culture: research, perception & protection” zorga-
nizowana przez Instytut Archeologii UJ i Instytut Architektury 
Krajobrazu PK.

Opracowała: Renata Dudek

 Muzeum PK poleca na wakacje 
Muzeum Politechniki Krakowskiej zaprasza na wystawę pt. 
„Wizerunki Tadeusza Kościuszki — wirtualna odsłona”, pre-
zentującą walory fi latelistyczne oraz numizmaty poświęcone 
patronowi uczelni. Ekspozycję umieszczono w Internecie pod 
adresem: http://wystawa.muzeum.pk.edu.pl/ i można ją zwie-
dzać w dowolnym czasie, nie opuszczając przy tym domu. 
Wystawa towarzyszy obchodom Roku Tadeusza Kościuszki 
na PK. Jesienią w Muzeum PK będzie można obejrzeć również 
kolekcję wykonanych  przez Naczelnika rysunków.
O aktualnych wystawach Muzeum PK informuje Guides 4art 
— multimedialny przewodnik dostępny bezpłatnie 
w Google Play.
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INFORMACJE

REKTOR I SENAT 

Posiedzenie Senatu PK

24 czerwca 2016 r. 

Senat podjął uchwały w sprawie:

• powołania recenzenta dorobku 
prof. Joosta Walravena w związku z to-
czącym się postępowaniem o nadanie 
tytułu doctora honoris causa Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Tech-
nologicznego w Szczecinie;

• zmian w Uczelnianej Komisji Rekruta-
cyjnej;

• zmian w „Regulaminie w sprawie za-
sad pobierania opłat za świadczone 
usługi edukacyjne, trybu i warunków 
zwalniania z tych opłat studentów stu-
diów I  i  II  stopnia na Politechnice Kra-
kowskiej oraz zasad pobierania opłat 
za wydanie dokumentów związanych 
z odbywaniem studiów na Politechnice 
Krakowskiej”;

• zmian w „Regulaminie pobierania opłat 
za świadczone usługi edukacyjne na 
studiach doktoranckich na Politechnice 
Krakowskiej”;

• zmian we wzorach umów w sprawie wa-
runków pobierania opłat za świadczone 
usługi edukacyjne oraz za wydanie do-
kumentów związanych z odbywaniem 
studiów;

• zmian w planie rzeczowo-fi nansowym 
na rok 2015;

• sprawozdania fi nansowego Politechniki 
Krakowskiej za rok 2015;

• zmian w wieloletnim planie inwestycji 
Politechniki Krakowskiej w zakresie ro-
bót budowlanych i projektowych oraz 
w planie na rok 2016;

• zgody na obciążenie służebnością prze-
syłu będących własnością Politechniki 
Krakowskiej działek nr 21/169 i 21/257, 
położonych w Krakowie-Czyżynach (na 
rzecz MPEC);

• zgody na obciążenie służebnością prze-
syłu będących własnością Politechniki 
Krakowskiej działek nr 21/169 i 21/257, 
położonych w Krakowie-Czyżynach (na 
rzecz MPWiK);

• zgody na obciążenie służebnością prze-
syłu będących własnością Politechniki 
Krakowskiej działek nr 21/63, 21/254 
i  21/257, położonych w Krakowie-
-Czyżynach (na rzecz ZIKiT);

• zgody na obciążenie służebnością prze-
syłu będących własnością Politechniki 
Krakowskiej działek nr 530/3 i 530/4, 
położonych w Zakopanem (na rzecz 
Tauron);

• zgody na sprzedaż części nierucho-
mości, będącej własnością Politechniki 
Krakowskiej, oznaczonej po wstępnym 
podziale jako działka nr 21/209A, poło-
żonej w Krakowie-Czyżynach;

• przyjęcia „Regulaminu organizacyjne-
go Biblioteki Politechniki Krakowskiej”;

• upoważnienia rektora Politechniki Kra-
kowskiej do zatwierdzenia protokołu 
posiedzenia Senatu z 24 czerwca 2016 r.;

• sprawozdania rektora Politechniki Kra-
kowskiej z działalności uczelni.

Zarządzenia rektora PK

Zarządzenie nr 16 z 16 maja 2016 r. 

w sprawie wysokości opłat za usługi edu-
kacyjne w roku akademickim 2016/2017.

Zarządzenie nr 17 z 25 maja 2016 r. 

w sprawie wzorów dokumentów rekruta-
cyjnych dla kandydatów ubiegających się 
o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niesta-
cjonarnych studiów I i II stopnia urucha-
mianych w roku akademickim 2016/2017.

Zarządzenie nr 18 z 25 maja 2016 r. w spra-
wie zmian w strukturze organizacyjnej na 
Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki.

Zarządzenie nr 19 z 30 maja 2016 r. 

w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej 
za postępowanie związane z przyjęciem na 
studia wyższe, prowadzone na Politechnice 
Krakowskiej w roku akademickim 2016/2017.

Zarządzenie nr 20 z 2 czerwca 2016 r. 

w sprawie zmiany harmonogramu rekru-
tacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 
I i II stopnia, przewidziane do uruchomie-
nia w semestrze zimowym roku akademic-
kiego 2016/2017.

Zarządzenie nr 21 z 14 czerwca 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia cennika na kwa-
terowanie doraźne w domach studenckich 
Politechniki Krakowskiej.

Zarządzenie nr 22 z 14 czerwca 2016 r. 
w sprawie wzorów dokumentów rekruta-
cyjnych dla kandydatów ubiegających się 

o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niesta-
cjonarnych studiów III stopnia uruchamia-
nych w roku akademickim 2016/2017.

Zarządzenie nr 23 z 14 czerwca 2016 r. 
w sprawie harmonogramu rekrutacji na 
studia stacjonarne i niestacjonarne III stop-
nia, przewidziane do uruchomienia w roku 
akademickim 2016/2017.

Komunikaty rektora PK

Komunikat nr 8 z 25 maja 2016 r. w spra-
wie uchwał Senatu PK podjętych na posie-
dzeniu w dniu 20 maja 2016 r.

Komunikat nr 9 z 14 czerwca 2016 r. 
w sprawie planu rzeczowo-fi nansowego 
na 2016 rok.

Komunikat nr 10 z 15 czerwca 2016 r. 

w sprawie organizacji pracy podczas Świa-
towych Dni Młodzieży w dniach 25–29 lip-
ca 2016 r.

Komunikat kanclerza PK

Komunikat nr 3 z 15 czerwca 2016 r. 

w sprawie ograniczenia korzystania z par-
kingów Politechniki Krakowskiej w związ-
ku z organizowanymi Światowymi Dniami 
Młodzieży.

Prowadzone przez Wydział Inżynierii 
Lądowej Politechniki Krakowskiej kie-
runki budownictwo i transport otrzy-
mały prestiżową akredytację, przy-
znaną przez Komisję Akredytacyjną 
Uczelni Technicznych. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że WIL PK jest jedynym 
w Polsce wydziałem, który uzyskał akre-
dytację dla kierunku transport. Podczas 
posiedzenia Senatu PK 20  maja pro-
rektor prof. Jan Kazior, przekazując 
serdeczne gratulacje w imieniu rektora 
i społeczności akademickiej, wyraził 
przekonanie, że sukces wydziału prze-
łoży się pozytywnie na wyniki rekrutacji 
na I rok studiów.

Akredytacje dla dwu 
kierunków WIL
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Promocje doktorskie

Renata LubczakBeata Majerska
-Pałubicka 

Beata
 Makowska

Wydział Architektury

Małgorzata 
Solska 

Wydział 

Inżynierii 

Lądowej

Jan Wrana  Marek Słoński

Wydział  

Inżynierii 

i Technologii 

Chemicznej 

Tej wiosny uroczystość promocji doktorów i doktorów habilito-
wanych na PK odbyła się 13 maja. Było to pierwsze w 2016 r. nad-
zwyczajne posiedzenie Senatu poświęcone awansom naukowym. 
Uczestniczyło w nim 6 nowo promowanych doktorów habilitowa-
nych i 18 doktorów w towarzystwie opiekunów naukowych. Jak 
zwykle przy takich okazjach licznie stawili się także członkowie 
rodzin i przyjaciele promowanych. 

publicznej Krakowa stały się tematem pracy doktorskiej obro-
nionej z wyróżnieniem na PK. Tradycyjnie wręczenie dyplomów 
doktorskich poprzedziło ślubowanie nowo promowanych dok-
torów. 

Doktorzy habilitowani

RENATA DUDEK

Otwierając uroczystość, rektor PK prof. Kazimierz Furtak ser-
decznie powitał wszystkich zgromadzonych i zgodnie z tradycją 
przekazał prowadzenie prorektorowi ds. nauki prof. Janowi Kazio-
rowi. Pierwsza część ceremonii poświęcona była doktorom habi-
litowanym. Ich sylwetki oraz przebieg kariery naukowej i zawodo-
wej przedstawili dziekani WA, WIL i WIiTCh. 

Pracownicy Politechniki Krakowskiej byli w tej grupie najlicz-
niejsi, ale nie zabrakło przedstawicieli innych ośrodków nauko-
wych — politechnik: Lubelskiej, Rzeszowskiej i Śląskiej. Warto 
zaznaczyć, że wśród reprezentantów naszej uczelni znalazła się 
autorka projektu logo Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. arch. 
Małgorzata Solska.

Po symbolicznym promowaniu i wręczeniu dyplomów dokto-
ra habilitowanego odbyła się prezentacja sylwetek doktorów. Ta 
grupa była nieco liczniejsza — 18 młodych pracowników nauki re-
prezentujących 4 wydziały Politechniki. 

Podczas prezentacji przedstawiono również promotorów, 
a także — w niektórych przypadkach — promotorów pomocni-
czych. Jedną z osób, których przewód doktorski został przepro-
wadzony na Wydziale Architektury, była absolwentka polonistyki 
obecnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dr Agniesz-
ka Partridge. Jej badania poświęcone  historii XIX-wiecznych 
płytek ceramicznych w kamienicach i budynkach użyteczności 
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Gabriela 
Berkowicz

Sylwia 
Dworakowska

Dawid Jankowski Sebastian PaterMaria Mikulska

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 

Tomasz Majka

Rektor PK prof. Kazimierz Furtak, zwracając się do zgromadzo-
nych, podkreślił, że dzień promocji to bardzo radosny moment dla 
każdej uczelni. Zdobywanie kolejnych stopni naukowych przez 
pracowników nauki to świadectwo ich osobistego rozwoju, ale 
także miara rozwoju naukowego uczelni. Rozwoju, który pozwa-
la nadążać za postępem nauki i konkurować z innymi ośrodkami 
akademickimi.

Mariusz MuchaTeodora Sikora Robert Kowalczyk Michał Łach

Wydział Mechaniczny 
Wydział Inżynierii 

i Technologii Chemicznej

Piotr Rojek Filip Lisowski

Katarzyna NosalAgnieszka 
Partridge

 Rafał Rafacz

Wydział Architektury

Magdalena 
Wilkosz-

Mamcarczyk

Anna Ziobro Rafał Kucharski

Wydział Inżynierii Lądowej

Doktorzy

Życzenia kolejnych awansów naukowych, pomnażania dorob-
ku i znaczących osiągnięć oraz podziękowania dla promotorów 
zakończyły ofi cjalną część uroczystości. Po niej, zwyczajowo, był 
czas na indywidualne gratulacje, rozmowy i pamiątkowe zdjęcia.

Zdjęcia: Jan Zych
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PRACOWNICY 
Profesor tytularny

Adam Grochowalski

Urodził się 13 grudnia 1954 r. w Krakowie. 
W 1973 r. ukończył krakowskie Liceum 
Ogólnokształcące im. Zofi i Nałkowskiej, 
a następnie podjął studia na Wydziale 
Chemii Politechniki Krakowskiej. Pracę 
dyplomową obronił w 1978 r. W latach 
1978–1982 pracował najpierw jako tech-
nolog, a następnie jako kierownik labora-
torium produkcji wyrobów lateksowych 
w Krakowskich Zakładach Przemysłu 
Gumowego „STOMIL”. W kwietniu 1982  r. 
został zatrudniony w Zakładzie Chemii 
Analitycznej Instytutu Chemii i Technolo-
gii Nieorganicznej na Wydziale Inżynierii 
i Technologii Chemicznej PK — począt-
kowo na stanowisku technicznym, a od 
1987 r. na stanowisku asystenta naukowo-
-dydaktycznego. W tym instytucie pracu-
je do dziś.

Swoje badania naukowe poświęcił 
opracowaniu nowatorskich metod ozna-
czania bardzo szkodliwych, organicznych 
związków chemicznych, zwanych dioksy-
nami. Stopień doktora nauk chemicznych 
uzyskał w 1989 r., broniąc przed Radą Wy-
działu Chemii Uniwersytetu Jagiellońskie-
go rozprawę doktorską pt. „Zastosowanie 
kapilarnej chromatografi i gazowej z de-
tekcją typu ECD w badaniach nad analizą 
produktów syntezy i fotolitycznego rozkła-
du polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn”. 
W 2001 r. Rada Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej nadała mu stopień 
doktora habilitowanego na podstawie 

rozprawy „Badania nad oznaczaniem poli-
chlorowanych dibenzodioksyn, dibenzofu-
ranów i bifenyli”. Na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego PK został zatrudniony 
1 października 2004 r. 22 stycznia 2016 r. 
prezydent RP przyznał mu tytuł profesora 
nauk technicznych.

Politechnika Krakowska jest jego jedy-
nym miejscem pracy. Od stycznia 1992 r. 
do 2003 r. pełnił funkcję zastępcy dyrek-
tora (do spraw naukowych) Instytutu Che-
mii i Technologii Nieorganicznej PK. Od 
1 października 2003 r. kieruje Zakładem 
Chemii Analitycznej w tym instytucie oraz 
akredytowanym Laboratorium Analiz Śla-
dowych PK (strona internetowa laborato-
rium: www.dioksyny.pl).

Jego aktywność naukowa związa-
na jest z badaniami prowadzonymi dla 
wielu gałęzi przemysłu chemicznego, 
energetyki oraz producentów żywności 
i pasz. Opublikował 94 oryginalne prace 
naukowe, 11  z nich stanowiło rozdziały 
w książkach. Jest także autorem ponad 
100 opracowań dla instytucji przemysło-
wych (w tym kilkunastu zagranicznych). 
Na podstawie jego projektu Przedsiębior-
stwo Innowacyjno-Wdrożeniowe EMIO 
Sp. z o.o. we Wrocławiu wykonało unika-
towe urządzenie do pobierania próbek 
spalin w celu oznaczania zawartości diok-
syn oraz innych organicznych zanieczysz-
czeń emitowanych ze spalarni odpadów, 
cementowni itd.

Obecnie, w ramach współpracy na-
ukowej z Uniwersytetem Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach, prowadzi badania 
z zastosowaniem unikatowej aparatury, 
służące oznaczaniu toksycznych, orga-
nicznych związków fl uoru w środowisku 
i w żywności.

Jako nauczyciel akademicki prowadzi 
wykłady z analityki środowiskowej i prze-
mysłowej, bioanalityki, mikroanalityki oraz 
zarządzania jakością. Wypromował 6 dok-
torów, 32 magistrów i 18 licencjatów.

Wielokrotnie był zapraszany z wykła-
dami przez placówki naukowe w kraju 
i za granicą. Wśród najbardziej prestiżo-
wych należy wymienić wykłady podczas 
międzynarodowych spotkań w ośrodku 
UNEP (United Nations Environment Pro-
gramme) w Genewie (prof. A. Grochowal-

ski od wielu lat jest ekspertem Konwencji 
Sztokholmskiej), na Tohoku University 
w Sendai, w Japonii (badania dotyczące 
emisji substancji toksycznych z proce-
sów spalania odpadów przemysłowych), 
na Newcastle University w Australii oraz 
w Mongolskiej Akademii Nauk w Ułan 
Bator.

Jako ekspert zabiera często głos w to-
czącej się dyskusji społecznej — również 
w mediach — na temat inwestycji, które 
wpływają na zanieczyszczenie środowi-
ska, szczególnie dioksynami (np. emisje 
z procesów przemysłowych w instala-
cjach takich jak spalarnie odpadów). Tej 
problematyki dotyczą także prowadzone 
przez niego wykłady otwarte, adreso-
wane do szerokiego kręgu odbiorców. 
Popularyzowaniem nauki (w zakresie 
analityki) zajmuje się również w bez-
pośrednich spotkaniach ze społeczeń-
stwem Krakowa, m.in. podczas Festiwalu 
Nauki w Krakowie czy Małopolskiej Nocy 
Naukowców na PK. W latach 1998–2010 
był głównym organizatorem cyklicznych 
konferencji „Dioksyny w przemyśle i śro-
dowisku”.

Od 2007 r. jest członkiem Rady Progra-
mowej ds. Gospodarki Odpadami, dzia-
łającej przy prezydencie miasta Krakowa. 
Zasiada w komitetach redakcyjnych cza-
sopism — „Acta Chromatographica” oraz 
„Laboratorium — Przegląd Ogólnopolski”. 
Jest stałym recenzentem wydawnictwa 
Elsevier.

Został odznaczony: Medalem im. 
Prof. Andrzeja Waksmundzkiego (nadany 
przez Komitet Chemii Analitycznej PAN 
za „wybitne osiągnięcia w chromatografi i 
i technikach pokrewnych”; 2001 r.); Złotym 
Krzyżem Zasługi (2005 r.), Medalem „Zasłu-
żony dla Politechniki Krakowskiej” (2008 r.). 
W 2000  r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe 
Allianz Polska SA przyznało mu srebrną 
statuetkę Nike za najlepsze osiągnięcie 
roku w dziedzinie nauki w Krakowie.

Prywatnie interesuje się entomologią, 
fotografi ą i fi lmowaniem owadów. Jest au-
torem kilkudziesięciu fi lmów o owadach, 
niektóre były prezentowane w TV National 
Geographic oraz w kanałach telewizji nie-
mieckich. Prywatna strona w Internecie: 
www.grochowalski.pl.
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Wydział Architektury

dr inż. arch. Marek Początko (A-2) — „Współ-
czesność architektury monumentalnej”; 
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Ko-
złowski (PK); recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. 
Wojciech Buliński (PK), prof. dr hab. inż. arch. 
Elżbieta Trocka-Leszczyńska (PWr); 8 VI 2016 r. 

dr inż. arch. Joanna Jadwiga Białkiewicz 
(A-1) — „Stefan Cybichowski. Jego twórczość 
na tle epoki”; promotor: prof. dr hab. inż. 
arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich (PK); re-
cenzenci: dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-
-Bonenberg, prof. UAP (UAP), dr hab. inż. 
arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska, prof. PG 
(PG); 6 VII 2016 r. 

dr inż. arch. Marta Nowak (A-2) — „Architek-
tura jak opakowanie”; promotor: dr hab. inż. 
arch. Piotr Burak-Gajewski, prof.  PK (PK); re-
cenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew 
Paszkowski (ZUT w Szczecinie), dr hab. inż. 
arch. Jan Pallado, prof. PŚl (PŚl); 6 VII 2016 r.

Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej

dr inż. Małgorzata Jancia (studia dok-
toranckie) — „Synteza i charakterystyka 
elastomerów poliuretanowych modyfi -
kowanych poliedrycznymi silseskwioksa-
nami (POSS)”; promotor: prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Pielichowski (PK); recenzenci: 
prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński 
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy); prof. dr hab. inż. Marian Zaborski 
(PŁ); 22 VI 2016 r. Praca wyróżniona.

dr inż. Barbara Larwa (C-3) — „Analiza 
numeryczna i eksperymentalna przeno-
szenia ciepła w wymiennikach grunto-
wych”; promotor: dr hab. inż. Krzysztof 
Kupiec, prof.  PK; promotor pomocniczy: 
dr  inż.  Monika Gwadera (PK); recenzenci: 
dr hab. inż. Arkadiusz Moskal, prof.  PW 
(PW), dr hab. inż. Stanisław Łopata, 
prof. PK (PK); 22 VI 2016 r.

Wydział Inżynierii Środowiska

dr inż. Jacek Sacharczuk (Ś-4) — „Modelo-
wanie matematyczne instalacji słonecznej 
do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
i ogrzewania powietrznego, z akumulacją 
ciepła”; promotor: dr hab. inż. Dawid Taler, 
prof. PK (PK); recenzenci: dr hab. inż. Mał-
gorzata Hanuszkiewicz-Drapała, prof. PŚl 
(PŚl), prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak 
(PP); 1 VI 2016 r.

dr inż. Krzysztof Wąs (studia doktoranckie) 
— „Wpływ konstrukcji ściany lekkiej szkiele-
towej na zjawiska cieplno-wilgotnościowe 
w budynku pasywnym”; promotor: dr hab. 
inż. Jan Radoń, prof. UR (UR w Krakowie), 
promotor pomocniczy: dr  inż. Agniesz-
ka Flaga-Maryańczyk (PK); recenzenci: 
prof. dr hab. inż. Halina Koczyk (PP), dr hab. 
inż. Robert Wójcik, prof. UWM (UWM), 
dr  hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK 
(PK); 29 VI 2016 r. 

Doktorzy

Jedna studia ukończyła w roku ubiegłym, dru-
ga kształci się jeszcze na studiach II stopnia, 
ale obie już odniosły duży sukces. W konkursie 
„Młodzi Zdolni 2016 — Mój pomysł dla Polski”, 
zorganizowanym przez tygodnik „Wprost”, 
Anna Drabczyk i Sonia Kudłacik zdobyły jedną 
z trzech równorzędnych nagród.

Chemiczki z Politechniki Krakowskiej 
laureatkami konkursu tygodnika „Wprost”

„W tym konkursie poprzeczka była zawie-
szona wysoko: czekaliśmy na projekty nauko-
we, które mogą się przyczynić do rozwiązania 
problemu istotnego w skali kraju, regionu, 
miasta etc. albo do rozwoju nauki w kraju. 
Chodziło o promowanie pomysłów mających 
praktyczne przełożenie oraz o utwierdzenie 

ich autorów w przekonaniu, że są potrzebne” 
— napisał Jacek Pochłopień, zastępca redak-
tora naczelnego „Wprost”.

Ową wysoko zawieszoną poprzeczkę 
pokonały mgr inż. Anna Drabczyk i inż. Sonia 
Kudłacik. Ich dziełem jest interdyscyplinarny 
projekt z zakresu nanotechnologii, biotech-
nologii i medycyny. Obie chemiczki przedsta-
wiły opracowanie: „Materiały hydrożelowe 
na bazie nanokurkuminy i nanocząstek złota 
jako opatrunek do zwalczania zakażeń bakte-
ryjnych”. Jury konkursu, którego partnerem 
jest Polpharma, doceniło unikatową kombi-
nację składników dobraną w celu rozwiąza-
nia bardzo poważnego problemu, jakim są 
infekcje powstające przy leczeniu ran poopa-
rzeniowych, pooperacyjnych czy owrzodze-
niach. Problem ten dotyka w Polsce co roku 
około pół miliona ludzi. 

Dodać trzeba, że obie laureatki swe prace 
badawcze prowadzą pod opieką dr inż. Boże-
ny Tyliszczak z Katedry Chemii i Technologii 
Polimerów WIiTCh PK — osoby znanej z wie-
lu sukcesów naukowych. Za swe osiągnięcia 
była ona nagradzana medalami na między-
narodowych wystawach wynalazków, kilka-
krotnie przyznawano jej też nagrody ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego. 

(R.)

Anna Drabczyk i Sonia Kudłacik — laureatki konkursu „Wprost”. Fot.: Jan Zych
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Politechnika Koszalińska uhonorowała naj-
wyższą godnością akademicką profesora 
Józefa Gawlika — wybitnego specjalistę 
w zakresie budowy i eksploatacji maszyn 
oraz inżynierii produkcji. Uroczystość 
nadania tytułu doctora honoris causa odby-
ła się 9 czerwca w Koszalinie.

Nadając prof. Józefowi Gawlikowi za-
szczytny tytuł, doceniono „kogoś wyjąt-
kowego, kto całym swoim życiem, pracą 
i postawą zasłużył na to, jak nikt inny” — jak 
się wyraził rektor Politechniki Koszalińskiej 
prof. Tadeusz Bohdal, dodając, że prof. Gaw-
lik jest wybitnym człowiekiem polskiej na-
uki, fantastycznym dydaktykiem i uczonym 
o międzynarodowym uznaniu.

Warto przytoczyć też słowa rektora 
na temat wielkiego wkładu krakowskiego 
badacza w opracowanie założeń nowej 
dyscypliny naukowej — inżynierii pro-
dukcji, a także o jego osobistym zaan-
gażowaniu w promocję rozwoju kadry 
naukowej i pomoc na tym polu uczel-
niom w całej Polsce. Najlepszym tego 
przykładem jest Politechnika Koszalińska, 
stwierdził prof. Tadeusz Bohdal. Charak-
teryzując sylwetkę doktora honorowego, 
podkreślił, że przy wszystkich swoich suk-
cesach Józef Gawlik pozostaje człowie-
kiem skromnym i otwartym, zachowuje 
doskonałe relacje z całym środowiskiem 
akademickim.

Tradycyjną laudację wygłosił podczas 
uroczystości promotor doktoratu honoro-
wego prof. Jarosław Plichta. Przypomniał, 

że urodzony w 1948 r. Józef Gawlik studia 
wyższe ukończył na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Krakowskiej w 1972 r. Pra-
cę doktorską obronił w 1977 r., a stopień 
doktora habilitowanego uzyskał w 1989 r. 
W 1998 r. nadano mu tytuł naukowy profe-
sora. Związał się z Instytutem Technologii 
Maszyn i Automatyzacji Produkcji PK. Był 
jego wicedyrektorem w latach 1981–1993 
oraz dyrektorem w latach 1993–1999. 
Funkcję dyrektora ITMiAP pełni ponownie 
od 2009 r. Na lata 1999–2005 przypada 
okres sprawowania funkcji prorektora PK. 
W latach 2005–2008 prof. Józef Gawlik był 
rektorem Politechniki Krakowskiej. 

Prof. Jarosław Plichta podkreślił w lau-
dacji, że działalność naukowo-badawcza 
Józefa Gawlika jest bardzo szeroka. Kie-
rował m.in. 13 projektami badawczymi 
i wdrożeniowymi, realizowanymi na zle-
cenie przemysłu i 5 projektami celowymi 
współfi nansowanymi przez Komitet Badań 
Naukowych i Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej. Jako najważniejsze dokonania na-
ukowe prof. Gawlika laudator wymienił:
— opracowanie technologii procesu azo-

towania jonizacyjnego narzędzi ze stali 
szybkotnących oraz technologii proce-
su niskotemperaturowego nasiarczania 
elektrolitycznego, co poprawia trwałość 
ostrzy narzędzi w zakresie od 70 proc. 
do 150 proc.; 

— opracowanie warunków kształtowa-
nia strefy przejściowej pod pokrycia 
plaz mowo-próżniowe TiN narzędzi skra-
wających, co umożliwiło zmniejszenie 
intensywności zużycia od 3 do 5 razy;

— opracowanie oryginalnej metody nad-
zorowania stanu strefy obróbki, obej-
mującej nadzorowanie stanu ostrzy 
narzędzi skrawających i jakości tech-
nologicznej wyrobów bezpośrednio 
w procesie skrawania z zastosowaniem 
metod sztucznej inteligencji; 

— opracowanie technologii precyzyjnej 
obróbki materiałów ceramicznych, 
m.in. elementów kulistych endoprotez 
stawu biodrowego.
O międzynarodowym uznaniu, jakim 

cieszy się prof. Józef Gawlik, świadczy fakt, 
że na 10 napisanych przez niego monografi i 
naukowych cztery wydane zostały w Niem-
czech, a jego artykuły naukowe ukazały się 
w ponad 30 periodykach w Austrii, we Francji, 
w Kanadzie i Niemczech. Prace prof. Gawlika 
były też publikowane w materiałach między-
narodowych konferencji naukowych w Au-
strii, Czechach, Chorwacji, we Francji, Hiszpa-
nii, Niemczech, Rosji, na Ukrainie, w Wielkiej 
Brytanii i na Węgrzech. Profesor przewodni-
czył komitetom organizacyjnym 12  między-
narodowych konferencji naukowych.

Mówiąc o dorobku badacza, prof. Plich-
ta dodał, że doktor honorowy jest autorem 
lub współautorem 13 patentów i 2 zgłoszeń 
patentowych. 22 razy prof. Józef Gawlik peł-
nił funkcję kierownika lub głównego wyko-
nawcy prac badawczych i wdrożeniowych. 

Prof. Józef Gawlik doctorem honoris causa 
Politechniki Koszalińskiej

Rektor Politechniki Koszalińskiej Tadeusz Bohdal odczytuje tekst dyplomu doktorskiego
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Jest członkiem kolegiów redakcyjnych 
i rad programowych wielu czasopism na-
ukowych. Jest lub był członkiem różnych 
gremiów naukowych, w tym komitetów 
Polskiej Akademii Nauk. W 2007  r. został 
przewodniczącym Komitetu Budowy Ma-
szyn PAN, a w 2012 r. wiceprzewodniczą-
cym Komitetu Inżynierii Produkcji PAN. 
Jest członkiem rzeczywistym Akademii In-
żynierskiej, wiceprzewodniczącym Komisji 
Nauki Konferencji Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich oraz ekspertem Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju. W 2012 r. 
wszedł w skład Centralnej Komisji ds. Stop-
ni i Tytułów. 

Na uznanie zasługują osiągnięcia prof. Jó-
zefa Gawlika w zakresie dydaktyki. Wypro-
mował ponad 180 inżynierów i magistrów, 
w tym 3 studentów z Technische Universität 
w Chemnitz (Niemcy). W dziedzinie kształ-
cenia kadr naukowych zasłużył się m.in. jako 
promotor 9 prac doktorskich; jedna osoba 
z tej grupy jest już profesorem tytularnym, 
a jedna profesorem nadzwyczajnym. Dzie-
łem profesora jest ponadto 77 opinii prac 
doktorskich i 44 opinie prac habilitacyjnych 
oraz 30 opinii w postępowaniu o nadanie ty-
tułu profesora. 10-krotnie uczony opiniował 
też prace doktorskie i habilitacyjne wykona-
ne na uczelniach zagranicznych. 

Kończąc swe wystąpienie, prof. Jaro-
sław Plichta podkreślił współpracę prof. Jó-
zefa Gawlika z zespołami naukowymi 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Ko-
szalińskiej, kierowanymi przez prof. Woj-
ciecha Kacalaka oraz mówiącego te słowa. 

Dyplom doctora honoris causa wręczył 
i jako pierwszy złożył gratulacje rektor 

Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusz Boh-
dal. Goście zgromadzeni na uroczystości 
wysłuchali wykładu „Inżynieria produkcji 
— od badań do przemysłu”, wygłoszonego 
przez prof. Józefa Gawlika. W swoim wystą-
pieniu przedstawił on wybrane zagadnie-
nia, będące przedmiotem zainteresowań 
naukowych jego samego i kierowanych 
przez niego zespołów badawczych. 

Prof. Gawlik mówił, jak swoją działalność 
naukowo-badawczą w obszarze technolo-
gii maszyn rozpoczął od tematu trwałości 
wierteł krętych, wykonanych ze stali na-
rzędziowej SW7M. Przypomniał o korzy-
ściach, jakie wykorzystanie wyników badań 
prowadzonych w tym zakresie przyniosło 
zakładom przemysłowym. Część wystą-
pienia dotyczyła zagadnienia niezawodno-
ści narzędzi eksploatowanych w obróbce 

Moment nadania godności doctora honoris causa prof. Józefowi Gawlikowi

zautomatyzowanej, a trzeba pamiętać, że 
prof. Gawlik jest autorem koncepcji pro-
gnozowania stanu zużycia ostrzy narzędzi 
w procesie skrawania (czemu poświęcił 
pracę opublikowaną w 1988 r. w ramach 
Zeszytów Naukowych PK). Do ciekawszych 
wątków wykładu należała też prezentacja 
badań prowadzonych w zakresie inżynierii 
rekonstrukcyjnej na potrzeby medycyny. 
Na zakończenie mówca złożył podzięko-
wania swoim mistrzom, profesorom wielu 
uczelni krajowych i zagranicznych, a także 
gronu obecnych współpracowników z In-
stytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji PK, a w szczególności z Katedry 
Inżynierii Procesów Produkcyjnych. 

W uroczystości, która odbyła się w au-
dytorium Politechniki Koszalińskiej przy 
ul. Kwiatkowskiego, uczestniczyło grono 
osób z Politechniki Krakowskiej, w szcze-
gólności z Wydziału Mechanicznego. 
Obecni byli: rektor prof. Kazimierz Furtak, 
rektor elekt prof.  Jan Kazior, prorektor 
elekt dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, pro-
dziekan WM prof. Adam Ruszaj, prof. Jerzy 
Sładek (dziekan elekt WM), dr inż. Mag-
dalena Niemczewska-Wójcik (prodziekan 
elekt WM), dr hab. inż. Sebastian Skoczy-
piec, prof. PK. Przybyli także: prorektor Po-
litechniki Poznańskiej prof. Jan Żurek, były 
rektor Politechniki Poznańskiej prof. Adam 
Hamrol, prodziekan Wydziału Budowy Ma-
szyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej 
dr hab. inż. Grzegorz Budzik, prof. PRz oraz 
prof. Ryszard Knosala, członek Centralnej 
Komisji ds. Stopni i Tytułów, były senator 
RP. W sumie w ceremonii uczestniczyło 
około 180 osób.

(ps)
Zdjęcia: Adam Paczkowski
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Najnowszym trendom związanym z wy-
korzystaniem materiałów polimerowych 
w ochronie środowiska poświęcona była 
międzynarodowa naukowa konferencja, 
której obrady toczyły się na Politechnice 
Krakowskiej w dniach 27–29 kwietnia. Spo-
tkanie zatytułowane „6th International Se-
minar on Modern Polymeric Materials for 
Environmental Applications (MPM’2016)” 
zostało zorganizowane przez Katedrę Che-
mii i Technologii Polimerów PK. 

Podczas konferencji mówiono o nowych 
rozwiązaniach w dziedzinie wytwarzania 
i użytkowania związków wielkocząsteczko-
wych z uwzględnieniem aspektów ekologii 
i ochrony środowiska. Tematem wiodącym 
było zastosowanie metody elektroprzę-
dzenia do wytwarzania nanowłókien po-
limerowych oraz porównanie jej z innymi 
metodami przetwarzania polimerów. Elek-
troprzędzenie jest intensywnie rozwijaną 
techniką, dzięki której można tworzyć m.in. 
nanowłókna funkcjonalizowane, przydatne 
w medycynie i ochronie środowiska. Mó-
wiono także o polimerach wytworzonych 
z surowców odnawialnych, tworzywach 
o obniżonej palności, hybrydowych ukła-
dach organiczno-nieorganicznych oraz na-
nokompozytach polimerowych.

W konferencji uczestniczyło oko-
ło 110  osób. Wykłady wygłosili m.in.: 
prof.  Mária Omastová (Polymer Institute, 
SAS w Bratysławie), dr James Njuguna 
(Robert Gordon University, Aberdeen), 
prof.  Traian Zaharescu (INDIE-ICPE CA, 
Bukareszt), prof.  Marek Kozłowski (Poli-

technika Wrocławska), prof.  Aleksander 
Prociak (Politechnika Krakowska), prof. Mi-
chele Modesti (University of 
Padova, Włochy), prof. Eyal 
Zussman (Technion — Isra-
el Institute of Technology), 
prof.  ukhwinder Kaur Bhullar 
(University of Victoria, Kana-
da), prof. Jose Maria Lagaron 
(IATA-CSIC, Walencja, Hiszpa-
nia), prof. Youssef Habibi (Lu-
xembourg Institute of Scien-
ce and Technology).

W ramach konferencji 
odbyły się warsztaty Akcji 

Konferencja MPM 2016

Elektroprzędzenie w centrum uwagi
COST MP1206 pt. „Electrospinning vs tra-
ditional polimer processing method: 
Comparison of innovative technical ap-
plications”. Jak zwykle, cieszyły się one 
dużym zainteresowaniem. Uczestnicy 
warsztatów mieli możliwość wysłucha-
nia wykładów specjalistów z wiodących 
ośrodków naukowych Szwecji, Włoch, 
Wielkiej Brytanii i Finlandii.

Otwarcia konferencji dokonał prorek-
tor PK ds. nauki prof. Jan Kazior wspólnie 
z prodziekanem Wydziału Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej dr. hab. inż. Romanem 
Popielarzem, prof. PK oraz dr. Erichem Kny 
— przewodniczącym Akcji COST MP1206. 
Pracom Komitetu Organizacyjnego 
MPM’2016 przewodniczył prof.  Krzysztof 
Pielichowski. Obrady toczyły się w pawi-
lonie „Kotłownia”.

(R.) 

Politechnika Krakowska była gospodarzem 
posiedzenia 7. Grupy Roboczej 138. Komi-
tetu Technicznego CEN — Europejskiego 
Komitetu Normalizacyjnego. W trakcie 
obrad trwających od 6 do 8 kwietnia prze-
dyskutowano bieżące problemy z zakre-
su normalizacji oraz kwestie dotyczące 
współpracy z innymi komitetami technicz-
nymi i grupami roboczymi w CEN i w ISO.

Uczestnicy spotkania na PK mówili 
m.in. o tegorocznych wydarzeniach związa-
nych z badaniami nieniszczącymi, a przede 

Grupa Robocza CEN obradowała na PK
wszystkim z badaniami metodą AE: o 32. Kon-
ferencji EWGAE w Pradze (Czechy), a także 
o inauguracyjnej konferencji IIIAE (Internatio-
nal Institute of Innovative Acoustic Emission), 
połączonej z 8. Międzynarodową Konferen-
cją Emisji Akustycznej i z 23. Międzynarodo-
wym Sympozjum Emisji Akustycznej w Kyoto 
(Japonia). W trakcie krakowskiego spotkania 
pracowano też m.in. nad projektem nowej 
normy dotyczącej monitoringu ciągłego 
z wykorzystaniem emisji akustycznej „Conti-
nuous Monitoring with AE”. 

Posiedzenia CEN/TC138 WG 7 odby-
wają się co najmniej dwukrotnie w roku. 
Organizatorami kolejnych spotkań są fi rmy 
i organizacje reprezentowane w Grupie 
Roboczej przez członków o uznanym do-
świadczeniu, wiedzy i kompetencjach. Po-
litechnikę Krakowską reprezentuje dr inż. 
Ireneusz Baran, który jest kierownikiem 
Laboratorium Badań Stosowanych PK. Ob-
rady toczyły się w sali konferencyjnej Ga-
lerii „Gil”.

(R.)

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
MPM’2016 prof. Krzy sztof Pielichowski.
Fot.: Jan Zych

Uczestnicy konferencji. Fot.: Jan Zych
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Dobiegł końca kolejny rok działalności Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku na Politechnice 
Krakowskiej. Zamykające rok akademicki 
sympozjum, które odbyło się 15 czerwca, 
miało szczególny charakter. Wykład wy-
głosił bowiem rektor prof. Kazimierz Furtak 
— pomysłodawca powołania na Politech-
nice Krakowskiej uniwersytetu seniorów. 

Wykład zatytułowany „Wyzwania 
nauki na progu XXI wieku” dotyczył pro-
blemów, jakie we współczesnym świecie 
stwarza szybki postęp wiedzy. Prof. Kazi-
mierz Furtak rozpoczął od przypomnienia, 
że kolejne rewolucje naukowo-techniczne 
doprowadziły do wspaniałych osiągnięć, 
ale mimo to dziś świat nie potrafi  sobie 
radzić z wieloma problemami, szczególnie 
społecznymi. Pozostając w kręgu przykła-
dów z zakresu budownictwa, prof. Furtak 
zwrócił uwagę, że mieszkańcy olbrzymich 
wieżowców przez całe życie nie są w stanie 
poznać swoich sąsiadów. 

Całkiem nowe zagrożenia niesie postęp 
w informatyce. Zbliża się czas, gdy kompu-
tery zaczną między sobą „rozmawiać” i będą 
podejmować za ludzi decyzje. Ludzie coraz 
częściej będą uwalniani od myślenia, co grozi 
tym, że człowiek może się zacząć cofać w roz-
woju. Internet stał się potężnym narzędziem, 
które pomaga w komunikowaniu się i zarzą-
dzaniu, ale jednocześnie łamie ludziom życie 
tylko z powodu publikowania o nich kłamli-
wych informacji, zauważył mówca. Z jednej 
strony, mamy naukę służącą człowiekowi, 
a z drugiej strony — to samo narzędzie jest 
skierowane przeciwko człowiekowi.

W dalszej części wykładu prof. Furtak 
stwierdził, że nauka zajmuje się coraz węż-
szymi, bardziej szczegółowymi problema-
mi, natomiast za mało jest ludzi, którzy 
ogarniają całość. Mówił też o rozpadaniu 
się więzi społecznych. Rodzaj ludzki, jako 
mentalny zakładnik rozwoju materialne-
go, nie będzie w stanie harmonijnie się 
rozwijać. Socjologowie przewidują, że do 
degeneracji człowieka dojdzie w drugiej 
połowie XXI wieku. Czy jednak człowiek 
zechce zrezygnować z dużego tempa roz-
woju w niektórych obszarach?

— Coraz częściej, gdy się rozmawia z ludź-
mi, można usłyszeć, że naukę trzeba koniecz-
nie uzupełniać mądrością — powiedział 
prof.  Furtak i dodał: — Współcześnie naj-
większym zagrożeniem dla człowieka jest sam 
człowiek. (…) Człowieka trzeba chronić przed 
jego własnym agresywnym potencjałem. 

Z jednej strony mamy autostrady, 
szybką kolej, samoloty, Internet, telefonię 
komórkową, które pozwalają zaoszczędzić 
wiele czasu. Z drugiej strony, mamy coraz 
mniej czasu dla siebie i innych, rozpadają 
się więzi społeczne. — Dobrze, że na UTW 
jest inaczej. Tu mamy czas dla siebie i in-
nych. Mamy czas, żeby się uśmiechnąć i coś 
życzliwego powiedzieć. Mamy czas na spo-
tkania i wycieczki — kończył swe wystąpie-
nie prof. Kazimierz Furtak. — Korzystamy 
z osiąg nięć nauki i techniki, ale nie zapomi-
najmy o tym, co jest istotą człowieczeństwa 
i naturą rodzaju ludzkiego.

Za te słowa dziękowała rektoro-
wi dr  Władysława Maria Francuz, która 

z ramienia Centrum Pedagogiki i Psycho-
logii PK jest koordynatorem działalności 
UTW PK. Chór UTW, kierowany przez Annę 
Korczakowską, zaśpiewał piosenkę „Pożeg-
nanie Rektora”, przygotowaną w związku 
ze zbliżającym się końcem drugiej kadencji 
prof. Kazimierza Furtaka. W utworze — bę-
dącym twórczą adaptacją przeboju zespo-
łu Filipinki z czasów młodości prof. Furtaka 
— pojawiły się te słowa: 

To jest Twoje, nasz Rektorze, pożegnanie
Z całą wielką społecznością U-Te-Wu, 
A gdy przyjdzie Ci ochota na spotkanie, 
To Cię chętnie powitamy znów! 

Dyrektor Centrum Pedagogiki i Psy-
chologii PK dr Marian Piekarski — w po-
dzięce za powołanie do życia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, wspieranie jego działal-
ności i okazywaną mu życzliwość — wrę-
czył rektorowi Kazimierzowi Furtakowi pa-
miątkową statuetkę. Podziękowania trafi ły 
też do prorektora prof. Dariusza Bogdała, 
który z ramienia władz uczelni sprawował 
bieżącą opiekę nad UTW. 

Dopełnieniem uroczystości było wrę-
czenie dyplomów honorowego seniora 
dwóm wyróżniającym się słuchaczkom — 
Barbarze Ostrowskiej-Płaszewskiej i Annie 
Marii Sikorze. Pozostali słuchacze otrzy-
mali dyplomy ukończenia III bądź V roku 
studiów. 

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Podziękowania UTW PK dla rektora prof. Kazimierza Furtaka

„Tu mamy czas dla siebie i innych”

Pamiątkową statuetkę prof. Kazimierzowi Furtakowi wręczył dyrektor CPIP 
PK dr Marian Piekarski

W imieniu UTW prorektorowi PK prof. Dariuszowi Bogdałowi 
dziękowała dr Władysława M. Francuz
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 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA 
— Odpady, Środowisko, Atmosfera, zorga-
nizowana przez Studenckie Koło Naukowe 
Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa 
„Equilibrium” oraz Studenckie Koło Na-
ukowe Gospodarki Odpadami, odbyła się 
w dniach 20–21 kwietnia na Wydziale Inży-
nierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. 
W konferencji udział wzięło 42 prelegen-
tów z 12 ośrodków naukowych całej Polski.

W spotkaniu uczestniczyli goście z Ka-
towic, Opola, Poznania, Warszawy, a także 
z trzech krakowskich uczelni technicznych, 
tworzących Związek Uczelni. Liczną grupę 
referentów stanowili doktoranci WIŚ PK. 
Obrady podzielono na cztery tematyczne 
sekcje, z których każda rozpoczynała się re-
feratem plenarnym. Wygłosili je pracownicy 
wydziału: dr hab. inż. Małgorzata Pilawska, 
dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk, 
dr inż. Agnieszka Lechowska oraz dr inż. Je-
rzy Mikosz.

Pierwszego dnia konferencji porusza-
no tematy związane z gospodarką wodną 
i ściekową. Przedstawione zostały zagro-
żenia związane z różnego rodzaju zanie-
czyszczeniami, od metali ciężkich, poprzez 
koloidy chronione, aż po stosowany do 
uzdatniania wody chlor. Dyskutowano na 
temat możliwości zmniejszania ryzyka, 
monitorowania i oczyszczania wód ska-
żonych. Zaprezentowano także projekty 
zrównoważonego gospodarowania zaso-
bami wodnymi oraz analizy efektywności 
rozwiązań technicznych, stosowanych 
w oczyszczaniu ścieków. 

Dzień drugi poświęcony był zagadnie-
niom gospodarki opadami oraz szeroko 

Koła naukowe zorganizowały konferencję w zielonym standardzie

OSA troszczy się o środowisko
MILENA MAKUCHOWSKA

pojętej inżynierii środowiska — od mo-
nitoringu zapory wodnej po rozwiązania 
projektowe produktu ekologicznego. Oma-
wiano wyzwania, jakie stoją przed współ-
czesną gospodarką odpadami, wskazano 
nowoczesne sposoby zagospodarowania 
odpadów biodegradowalnych i osadów 
ściekowych oraz rozwiązania techniczne. 
Uczestnicy zapoznali się także z charaktery-
styką Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów w Krakowie. Kilka referatów po-
święconych było różnym zastosowaniom 
odnawialnych źródeł energii. 

Spotkanie zostało zorganizowane 
w zielonym standardzie, uzyskując Certyfi -
kat Zielonego Wydarzenia. Oznacza to, że 
negatywny wpływ na środowisko natural-
ne, związany z organizacją i przeprowadze-
niem konferencji, był ograniczany m.in. po-
przez taki wybór miejsca konferencji, aby 
łatwo było na nią dojechać publicznymi 
środkami transportu. Ograniczono wytwa-
rzanie odpadów oraz poddano je zbiórce 
selektywnej. Do minimum ograniczono 
druk materiałów promocyjnych i konfe-
rencyjnych, używając do tego celu papieru 
z recyklingu lub ze zrównoważonych upraw 
leśnych. Serwowane podczas przerw ka-
wowych produkty zakupiono u lokalnych 
dostawców, w opakowaniach o dużych 
pojemnościach lub bez opakowań. Uro-
czystą kolację z produktów lokalnych 

i sezonowych przygotowała restauracja 
szanująca środowisko. 

Dzięki partnerstwu Fundacji Aeris Futu-
ro emisje CO2, emisje, których nie udało się 
uniknąć (w tym także inne formy wpływu na 
środowisko w przeliczeniu na emisje CO2), 
zostaną zneutralizowane w postaci nasa-
dzeń drzew, czyli tzw. off setu. Już w trakcie 
trwania konferencji uczestnicy oraz człon-
kowie komitetu organizacyjnego i komitetu 
naukowego zasadzili pierwsze drzewo. Klon 
pospolity rośnie na kampusie Politechniki 
Krakowskiej przy ul. Warszawskiej. 

Część wygłoszonych podczas konfe-
rencji referatów zostanie opublikowana 
w czasopismach, które objęły patronat 
medialny nad konferencją, część natomiast 
znajdzie się w tomie pokonferencyjnym. 
Wydarzenie zostało objęte patronatem ho-
norowym przez wojewodę małopolskiego 
Józefa Pilcha, rektora PK prof. Kazimierza 
Furtaka, dziekan Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska prof. Elżbietę Nachlik, dyrektora 
Instytutu Inżynierii Cieplnej i Ochrony Po-
wietrza, prof. Jacka Schnotale.

Zdjęcia: Jan Zych

Mgr inż. Milena Makuchowska jest doktorant-
ką na Wydziale Inżynierii Środowiska, przewod-
niczącą Studenckiego Koła Naukowego Gospo-
darki Odpadami. 

Drzewko zasadzili uczestnicy konferencji



17Nasza Politechnika nr 7–8 (155–156) lipiec — sierpień 2016 www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

Zorganizowana pod hasłem „Wnętrze we-
wnątrz i na zewnątrz” I Ogólnopolska Kon-
ferencja i IV Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa „Arch-Eco” odbyła się 8 kwietnia 
na Politechnice Krakowskiej. Konferencję 
przygotowali studenci — członkowie Stu-
denckiego Koła Naukowego Projektowania 
Zrównoważonego, działającego przy Kate-
drze Kształtowania Środowiska Mieszkanio-
wego — wspólnie z osobami prowadzący-
mi: dr  hab. inż. arch. Justyną Kobylarczyk, 
prof. PK, dr. hab. inż. arch. Mateuszem Gyur-
kovichem, dr hab. inż. arch. Krystyną Paprzy-
cą i dr inż. arch. Patrycją Haupt. 

Spotkanie w pawilonie konferencyjno-
-wystawowym „Kotłownia” rozpoczęła sesja 
poświęcona projektom wykonanym przez stu-
dentów Wydziału Architektury PK oraz przez 
studentów Programu Erasmus w ramach fa-
kultetu „Places no places” na zlecenie Urzędu 

Miasta Nowego Sącza. Projekty dotyczyły 
zagospodarowania wybranych podwórek na 
terenie miasta oraz zaproponowania formy 
kładki — Mostu Miłości oraz wieży widokowej. 
Po wystąpieniach prelegentów rektor Poli-
techniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak 
oraz prorektor prof. Jan Kazior wręczyli uczest-
nikom programu dyplomy. 

Podczas kolejnej sesji referatowej poru-
szono różne zagadnienia w ramach pięciu 
bloków tematycznych: forma we wnętrzu 
architektonicznym i urbanistycznym; akcent 
w przestrzeni miejskiej; funkcja — wnętrza 
monofunkcyjne, wielofunkcyjne i hybrydowe; 
powiązania — połączenie wnętrza budynku 
i przestrzeni miejskiej; warstwa znaczeniowa 
— postrzeganie i przekaz. W ramach ostatniej 
sesji, poświęconej tematyce ekoinnowacji, 
studenci i doktoranci z Akademii Górniczo-
-Hutniczej omawiali zagadnienia dotyczące 

Studencka konferencja „Arch-Eco”

Architektura w duchu zrównoważonego rozwoju
najnowszych badań naukowych związanych 
z ochroną środowiska i rozwojem zrównowa-
żonym. Po zakończeniu sesji referatowej w Ga-
lerii „GIL” odbyły się warsztaty, podczas któ-
rych na zlecenie Urzędu Miasta Nowego Sącza 
studenci opracowywali koncepcje zagospo-
darowania miejskich terenów nadbrzeżnych. 

Przewodniczącą rady naukowej konfe-
rencji była prof. Grażyna Schneider-Skalska; 
w skład rady weszli także: prof. Jan Wincen-
ty Dobrowolski, dr hab. inż. arch. Justyna 
Kobylarczyk, prof. PK, dr hab. inż. arch. Kry-
styna Paprzyca, dr hab. inż. arch. Mateusz 
Gyurkovich oraz dr inż. arch. Patrycja Haupt. 
Patronat honorowy nad konferencją objęli: 
rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazi-
mierz Furtak, dziekan Wydziału Architektury 
PK prof. Jacek Gyurkovich oraz Urząd Miasta 
Nowego Sącza. 

(R.)

Gościem posiedzenia Konwentu Senio-
rów Politechniki Krakowskiej 19 maja był 
prof.  Piotr Białas z Wydziału Fizyki, Astrono-
mii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Wygłosił on wykład „Czy 
gra komputerowa może być arcydziełem?”. 
Polska jest dobrym miejscem do snucia tego 
typu rozważań, bowiem nasz kraj może się 
poszczycić wytwarzaniem gier komputero-
wych na światowym poziomie.

Swój wykład prof. Piotr Białas rozpoczął 
od przykładu technicznej doskonałości, jaki 
stanowi szwajcarski zegarek fi rmy Patek Phi-
lippe. Renoma tego wyrobu wynika z faktu, 
że składa się on z wielu współdziałających ze 
sobą małych części, które muszą być bardzo 
precyzyjnie wykonane i bardzo precyzyjnie 
złożone. Używając terminologii informatycz-
nej, można powiedzieć, że zegarek ma bardzo 
prosty interfejs — dwie wskazówki, ale może 
się za nimi kryć nawet 1300 ruchomych części 
czasomierza.

Podobnie jest z grami komputerowymi. Za 
fasadą dziejącej się na ekranie akcji kryje się rów-
nież bardzo skomplikowany mechanizm. Gry 
wysokobudżetowe zwykle wykorzystują naj-
nowsze osiągnięcia techniki oprogramowania 
i sprzętu. Najbardziej rozpoznawalnym polskim 
produktem w tej dziedzinie jest „Wiedźmin” 
wrocławskiej fi rmy CD Project Red. O skali przed-
sięwzięcia, jakim jest stworzenie tego typu gry, 
najlepiej świadczą liczby. Budżet trzeciej edycji 
„Wiedźmina” wyniósł 306 milionów złotych. 
Przez trzy i pół roku pracował nad nią międzyna-

Posiedzenie Konwentu Seniorów PK

Niezwykły świat gier komputerowych

Prof. Piotr Białas. Fot.: Jan Zych

rodowy zespół, liczący 240 osób. W ciągu pierw-
szych sześciu miesięcy od wejścia gry na rynek 
sprzedano 6 milionów egzemplarzy, osiągając 
230 mln zł zysku. Inne polskie gry także legity-
mują się podobnymi wynikami. 

Odwołując się do przykładu „Wiedźmi-
na”, prof. Piotr Białas mówił o niektórych 
tajnikach tworzenia gier komputerowych. 
Aby gracz miał złudzenie płynności ruchów 
na ekranie, obraz musi być odświeżany od 
30 do 60 razy na sekundę (czyli szybciej niż 
w tradycyjnym fi lmie, gdzie w ciągu sekun-
dy wyświetlane są 24 klatki). Gość konwentu 
wyjaśniał zasady tworzenia postaci i całego 
świata gry oraz nadawania im kolorów. Mó-
wił o sposobach generowania ruchu, tak aby 
efekt końcowy był zgodny z zasadami fi zy-
ki. Słuchacze dowiedzieli się też, do czego 
przydaje się w grach tzw. sztuczna inteli-
gencja.

— Jeśli narzekacie państwo, że córka lub 
wnuk tracą czas na gry komputerowe, to pro-
szę się pocieszyć, że przynajmniej tracą czas 
na najbardziej skomplikowane programy po-
wszechnego użytku, jakie napisał człowiek — 
powiedział prof. Piotr Białas. 

W czasie dyskusji członkowie konwentu 
interesowali się zarówno niektórymi szcze-
gółami technicznymi, jak i kształceniem 
twórców gier, czy nawet aspektami fi lozo-
fi cznymi zagadnienia. Na koniec prof. Piotr 
Białas podzielił się informacją, która zapewne 
zaskoczyła uczestników spotkania: główny-
mi użytkownikami gier komputerowych nie 
są dzieci i młodzież — średnia wieku graczy 
przekracza 30 lat. 

(ps)



18 Nasza Politechnika nr 7–8 (155–156) lipiec — sierpień 2016 www.nasza.pk.edu.pl

INFORMACJE

21–22 kwietnia młodzi transportowcy spot-
kali się na Politechnice Krakowskiej pod czas 
III Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej Transportu (KOKONAT). Obowiązki 
gospodarza pełniło Koło Naukowe Syste-
mów Komunikacyjnych, związane z Zakła-
dem Systemów Komunikacyjnych Wydziału 
Inżynierii Lądowej PK. 

W czasie konferencji zaprezentowało się 
aż 49 prelegentów z Krakowa, Wrocławia, 
Gdańska, Warszawy, Poznania i Bydgosz-
czy. Ofi cjalnego rozpoczęcia i powitania 
gości dokonał przewodniczący komitetu 
naukowo-programowego dr hab. inż. An-
drzej Szarata, prof. PK. Zgromadzeni wysłu-
chali listu, który skierował do organizato-
rów minister infrastruktury i budownictwa 
Andrzej Adamczyk, sprawujący honorowy 
patronat nad konferencją. O kilka słów po-
proszono również przybyłych na konferen-
cję gości — wicewojewodę małopolskiego 
Józefa Gawrona oraz dziekana Wydziału 
Inżynierii Lądowej PK prof. Tadeusza Tatarę.

W części merytorycznej znalazła się 
prezentacja Andrzeja Szaraty poświęcona 
zasadom organizacji transportu w czasie 
Światowych Dni Młodzieży, zaplanowa-
nych w Krakowie pod koniec lipca. Wy-
stąpienie Michała Mirosława i Michała 
Piwowarskiego z Zarządu Transportu Miej-
skiego w Warszawie dotyczyło ogólnych 
zagadnień projektowania oferty transpor-
towej i kształtowania zachowań komuni-

kacyjnych w transporcie miejskim. Ze spe-
cjalistycznym oprogramowaniem LISA+ 
zapoznał uczestników konferencji Marek 
Strug z fi rmy Stadtraum, a działalność KNSK 
przedstawiliśmy wspólnie z Sylwią Rogalą.

W trakcie konferencji odbyło się 8 sesji 
referatowych (37 wystąpień) oraz jedna se-
sja pecha kucha (4 prezentacje). Zastosowa-
no niekonwencjonalny sposób nagradzania 
prelegentów. W każdej sesji za najlepszą 
uznawano tę prezentację, która wywołała 
najgłośniejszą reakcję publiczności. Wraże-
nie oceniano za pomocą miernika hałasu. 
I tak: w I sesji ogólnotematycznej najwięk-
szy aplauz widowni wzbudziła Lidia Zie-
lińska (100,0 dB). Bohaterami II sesji zostali 
Monika Trzaska i Jan Paszkowski (98,4 dB). 
W sesji pecha kucha zwyciężyła Justyna 
Janosz (97,6 dB). W III sesji („transport zbio-
rowy”) najlepszy był Maciej Śmigielski 
(92,1 dB), w IV („transport indywidualny i ste-
rowanie”) była to Anna Studniarz (94,2 dB), 
a w V  („transport zbiorowy 2”) — Ewelina 
Stypułkowska (102,1 dB). Piotr Jaskowski 
(91,9 dB) prowadził w sesji VI („transport 
indywidualny i sterowanie 2”), a Tomasz 
Kołodziej (98,1 dB) — w sesji VII („transport 
zbiorowy 3: węzły przesiadkowe”). W sesji 
VIII („przestrzeń miejska”) konkurencję po-
konała Aleksandra Zbroszczyk (87,3 dB).

Najlepsze referaty wybrał również ko-
mitet naukowo-programowy konferencji. 
I miejsce i „Złotego Kokosa” zdobył Mate-
usz Pietruch z KN Systemów Komunikacyj-
nych PK, „Srebrnego Kokosa” i II miejsce 
przyznano Maciejowi Górzowi z KN Polityki 
Regionalnej na UEK. III miejsce i „Brązowy 
Kokos” trafi ł do duetu Monika Trzaska i Jan 
Paszkowski z KN Systemów Komunikacyj-
nych PK. Nagrody wręczyli przewodniczą-
cy komitetu dr hab. inż. Andrzej Szarata, 
prof. PK oraz sekretarz naukowy — dr inż. 
Rafał Kucharski. Wyróżniono Lidię Zielińską 
z KN Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK 
PG, Marcina Cieleckiego z KN Inżynierii Ko-
munikacyjnej PW oraz Piotra Bielańskiego 
z KN Systemów Komunikacyjnych PK.

Atrakcyjną formą spędzenia wolnego 
czasu była dla uczestników konferencji 
gra miejska „Tramwaj zwany pożądaniem”. 

Zgodnie z jej scenariuszem 10 drużyn prze-
mierzało uliczki Kazimierza i Starego Pod-
górza, rozwiązując zadania u agentów, by 
odgadnąć, o której godzinie i na którym 
przystanku będzie czekał specjalny koko-
natowy tramwaj. Idealnymi odkrywcami 
zostali: Agnieszka Jastrzębska, Łukasz Bil 
i Klaudia Załęska z drużyny Żółtej Ciżemki.

Honorowy patronat nad konferencją 
pełnili: minister infrastruktury i budow-
nictwa — Andrzej Adamczyk, wojewoda 
małopolski — Józef Pilch, marszałek wo-
jewództwa małopolskiego — Jacek Krupa, 
prezydent Krakowa — Jacek Majchrowski 
oraz rektor PK — prof. Kazimierz Furtak. 
Partnerami konferencji byli: Stadtraum 
Polska Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne SA w Krakowie, Zarząd 
Transportu Miejskiego w Warszawie, Miej-
ska Infrastruktura Sp. z o.o., Skawa Wado-
wice oraz Muszynianka. 

Patronat medialny sprawowali: „Transport 
Miejski i Regionalny”, „EuroParking Polska” 
oraz portale Rynek Kolejowy, Rynek Infra-
struktury, Urbnews.pl, Transport-publiczny.pl, 
edroga.pl i Magiczny Kraków.

Zdaniem uczestników konferencji na 
uznanie zasługuje dobra organizacja. Za 
przygotowanie konferencji odpowiadali: 
Urszula Duda, Sylwia Rogala, Sylwia Olko, 
Michał Kulik, Marian Kurowski, Marek Pis-
korz oraz autor niniejszej informacji. 

Krystian Banet jest studentem I roku studiów 
II stopnia kierunku transport na Wydziale Inży-
nierii Lądowej PK; przewodniczył komitetowi 
organizacyjnemu KOKONAT 2016; autor scena-
riusza gry miejskiej.

Dobry poziom merytoryczny i sprawna organizacja

KOKONAT po raz trzeci
KRYSTIAN BANET

Otwarcie konferencji, przemawia dziekan 
WIL, prof. Tadeusz Tatara. Fot.: Jan Zych

Z prawej: Mateusz Pietruch, zdobywca 
„Złotego Kokosa”. Fot.: Piotr Bielański 
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— Zajmuje się Pani fi zyką wysokich ener-
gii — jakie korzyści z tych badań ma prze-
ciętny człowiek? 

— Głównym celem jest poszukiwa-
nie nowych cząstek oraz określanie od-
działywań między nimi, by lepiej poznać 
otaczający nas makro- i mikroświat. Wyma-
ga to specjalnej infrastruktury, którą posia-
dają największe ośrodki, jak np. CERN pod 
Genewą, w Szwajcarii. Technologie tam 
rozwinięte na potrzeby fi zyki cząstek i eks-
perymentu Large Hadron Collider (LHC) 
są wykorzystywane przez każdego z nas, 
np. sieć informacyjna World Wide Web 
(pierwsza strona świata to: info.cern.ch), 
programy symulacyjne, systemy kontrolne 
czy obliczenia równoległe. Także akcele-
ratory i detektory, skonstruowane do ba-
dania procesów fi zycznych, mają obecnie 
zastosowanie w wielu dziedzinach nauki 
i gospodarki — pierwsze są wykorzysty-
wane np. w produkcji nowych materiałów, 
terapii raka, do sterylizacji pożywienia i na-
rzędzi, jako źródło promieniowania gam-
ma i neutronów do badań biologicznych 
i strukturalnych, a w przyszłości mogą słu-
żyć również do spalania odpadów jądro-
wych i generacji energii w bezpiecznych 
siłowniach jądrowych. Detektory nato-
miast stosowane są m.in. do obrazowania 
medycznego, w czujnikach, a także do 
prześwietleń. W CERN-ie rozwinięto rów-
nież badania nad nadprzewodnictwem, 
światłowodami, rezonansem jądrowym, 
kriogeniką i elektroinżynierią. Tak więc 
w ośrodkach badających cząstki — jak 
CERN, ale i innych — DESY (Deutsches 
Elektronen-Synchrotron) w Hamburgu 
czy BNL (Brookhaven National Laboratory) 
w USA — powstają rozwiązania i wynalaz-
ki, dzięki którym dokonuje się postęp tech-
nologiczny na świecie.

— Ma Pani na swoim koncie dwa gran-
ty stypendialne. Co Panią skłoniło, by po nie 
sięgnąć?

— Kiedy pisałam doktorat, zawsze 
chciałam wyjechać do ośrodka DESY 
w Hamburgu, gdzie przeprowadzono eks-
peryment zderzenia elektronu z protonem. 
Zwykle o jedno oferowane tam miejsce 

pracy ubiega się wiele osób z całego świa-
ta. W 2009 r. podczas konferencji w Ma-
drycie poznałam prof. Henri Kowalskiego 
z DESY, obecnie mojego mentora. Powie-
dział mi wtedy: „Czasami coś jest prostsze 
niż się myśli”. I tak było. Po doktoracie wy-
słałam mail, że jestem zainteresowana sta-
żem w DESY i udało się. W 2010 r., po dok-
toracie wybrałam się tam pierwszy raz na 
staż (który znalazł mi właśnie prof.  H.  Ko-
walski). W DESY nawiązałam współpracę 
z grupą badawczą xFitter, zajmującą się 
tą samą tematyką co ja, a dokładnie — 
badaniem partonowych funkcji struktury 

w protonie w powiązaniu z najnowszy-
mi danymi z eksperymentów HERA oraz 
LHC. Później kilka razy wyjeżdżałam na 
krótkie jedno- lub dwumiesięczne staże 
na zaproszenie tej grupy badawczej. Na-
stępnym etapem współpracy z DESY był 
trzymiesięczny grant stypendialny DAAD 
(Deutscher Akademischer Austausch-
dienst) w 2015 r. Jest to stypendium nie-
mieckie, przyznawane nauczycielom 
akademickim i pracownikom naukowym. 
Była to naturalna konsekwencja podjętej 
uprzednio współpracy z badaczami z DESY. 

Od lutego tego roku realizuję w DESY 
dwuletni staż, w ramach stypendium „Mo-
bilność Plus”, ufundowanego przez MNiSW. 
Ten program fi nansuje pobyt w zagranicz-
nych ośrodkach naukowo-badawczych 
młodym naukowcom, którzy udają się tam 
w celu prowadzenia badań naukowych lub 
prac rozwojowych. Starać się o to stypen-
dium można tylko do 35. roku życia. Trzeba 
napisać dobry projekt, w porozumieniu 
z zagraniczną jednostką naukową, która 
chętnie zaprosi nas do współpracy. Bardzo 
istotne jest znalezienie opiekuna, który po-
może nam w realizacji projektu.

— Czy mobilność międzynarodowa jest 
istotna w Pani pracy badawczo-naukowej?

— Dzięki programom stażowym 
i stypendialnym miałam szansę korzystać 
z najnowocześniejszego, zaawansowa-
nego oprogramowania komputerowego 
i mogłam realizować badania we współ-
pracy z najlepszymi naukowcami w mojej 

O pożytkach z programów stażowych
Rozmowa z dr Agnieszką Łuszczak z Instytutu Fizyki Politechniki Krakowskiej, stypendystką 
prestiżowego programu DAAD oraz laureatką programu MNiSW „Mobilność Plus”

Program „Mobilność Plus” Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożli-
wia młodym naukowcom, w tym uczest-
nikom studiów doktoranckich, udział 
w badaniach naukowych prowadzo-
nych w renomowanych, zagranicznych 
ośrodkach naukowych pod opieką wy-
bitnych naukowców o międzynarodo-
wym autorytecie w danej dziedzinie. Do 
tej pory zrealizowano 4 edycje konkursu 
i wyłoniono 233 laureatów. Jedyną, jak 
na razie, laureatką tego konkursu, repre-
zentującą Politechnikę Krakowską, jest 

dr Agnieszka Łuszczak, adiunkt w Kate-
drze Struktury Materii na Wydziale Fizy-
ki, Matematyki i Informatyki PK.

Dr Agnieszka Łuszczak jest absolwent-
ką Uniwersytetu Rzeszowskiego (2005 r.), 
zajmuje się fi zyką cząstek elementarnych. 
W 2010 r. obroniła doktorat w Instytucie Fi-
zyki Jądrowej PAN. Od 2011 r. pracuje w In-
stytucie Fizyki PK. Autorka wielu artykułów 
opublikowanych w renomowanych czaso-
pismach, np.: „Physical Review Letters”, 
„Physical Review D”, „Physics Letters B” czy 
„European Physics Journal C”.
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dziedzinie w prestiżowych ośrodkach, jak 
CERN pod Genewą czy DESY w Hamburgu, 
bazując na nowatorskich metodach pracy.

— Jak ocenia Pani program grantowy 
„Mobilność Plus”?

— Wsparcie MNiSW udzielane jest we 
wszystkich dziedzinach nauki. Finansowa-
nie tego stypendium jest bardzo dobre. 
W moim przypadku, z uwagi na tematykę, 
którą się zajmuję, oraz wcześniej nawiąza-
ną współpracę z DESY program w istotny 
sposób przyczyni się do rozwoju mojej 
drogi naukowej. Wszyscy moi współpra-
cownicy są zatrudnieni właśnie w DESY, 
a mnie zdecydowanie łatwiej jest prowa-
dzić badania na miejscu niż zdalnie z Kra-
kowa, gdzie mam też inne obowiązki dy-
daktyczne. 

— Rady dla koleżanek i kolegów, którzy 
chcieliby skorzystać z programów stypen-
dialnych?

— Myślę, że najważniejsze to próbować 
i składać wnioski stypendialne. Wcześniej 
nie udało mi się uzyskać grantu z NCN, ale 
mnie to nie zniechęciło. 

— Jaka jest Pani recepta na sukces? 
— Jeśli naprawdę lubimy to, co robimy 

i praca jest naszą pasją — zawsze odnie-
siemy sukces. Uważam, że porażki bardziej 
niż sukcesy kształtują charakter, pod wa-
runkiem że potrafi my się dzięki nim uczyć. 
Znaczenie ma również to, jakich ludzi 
spotkamy na swojej drodze. Ja miałam to 
szczęście, że właściwie od początku trafi a-
łam na takich, którzy nie tylko wiele mnie 
nauczyli, ale również wspierali i dopingo-
wali, że wymienię: prof. Krzysztofa Golca-
-Biernata (IFJ PAN, UR) — promotora mo-
jego doktoratu, prof. Tadeusza Lesiaka (IFJ 
PAN, PK), prof. Włodzimierza Wójcika (PK), 
dr Małgorzatę Duraj (PK) oraz prof. H. Ko-
walskiego, który nauczył mnie, „że nie na-
leży bać się pytać”.

— Co dalej?
— W najbliższym czasie zamierzam 

kontynuować badania dotyczące cząstek 
elementarnych, planuję dostarczyć bar-
dziej dokładny opis dla struktury jądra 
atomowego, bazując na tzw. modelach 
dipolowych. W przyszłości chciałabym 
natomiast zająć się czymś nowym, photon 
science, czyli nauką związaną z fotonami 
oraz najnowocześniejszym laserem na 
świecie XFEL, znajdującym się w ośrodku 
DESY w Hamburgu. Dzięki niemu będzie 
można obrazować np. szczegółową struk-

turę wirusów, wnikając w molekularne 
mechanizmy funkcjonowania komórek 
i rejestrować trójwymiarowe obrazy obiek-
tów nanoświata, fi lmować przebieg reakcji 
chemicznych czy zgłębiać procesy zacho-
dzące we wnętrzu planet i gwiazd. Myślę, 
że to bardzo ciekawe, a poza tym lubię wy-
zwania.

— A jakie ma Pani pasje i marzenia poza 
fi zyką?

— Bardzo lubię czytać. Najchętniej 
czytam biografi e oraz powieści Dostojew-
skiego, ale też książki z pogranicza psy-
chologii i socjologii. Od niedawna piszę 
swojego bloga pt. „Particles of Inspiration“. 
Lubię też sport, szczególnie bieganie, za-
mierzam wziąć udział w Cracovia Półma-
ratonie. Chciałabym podróżować i odwie-
dzić jeszcze raz Japonię, bo to niezwykle 
piękny i wyjątkowy kraj. Podróże mają taką 
magiczną moc uzdrawiania duszy i zawsze 
pomagają mi zdystansować się od proble-
mów dnia codziennego.

Rozmawiała: Marlena Marek

Mgr inż. Marlena Marek jest pracownikiem 
Centrum Transferu Technologii PK.

 Spotykamy je nieraz podczas wakacyj-
nych wędrówek, zwykle nie poświęcając 
im zbyt wiele uwagi. Zatrzymujemy się na 
chwilę, omiatamy niezbyt uważnym spoj-
rzeniem i idziemy dalej, gdy tymczasem… 
„Każda kapliczka lub krzyż przydrożny 
— to zaklęta w symbol historia. Historia 
czyjegoś życia (…)” — przekonuje Bogna 
Kwiatkowska-Baster we wstępie do albu-
mu „Kapliczki i krzyże przydrożne w pol-
skim krajobrazie”. 

— Architektura jest moim zawodem, 
a kapliczka to mała forma architektonicz-
na. Poza tym lubię takie nastroje, połącze-
nie krajobrazu z tym jego elementem, który 
został jako pamiątka, ślad historii — mówi 
autorka, wyjaśniając genezę swoich zain-
teresowań kapliczkami i krzyżami przy-
drożnymi. Na Politechnice Krakowskiej 
wykłada historię architektury, a kapliczki 
zaczęła fotografować lata temu dla siebie 
— podczas wakacji i przy okazji wyjazdów 

Książka

Historie zaklęte w symbol

w celach zawodowych. Później wyszuki-
wała je na mapach, zasięgała informacji 
od znajomych i jeździła specjalnie, żeby 
zrobić zdjęcie. 

Album zawiera plon poszukiwań 
z lat 2000–2013. Na prawie 250 zdjęciach 

oglądamy kapliczki z różnych części 
Polski południowej: Małopolski, Orawy, 
Roztocza, Pogórza i Beskidów, a także 
z Warmii czy Suwalszczyzny. Zdjęcia po-
kazują poszczególne obiekty zarówno 
w kontekście otoczenia, jak i z wyeks-
ponowaniem detalu. Autorka stara się 
wydobyć niepowtarzalne piękno tych 
autentycznych, powstających z potrzeby 
serca dzieł sztuki ludowej. Zdjęcia Bogny 
Kwiatkowskiej-Baster przyniosły jej laury 
w ponad 30 konkursach fotograficznych, 
w tym w Międzynarodowym Konkursie 
Nikona w Tokio.

(ps)

Bogna Kwiatkowska-Baster, „Kapliczki i krzyże 
przydrożne w polskim krajobrazie”, Wydawnic-
two KIER, Kraków 2014.
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Mowa — to najbardziej uniwersalny sposób 
komunikowania się ludzi. Wszyscy posłu-
gujemy się nią w codziennych kontaktach, 
ale dla niektórych jest czymś więcej — jest 
narzędziem pracy. Głównie z myślą o nich, 
o nauczycielach, wykładowcach, lektorach 
i śpiewakach powstała praca Michała M. Sta-
chowskiego „Oddech, dźwięk, słowo. Porad-
nik dla ludzi używających intensywnie głosu”.

Większość z nas głosu używa bezwied-
nie, intuicyjnie. Artykułowanie dźwięków 
uważamy za coś równie naturalnego 
i oczywistego jak oddychanie. Michał Sta-
chowski podchodzi do zagadnienia nieco 
inaczej. Już w pierwszym zdaniu książki 
nazywa ludzki głos najwspanialszym, naj-
bardziej magicznym i niepowtarzalnym 
instrumentem. Przesada? Z pewnością nie 
dla Stachowskiego, który doświadczenie 
dotyczące emisji głosu zdobywał przez 
wiele lat studiów śpiewu operowego 
w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz 
w Hochschule fűr Music und darstellende 
Kunst „Mozarteum” w Salzburgu, a także 
biorąc udział w przedstawieniach teatral-
nych i prowadząc zajęcia z emisji głosu.

Książka dzieli się na dwie części. W pierw-
szej, teoretycznej, przedstawione zostały 
podstawowe informacje na temat takich za-
gadnień, jak: aparat mowy, fonetyka języka 
polskiego, emisja głosu czy metody zapo-
biegania wadom wymowy. Już w tej części 

znajdujemy jednak liczne uwagi o znaczeniu 
czysto praktycznym, np. dotyczące prawi-
dłowego oddychania podczas mówienia. 
Z punktu widzenia wykładowców akademic-
kich ważne są rozdziały poświęcone aspek-
tom medycznym, w szczególności choro-
bom zawodowym narządu głosowego. 

W części drugiej znajdują się rady do-
tyczące rozwijania głosu, wzmacniania go, 
a także instrukcje, co należy robić, aby uży-
wanie głosu nie było czynnością męczącą. 
Przedstawiono tu wiele ćwiczeń na rozluź-
nienie żuchwy, policzków, warg czy języka, 
ćwiczeń oddechowych oraz ćwiczeń dykcji. 
Do tych ostatnich zgromadzono dużą porcję 
tekścików, na których można sobie połamać 
język, np.: „Czy tata czyta cytaty z Tacyta?”, 
„Jola lojalna z nielojalną Jolą łajają jowialnego 
lokaja”, „Maja w maju ma omamy, a mama Mai 
ma je nie w maju, gdyż miewa je w Omanie”, 
„Pocztmistrz z Tczewa, rotmistrz z Czchowa”, 
„Szedł Sasza suchą szosą, niosąc suche szasz-
łyki, szurając sandałami”, „Strzyga strzygła 
szczygła skrzydła”. Czasem można także się 
trochę pośmiać („Król królowi tarantulę wło-
żył czule pod koszulę”, „Raz dywizja telewizji 
pomagała szukać wizji, a znalazłszy ją w Kirgi-
zji, domagała się prowizji”). Na szczęście jest 
też coś w rodzaju instrukcji, jak w praktyce 
radzić sobie z tymi językowymi łamańcami. 

O sprawach trudnych, wymagających 
niekiedy specjalistycznego słownictwa, autor 

Książka 

Powiedz to na głos: pocztmistrz z Tczewa
LESŁAW PETERS

pisze w sposób maksymalnie jasny i zrozu-
miały. Nie tylko daje mnóstwo rad, jak po-
stępować w konkretnych sytuacjach, jak po-
konywać pojawiające się problemy, ale stara 
się zainteresować czytelnika opisywanymi 
zagadnieniami. Dzięki temu książkę czyta się 
lekko, z przyjemnością, a zgromadzony w niej 
materiał łatwiej zapada w pamięć. 

Michał M. Stachowski, „Oddech, dźwięk, słowo. 
Poradnik dla ludzi używających intensywnie 
głosu”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 2015. 

Autorzy prac dyplomowych wykonanych 
na Politechnice Krakowskiej zostali laure-
atami konkursu zorganizowanego po raz 
43. przez krakowski oddział Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
odbyło się 30 maja w Sali Senackiej PK. 

W konkursie uczestniczyły prace 
dyplomowe I i II stopnia. Podzielono je 
na dwie grupy tematyczne. W grupie 
„technologia transportu” pierwsze miej-
sce przyznano Pawłowi Klapie za pracę 
„Koncepcja wspólnej przestrzeni (Shared 
Space) na Placu Nowym w Krakowie” wy-

Nagrody za prace dyplomowe z zakresu transportu
konaną pod kierunkiem dr. inż. Tomasza 
Kulpy. Miejsce drugie przypadło Piotrowi 
Ostaszewskiemu (promotor: dr hab. inż. 
Andrzej Szarata, prof. PK), a miejsce trze-
cie dwu autorom prac — Janowi Alek-
sandrowiczowi (promotor: dr inż. Krzysz-
tof Florek) i Arkadiuszowi Drabickiemu 
(promotor: dr hab. inż. Andrzej Szarata, 
prof.  PK). Wyróżnienie w tej grupie prac 
otrzymała Anna Szczepaniak (promotor: 
dr inż. Anton Pashk evich).

Nagrodzona została też jedna praca 
studenta PK, zaliczona do grupy „infra-
struktura transportu”. Drugie miejsce w tej 

grupie zajął Michał Odrowąż (promotorem 
był prof. Włodzimierz Czyczuła). Miejsce 
pierwsze przyznano za pracę wykonaną na 
AGH przez Przemysława Grabiasa.

W uroczystości wręczenia nagród wziął 
udział rektor PK prof. Kazimierz Furtak, 
który młodych inżynierów zachęcał do in-
tegracji ze swoim środowiskiem zawodo-
wym. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej 
prof.  Tadeusz Tatara dziękował promoto-
rom za wkład włożony w przygotowanie 
prac dyplomowych. 

(R.)
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Proces obniżania zapotrzebo-
wania na energię, wydatkowaną 
przy wznoszeniu i eksploatacji 
budynków, trwa od dłuższego 
czasu. Obecnie obserwujemy 

pod tym względem istotne przyśpieszenie. 
Rosną wymagania stawiane budownictwu.

Projektowanie wymaga 
współpracy i synergii

Polskie przepisy budowlane dotyczą-
ce maksymalnego zapotrzebowania na 
energię pierwotną oraz izolacyjności 
termicznej przegród zostały wyraźnie 
zaostrzone w 2014 r. Jednocześnie opubli-
kowano wymagania związane z dalszym 
obniżaniem zużycia energii od 2017 r. 
i 2021 r. Wobec perspektywy kolejnych 
zmian przepisów konieczne staje się do-
bre przygotowanie do tej sytuacji wszyst-
kich podmiotów procesu budowlanego 
i szerokiego otoczenia gospodarczego tej 
gałęzi przemysłu. Trudno przecenić rolę 
Politechniki Krakowskiej w zakresie do-
brego przygotowania absolwentów róż-
nych specjalności do tych nowych zadań. 

Od 2010 r., zgodnie z uchwałą Sena-
tu PK, budownictwo niskoenergetyczne 
jest jednym ze strategicznych obszarów 
badawczych na naszej uczelni. Główne 
zadania spoczywają przede wszystkim na 
Wydziale Architektury, Wydziale Inżynie-
rii Lądowej i Wydziale Inżynierii Środowi-
ska, jednak i inne wydziały naszej uczelni 
uczestniczą w jakiejś mierze w badaniach 
i pracach związanych z tą dziedziną. Bu-
dynki, a zwłaszcza budynki niskoenerge-
tyczne, są złożonymi produktami, które 
powstają z materiałów konstrukcyjnych, 
izolacyjnych i osłonowych. Ich funkcjo-
nowanie wymaga sprawnych w wyso-
kim stopniu instalacji oraz zaawansowa-
nego sterowania elementami budynku 
i jego wyposażeniem. Te skomplikowane 

obiekty wymagają poprawnego i świado-
mego użytkowania, zwłaszcza gdy celem 
jest niskie zużycie energii wraz z jednocze-
snym utrzymaniem we wnętrzu komfor-
towych warunków.

Istotny problem, z jakim mamy dziś 
do czynienia, polega na anachronicz-
nym, liniowym procesie projektowania, 
zamiast potrzebnej tak współpracy i sy-
nergii poszczególnych branż i specja-
listów. W dotychczasowym podejściu 
konieczne są więc istotne zmiany. Bu-
dynki o bardzo niskim zapotrzebowa-
niu na energię są szczególnie wrażliwe 
na błędy projektowe i z tego powodu 
od samego początku wymagają harmo-
nijnej pracy całego zespołu. Ten sposób 
działania jest nazywany projektowa-
niem zintegrowanym.

Projektowanie i wznoszenie bu-
dynków niskoenergetycznych, zdecy-
dowanie różniących się od obiektów 
budownictwa tradycyjnego, wymaga 
aktualnej wiedzy i nowych, zaawan-
sowanych narzędzi projektowych. Nie 
wystarczą proste przepisy i budowlane 
wymagania, które kiedyś miały na celu 
jedynie eliminowanie podstawowych 
błędów. Potrzebne są procedury indy-
widualnego poszukiwania rozwiązań 
najkorzystniejszych, uwzględniające 
zróżnicowane parametry samego bu-
dynku, jego wyposażenia i lokalnego 
klimatu. Wszyscy uczestnicy procesu 
budowlanego muszą zdobywać nowe 
doświadczenie i ostrożnie podchodzić 
do utrwalonych nawyków, nie ma miej-
sca na intuicję czy — co gorsza — bez-
krytycznie powielane schematy.

Dwie strony bilansu cieplnego

Kojarzona najczęściej z budownictwem 
niskoenergetycznym zmiana wiąże 
się z bardzo skuteczną, ciągłą izolacją 

termiczną przegród zewnętrznych. Izo-
lacja ta pozwala na wyraźne ogranicze-
nie przenikania ciepła przez zewnętrzną 
obudowę. Jeśli towarzyszą jej okna o bar-
dzo wysokiej izolacyjności termicznej, to 
całość strat cieplnych przez przenikanie 
jest nawet kilkakrotnie mniejsza w po-
równaniu do tej w budynkach standar-
dowych. Straty cieplne przez obudowę 
stają się więc mniej istotnym składnikiem 
bilansu, a dużego znaczenia nabierają 
straty cieplne związane z wentylacyjną 
wymianą powietrza oraz infi ltracją.

Jednocześnie rzeczywista wentyla-
cyjna i infi ltracyjna wymiana powietrza 
jest w praktyce, zwłaszcza w budynkach 
z wentylacją grawitacyjną, kompletną 
niewiadomą. Zatem kolejny konieczny 
krok, jaki musi zostać wykonany na dro-
dze do budownictwa niskoenergetycz-
nego, to dążenie do uzyskania kontroli 
nad wymianą powietrza w budynku 
poprzez wysoką szczelność powietrzną 
obudowy, mechaniczną wentylację oraz 
skuteczny odzysk ciepła z powietrza 
wentylacyjnego.

Bardzo małe zapotrzebowanie bu-
dynku na energię sprawia, że diame-
tralnej zmianie ulega także druga strona 
bilansu cieplnego, tj. struktura zysków 
cieplnych i ogrzewania konwencjonalne-
go, potrzebnego do domknięcia bilansu 
termicznego. Na rysunku 1 pokazano 
uśrednioną strukturę bilansu cieplnego 
dla 15 doświadczalnych budynków, 
zrealizowanych na całym świecie, 
w ramach programu badawczego 
International Energy Agency. Budynki 
znacznie różniły się między sobą pod 
względem szczegółowych rozwiązań 
technicznych. Zdecydowanie odmienne 
były też warunki klimatyczne ich loka-
lizacji. Mimo to łatwo można zauwa-
żyć mały udział w bilansie cieplnym 
nieodnawialnej energii ogrzewania 

Budownictwo niskoenergetyczne — 
strategiczny obszar badawczy
Z budownictwem, a w szczególności z budownictwem niskoenergetycznym, 
wciąż jeszcze związanych jest wiele nieporozumień, mitów i obiegowych opinii

TOMASZ KISILEWICZ
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konwencjonalnego oraz znaczący udział 
energii słonecznej, bytowych zysków 
wewnętrznych i odzysku ciepła.

Pokazane wartości znakomicie ilu-
strują, jakie znaczenie dla bilansu ciepl-
nego budynku mają zyski, które dotąd 
w świadomości zarówno projektantów, 
jak i użytkowników budynków miały 
marginalne znaczenie. Wskazują one 
również kierunki dalszego rozwoju bu-
downictwa energooszczędnego. Istnieją 
liczne przykłady pasywnych budynków 
mieszkalnych, zrealizowanych w Niem-
czech i Austrii, a więc w warunkach kli-
matycznych zbliżonych do warunków 
polskich; budynków, w których pasywnie 
— praktycznie bezpłatnie — pozyskiwa-
na energia słoneczna stanowiła nawet 
40 proc. bilansu cieplnego. Z kolei w bu-
dynkach o innej funkcji, np. biurach, szko-
łach itp., można oczekiwać dominującego 
w bilansie znaczenia zysków bytowych.

Kompletna zmiana proporcji w bi-
lansie cieplnym budynku wiąże się jed-
nak ze sporymi wyzwaniami projek-
towymi. Budynek o niskich stratach 
ciepła staje się bardzo wrażliwy na błę-
dy projektowe czy sposób użytkowania 
dalece odbiegający od założonego. Do 
jego projektowania nie wystarczą już 
stosowane obecnie najprostsze algoryt-
my, oparte na założeniu o stacjonarnym 
przepływie ciepła. 

Rola okien

Powierzchowne podejście do budow-
nictwa niskoenergetycznego oraz lektu-
ra popularnej prasy na ten temat może 
prowadzić do wniosku, że synonimem 
budynku energooszczędnego może być 
tz w. „szklana architektura”. W polskich 
przepisach budowlanych, oprócz roz-
budowanych wymagań dotyczących 

izolacyjności termicznej, 
występują także warunki 
dotyczące maksymalne-
go pola powierzchni okien 
(często ignorowane przez 
projektantów) oraz prze-
puszczalności promienio-
wania słonecznego przez 
oszklenie. Ograniczenie 
pola powierzchni okien oraz 
wyposażenie użytkownika 
budynku w możliwość bro-
nienia się przed nadmiarem 
zysków słonecznych  — to 
dobry krok na drodze do 

ochrony przed przegrzewaniem. Nie 
należy jednak tych zapisów traktować 
jako wystarczających do projektowania 
budynków niskoenergetycznych. Cha-
rakter zmiennych w czasie zjawisk ter-
micznych we wnętrzu budynku jest na 
tyle skomplikowany i zależny od wielu 
właściwości jego obudowy i wyposaże-
nia, że użycie prostych wskaźników pro-
jektowych jest zwykle niewystarczające. 

Na rysunku 2 przedstawiono wpływ 
pola powierzchni okna południowego 
na zapotrzebowanie pomieszczenia na 
ogrzewanie dla siedmiu wariantów po-
jemności cieplnej przegród (I — budynek 
lekki; VII — budynek bardzo masywny). 
Łatwo zauważyć, że w każdym warian-
cie pojemności cieplnej obecność okien 
o południowej orientacji i z oszkleniem 
izolacyjnym pozwala w pewnym stop-
niu obniżyć zapotrzebowanie na ciepło 
do ogrzewania w stosunku do obudowy 

pozbawionej okien. Dla poszczególnych 
wariantów pojemności cieplnej pomiesz-
czenia można wskazać taką wartość 
wskaźnika przeszklenia Rw/f, przy której 
zapotrzebowanie na ogrzewanie osiąga 
wartość minimalną. Jej przekroczenie 
wiąże się z kolei z ponownym wzrostem 
zapotrzebowania na ogrzewanie.

Największą redukcję ogrzewania 
można uzyskać w obiektach o dużej po-
jemności cieplnej, w nich także pożąda-
na powierzchnia okien jest największa. 
Należy podkreślić, że słuszność powyż-
szych spostrzeżeń jest jednak ściśle za-
leżna nie tylko od pojemności cieplnej 
budynku, ale także od wybranych wła-
ściwości spektralnych zestawu szyb, 
izolacyjności obudowy, intensywności 
wymiany wentylacyjnej, skuteczno-
ści rekuperacji czy wreszcie lokalnego 
klimatu. Zmiana któregokolwiek para-
metru pociągnie za sobą zmianę poka-
zanych wyżej zaleceń projektowych i ko-
nieczność ponownej analizy.

Na kolejnym rysunku pokazano 
wartości wskaźników zapotrzebowa-
nia na ogrzewanie E i chłodzenie EC 
bardzo masywnego pomieszczenia, ale 
tym razem z izolacyjnym oszkleniem 
potrójnym. Użycie tylko kryterium 
gwarantującego minimum energii 
na ogrzewanie sugerowałoby wybór 
bardzo dużych powierzchni okna po-
łudniowego. Tymczasem kryterium 
łącznego minimalnego zapotrzebo-
wania na energię ogrzewania i chło-
dzenia wymaga wybrania znacznie 

Rys. 1. Struktura bilansu cieplnego energooszczędnych 
budynków zrealizowanych w programie badawczym Inter-
national Energy Agency

Rys. 2.  Zapotrzebowanie pomieszczenia na energię do ogrzewania w zależności od propor-
cji powierzchni okna południowego do pola powierzchni podłogi Rw/f i pojemności cieplnej 
budynku (pasywny standard izolacyjny, oszklenie niskoemisyjne 2-szybowe)
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mniejszych okien, Rw/f z przedziału 
0,17–0,26. W każdym przypadku nad-
miernie obfi te przeszklenie powoduje 
zarówno duże straty cieplne, jak i ko-
nieczność intensywnego chłodzenia. 
Droga od bardzo przeszklonego bu-
dynku do budynku niskoenergetycz-
nego jest więc zwykle bardzo daleka.

Pasywna ochrona budynków

Jako swego rodzaju paradoks można 
traktować fakt, że istotnym problemem 
w projektowaniu i realizacji budynków 
niskoenergetycznych staje się koniecz-
ność zaawansowanej ochrony przed 
przegrzewaniem. Niezbędne jest pro-
jektowanie, w którym od początku dąży 
się do wyeliminowania lub przynaj-
mniej znacznej redukcji przegrzewa-
nia, traktując mechaniczne chłodzenie 
jako ostateczność, a nie obowiązujący 
i ogólnie akceptowany standard. Nasz 
klimat daje w wielu przypadkach moż-
liwości poprawnego funkcjonowania 
budynków bez mechanicznego chło-
dzenia, ale do tych możliwości trzeba 
świadomie sięgać. Wykorzystanie naj-
prostszych metod ochrony przed zbyt 
wysoką temperaturą we wnętrzu moż-
na określać mianem pasywnej ochrony 
przed przegrzewaniem. „Pasywność” 
oznacza tu, podobnie jak w przypadku 
ogrzewania, unikanie dodatkowych 
nakładów energetycznych i jest zgodna 
z ideą budownictwa zrównoważonego 
i dążeniem do ograniczenia wpływu 
budynku na środowisko naturalne.

Pasywne (lub niemal pasywne) me-
tody ochrony budynków przed prze-
grzewaniem to na przykład:
— wysoka izolacyjność termiczna 

obudowy, izolująca budynek od ze-
wnętrznych fal temperaturowych, 
przenikających przez stropodach 
i ściany (wbrew obiegowym opi-
niom wysoka izolacyjność obudowy 
nie nasila przegrzewania); 

— stosowna do temperatury zewnętrznej 
intensywność wymiany powietrza;

— wysoka pojemność termiczna wnę-
trza, nadająca wnętrzu dużą sta-
teczność cieplną, w lekkich tech-
nologiach budowlanych pojemność 
powiększa się poprzez stosowanie 
materiałów fazowo-zmiennych; 

— zewnętrzna, pozioma osłona połu-
dniowego przeszklenia przed nie-
pożądanymi zyskami, w minimalny 
tylko sposób ograniczająca natural-
ne oświetlenie;

— naturalne lub wymuszone chłodze-
nie nocne, skuteczne jedynie w bu-
dynkach o dużej pojemności cieplnej; 

— recyrkulacja powietrza pomiędzy 
różnymi strefami temperaturowymi 
wewnątrz budynku; 

— schładzanie powietrza w wymien-
niku gruntowym.

Przepisy nie wymagają 
„oddychających” przegród

Z budownictwem, a w szczególności 
z budownictwem niskoenergetycz-
nym, jest wciąż jeszcze związanych 

wiele nieporozumień, mitów i obiego-
wych opinii. 

Duży opór budzą często wyma-
gania i zabiegi związane z wysoką 
szczelnością przegród zewnętrznych 
budynku. Można w tych obawach do-
szukiwać się oczywiście uzasadnionej 
troski o jakość powietrza wewnętrzne-
go w szczelnej obudowie, ale ich bezpo-
średnią przyczyną jest zwykłe nieporo-
zumienie i brak informacji o zasadach 
działania wentylacji czy wreszcie o za-
sadach określania i badania szczelności 
budynków. 

Podobnym źródłem nieporozumień 
i błędnych opinii jest wciąż tz w. „oddy-
chanie” budynków i ich przegród. Trze-
ba dodać, że w przeważającej mierze to 
producenci i dystrybutorzy materiałów 
budowlanych, ale też w jakiejś części 
marnie wyedukowani projektanci i wy-
konawcy budynków czynnie podtrzy-
mują te mity. Jak w każdej obiegowej 
opinii jest w tych stwierdzeniach ziar-
no prawdy, czasami też echo popełnio-
nych w budownictwie błędów. Jednak 
w końcowym efekcie mamy do czynie-
nia z poplątaniem wielu różnych wąt-
ków dotyczących wymiany powietrza, 
sorpcji wilgoci, dyfuzji pary wodnej, 
roli wentylacji itp.

Tymczasem polskie przepisy budow-
lane są sformułowane jednoznacznie. 
Zgodnie z nimi nieprzezroczysta ze-
wnętrzna obudowa budynku niskoener-
getycznego, wyposażona w efektywną 
i ciągłą izolację termiczną, powinna 
być całkowicie szczelna dla przepływu 
powietrza i wolna od problemów natu-
ry wilgotnościowej. Nie ma tu miejsca 
na „oddychające” przegrody. Wymaga-
na wymiana powietrza oraz usuwanie 
nadmiaru wilgoci z wnętrza budynku 
muszą być realizowane przez skuteczną 
wentylację.

Nowym zagadnieniem w polskiej 
praktyce budowlanej jest tz w. diagnosty-
ka powykonawcza budynków w zakresie 
ich właściwości cieplnych. Dotychczas 
badania tego typu były wykonywane je-
dynie w ramach ekspertyz zamawianych 
przez strony sporu, teraz postuluje się, 
aby obiekty oddawane do użytkowania 
były z zasady poddawane diagnostyce 
termicznej. Pierwsze badania są już pro-
wadzone. Na przykład niektóre obiekty 
wznoszone na zamówienie dużych mię-
dzynarodowych fi rm są poddawane ru-
tynowym badaniom szczelności.

Rys. 3. Zapotrzebowanie pomieszczenia na energię do ogrzewania E i chłodzenia EC w za-
leżności od proporcji pola powierzchni okna południowego do pola podłogi Rw/f (pasywny 
standard izolacyjny, oszklenie niskoemisyjne 3-szybowe, budynek bardzo masywny)
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MaŁopolskie Cen-
trum Nauki ma roz-
począć działalność 
do roku 2020. Będzie 
to placówka służą-

ca szerokiej popularyzacji wiedzy, po-
dobna do działającego w Warszawie od 
2010 roku Centrum Nauki „Kopernik”. 
W pracach nad koncepcją i organizacją 
projektowanego ośrodka uczestniczy 
Politechnika Krakowska.

Od książki do centrum nauki

Czym jest nauka? Odpowiedzi mogą być 
różne, ale pomijając defi nicje encyklope-
dyczne, można powiedzieć, że nauka to 
zagadka, zbiór tajemnic oczekujących na 
rozszyfrowanie, często fascynująca przy-
goda. Wiedzą o tym ludzie uprawiający 
naukę, natomiast stosunkowo rzadko 
świadomość tego faktu dociera do szer-
szych kręgów społeczeństwa. Naukowcy 
ciągle jeszcze przez wielu są postrzegani 
jako ludzie zajęci bardzo skomplikowa-
nymi, abstrakcyjnymi, oderwanymi od 
życia, a często też nudnymi problemami.

Na szczęście ten stereotyp powoli 
odchodzi w przeszłość. Sporo dobrego 
zrobiła literatura popularnonaukowa, 
usiłująca przedstawiać nawet bardzo 
trudne problemy współczesnej nauki 
w sposób zrozumiały dla każdego czło-
wieka, który podstawowy zasób wia-
domości wyniósł ze szkoły średniej. 
Książki mają jednak ograniczony zasięg 
oddziaływania. Wymagają poświęcenia 
czasu na lekturę i pewnego wysiłku in-
telektualnego, niezbędnego do zrozu-
mienia zapisanych w nich treści. 

Do szerszego grona odbiorców tra-
fi ają festyny nauki, od pewnego czasu 
organizowane w dużych ośrodkach 
akademickich. Dzięki tego typu impre-
zom nauka wyszła z laboratoriów i sal 
wykładowych wprost na ulice miast. 
Pozwoliło to zbliżyć się do niej wie-
lu ludziom, wcześniej zupełnie nauką 
niezainteresowanym — zarówno doro-
słym, jak i dzieciom. Wizyta na festiwa-
lu nauki, takim jak doroczna impreza 
na Rynku Głównym w Krakowie, jest 
równie prosta, jak wyjście do kina lub 
na koncert. 

Bawiąc — uczyć
Trwają prace koncepcyjne nad projektem 
ośrodka popularyzującego w Krakowie naukę. 
Czy powstanie on w sąsiedztwie Politechniki 
Krakowskiej? Zobaczymy...

LESŁAW PETERS

Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie działa od 2010 r.

Wiedza, narzędzia i analizy

Specyfi czna struktura bilansu cieplne-
go w budynkach niskoenergetycznych 
sprawia, że w stosunku do budynków 
standardowych wymagana jest istotna 
zmiana w sposobie ich projektowania, 
w stosowanych narzędziach, w przepi-
sach budowlanych i w sposobach eks-
ploatacji. Potrzebne są nowe, bardziej 
subtelne narzędzia i procedury, które 
pozwolą na minimalizację całkowitego 
zapotrzebowania na energię konwen-
cjonalną przy utrzymaniu jednocześnie 
wysokiej jakości środowiska wewnętrz-
nego. Realizacja tego celu jest możliwa 
w dużej mierze poprzez zastosowanie 
prostych ideowo, ale trudnych do anali-
zy, pasywnych sposobów pozyskiwania 
odnawialnej energii, a także ochrony 
przed przegrzewaniem. Jednak faktycz-
ne uzyskanie takich rezultatów jest moż-
liwe jedynie przy zintegrowanym po-
dejściu do procesu projektowania, bo 
niemal wszystkie decyzje projektowe są 
ze sobą wzajemnie powiązane. 

Nie da się więc sformułować jed-
noznacznych zaleceń projektowych 
lub podać w przepisach budowlanych 
prostych wskaźników, które gwaran-
towałyby dobrą jakość środowiska we-
wnętrznego w oderwaniu od klimatu, 
orientacji okien, rodzaju oszklenia, izo-
lacyjności i zdolności akumulacyjnych 
obudowy itp. Racjonalne projektowa-
nie budynków niskoenergetycznych 
wymaga od projektanta ugruntowanej 
wiedzy oraz stosowania dynamicznych 
narzędzi obliczeniowych i wielopara-
metrowych analiz o charakterze opty-
malizacyjnym. 

Dopiero po możliwej minimalizacji 
zapotrzebowania na energię i wyczerpa-
niu wszystkich możliwości w tym zakre-
sie, warto rozważać dalsze doposażenie 
budynku w rozwiązania niekonwencjo-
nalne. Zastosowanie w przypadkowym 
obiekcie kolektorów, fotoogniw, pomp 
ciepła, wymienników i innych modnych 
gadżetów nie spowoduje automatycz-
nie — jak się często uważa — że stanie 
się on racjonalnie zaprojektowanym 
niskoenergetycznym budynkiem.

Dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK pracuje 
w Zakładzie Budownictwa i Fizyki Budowli na 
Wydziale Inżynierii Lądowej PK.
Śródtytuły pochodzą od redakcji. 
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Powodzenie formy prezentacji zdo-
byczy wiedzy, polegającej na interakcji 
z gośćmi festynu, na zachęcaniu ich do 
udziału we wspólnej zabawie, stało się 
bodźcem do tworzenia ośrodków, w któ-
rych podobny program popularyzatorski 
może być realizowany przez okrągły rok. 
W Polsce zadanie było o tyle ułatwione, 
że mogliśmy czerpać z doświadczeń 
centrów tego typu, działających wcześ-
niej w różnych miejscach w Europie, jak 
DASA w Dortmundzie, Pałac Odkryć 
w Paryżu (oferujący swym gościom np. 
doświadczenie na własnej skórze wrażeń 
związanych z przebywaniem w pobliżu 
epicentrum trzęsienia ziemi), Techno-
rama w szwajcarskim Winterhur czy 
Cosmocaixa w Barcelonie. 

Na bazie tych wzorów w Warsza-
wie przy ul. Wybrzeże Kościuszkow-
skie, nad tunelem Wisłostrady, powsta-
ło Centrum Nauki „Kopernik”. Długie 
kolejki, formujące się przed kasami, 
stały się najlepszym potwierdzeniem 
celowości powołania do życia takiej 
palcówki. W ciągu pierwszych trzech 
miesięcy „Kopernika” odwiedziło 
200 tys. osób, a teraz co roku zagląda tu 
ponad milion gości. 

Doświadczenia pod chmurką

Przedsmak tego, co zobaczymy 
w przyszłym Małopolskim Centrum 
Nauki, daje już dziś Ogród Doświad-
czeń im. Stanisława Lema, działający 
w Krakowie na terenie Parku Lotników 
Polskich. Powstał w 2007 r. jako pierw-
szy w Polsce park edukacyjny. Za wzór 
posłużyło istniejące w Norymberdze 
Pole Doświadczeń Zmysłowych, ale nie-
które rozwiązania zaczerpnięto też z in-
nych podobnych parków w Helsinkach 
czy Kopenhadze. 

Zgromadzony przy al. Pokoju zestaw 
urządzeń służy do samodzielnego prze-
prowadzania prostych eksperymentów, 
pozwalających lepiej zrozumieć prawa 
fi zyki opisane w podręcznikach szkol-
nych. Są tu przyrządy prezentujące 
różne zjawiska optyczne i akustyczne, 
jest złożona z kilku zawieszonych obok 
siebie metalowych kul tz w. kołyska 
Newtona (ilustrująca zasady zacho-
wania pędu i energii), a także trenażer 
lotniczy i model Układu Słonecznego. 
Atrakcje te znajdują się na terenie kil-
ku hektarów. Poszczególne stanowiska 
połączono systemem alejek. W roku 

ubiegłym uruchomiona została „ścież-
ka nocna”, aby móc pokazać zjawiska 
zachodzące w podczerwieni i w nad-
fi olecie. 

Eksperymentowanie pod chmurką 
spodobało się krakowianom. Rocznie 
Ogród Doświadczeń przyciąga około 
100 tys. osób. Dzieciom oferuje świet-
ną zabawę o walorach edukacyjnych, 
dorosłym zaś relaks na świeżym po-
wietrzu. Ci ostatni zresztą często nie 
ograniczają się do towarzyszenia swo-
im pociechom i też sprawdzają funk-
cjonowanie różnych przyrządów. Przy 
wszystkich walorach tego miejsca jego 
możliwości są jednak ograniczone. 
Prezentacje wielu problemów współ-
czesnej nauki wymagają odpowied-
nich pomieszczeń, również dlatego 
aby nie narażać gości na kaprysy po-
gody. 

Ogród Doświadczeń jest w istocie 
inteligentnym placem zabaw, prze-
znaczonym dla dzieci. Małopolskie 
Centrum Nauki ma realizować szero-
ki program adresowany do wszyst-
kich grup wiekowych. W tym miejscu 
warto wspomnieć, że już cztery deka-
dy temu w Krakowie byli ludzie, któ-
rzy myśleli o podobnym zamierzeniu. 
W gronie osób działających w Polskim 
Towarzystwie Miłośników Astrono-
mii powstał wówczas projekt Centrum 
Wiedzy o Wszechświecie „Copernica-
num”, popularyzującego nauki ścisłe, 
głównie wśród młodzieży, ale także 
z ofertą dla dorosłych. Na siedzibę cen-
trum wybrano Fort św. Benedykta na 
Krzemionkach. Kształt budynku po-
zwalał myśleć o urządzeniu w środku 

planetarium. Wokół fortu zamierza-
no utworzyć park pełen modeli rakiet 
i statków kosmicznych. 

Idea nie doczekała się realizacji. Nie 
było chętnego do wyłożenia środków 
na dość kosztowne przedsięwzięcie. 
Dziś sytuacja jest odmienna. Projekty 
z zakresu nauki i edukacji mogą liczyć 
na wsparcie funduszami płynącymi 
z Unii Europejskiej. Przewiduje się, że 
Małopolskie Centrum Nauki zostanie 
sfi nansowane z programu regionalne-
go. W sprawę zaangażował się Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopol-
skiego. 

Przede wszystkim 
dla mieszkańców regionu 

Pół roku temu, 27 stycznia, dyrektor De-
partamentu Inwestycji Strategicznych 
Urzędu Marszałkowskiego Piotr Szy-
mański zorganizował warsztaty, w trak-
cie których osoby należące do zespołu 
przygotowującego program działalno-
ści MCN przedyskutowały główne za-
łożenia projektu. Naszą uczelnię w ze-
spole reprezentował prorektor dr hab. 
inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK 
(notabene przed laty zaangażowany 
w projektowanie wspomnianego wyżej 
ośrodka „Copernicanum”). 

Uczestnicy warsztatów przyjęli, że 
Małopolskie Centrum Nauki ma być in-
stytucją otwartą dla wszystkich. Poza 
oczywistymi korzyściami płynącymi 
z takiego założenia wskazywano, że po-
zostaje ono w zgodzie z Regionalnym 
Programem Operacyjnym Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014–2020, 

Lekcja geologii w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema
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a także z Deklaracją z Mechelen przyjętą 
w 2014 r. przez największe światowe or-
ganizacje zrzeszające centra nauki. De-
klaracja ta zaleca zacieśnianie współpra-
cy centrów z lokalnymi społecznościami. 

Poszczególnym grupom potencjal-
nych odbiorców oferty MCN nadano 
różne priorytety. Do najwyższego zali-
czano ogół Małopolan (ze szczególnym 
wskazaniem mieszkańców mniejszych 
miejscowości), dzieci i młodzież szkolną 
(od czwartej klasy szkoły podstawowej 
do szkół ponadgimnazjalnych) oraz na-
uczycieli i edukatorów. Objęcie miesz-
kańców Małopolski najwyższym prio-
rytetem wskazuje, że MCN nie ma być 
jeszcze jedną atrakcją turystyczną Kra-
kowa, ale przede wszystkim służyć na 
poziomie lokalnym wyrównywaniu do-
stępu do usług edukacyjnych i zmniej-
szaniu dystansu dzielącego osiągnięcia 
uczniów szkół wiejskich od osiągnięć 
uczniów kształcących się w miastach. 
Z kolei przyznając najwyższy priorytet 
nauczycielom i edukatorom, kierowano 
się przekonaniem, że osoby należące do 
tego kręgu będą się stawać ambasadora-
mi ośrodka i przenosić jego metody oraz 
idee na zewnątrz i znacznie poszerzać 
krąg oddziaływania MCN. Do priory-
tetowych gości MCN (ale już niższego 
poziomu) zaliczono m.in.: studentów, 
osoby w wieku 30+, rodziny z dziećmi, 
osoby szczególnie uzdolnione, a także 
kreatorów i innowatorów. Rzecz jasna, 
turyści też będą mile widziani.

Wspomniany wyżej zespół nakreślił 
także podstawowe cele, jakie powinno 
spełniać Małopolskie Centrum Nauki. 
Wskazano przede wszystkim na potrze-
bę kształtowania postawy otwartości, 

aktywności i ciekawości świata. Ważne 
jest też budowanie pozytywnego stosun-
ku do nauki, pogłębianie wiedzy nauko-
wej i zachęcanie do wykorzystywania jej 
na co dzień. MCN ma służyć wyszuki-
waniu i rozwijaniu talentów oraz kom-
petencji z wykorzystaniem nauki jako 
narzędzia lub inspiracji. Celem jest też 
wyzwalanie potencjału wynikającego 
ze współpracy przedstawicieli różnych 
dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przed-
siębiorczości i działalności społecznej. 
Przewiduje się, że MCN będzie prezen-
tować w sposób atrakcyjny i oryginalny 
naukę aktualną, obiektywną i powiąza-
ną z życiem osób odwiedzających cen-
trum. W szczególności przedstawiane 
będą wyróżniające się osiągnięcia mało-
polskich naukowców i uczelni. 

Gdzie powstanie centrum? 

Kraków jest po Warszawie drugim co 
do wielkości ośrodkiem naukowym 
w Polsce. Wydaje się rzeczą oczywi-
stą, że skupiony w mieście potencjał 
powinien znaleźć swój wyraz również 
w dziedzinie popularyzacji nauki. Po-
wołanie służącego temu celowi ośrodka 
będzie dla społeczności regionu okazją 
do inspirujących kontaktów z osiągnię-
ciami ludzkiego rozumu. Uczelnie zaś 
zdobędą dodatkową sposobność do pro-
mowania własnej oferty edukacyjnej. 
Skorzystać mogą wszyscy. 

W chwili pisania tych słów nieroz-
strzygnięta pozostaje kwestia wyboru 
miejsca pod budowę Małopolskiego 

Czy tu kiedyś wyrośnie Małopolskie Centrum Nauki? Jedna z branych pod uwagę lokalizacji, 
w pobliżu obiektów PK

Centrum Nauki. Początkowo jego 
gmach zamierzano postawić w pobliżu 
hali widowiskowo-sportowej Tauron 
Arena, licząc na to, że dwa obiekty mo-
głyby stworzyć atrakcyjny kompleks. 
Dodatkową zaletą tej lokalizacji była 
bliskość Ogrodu Doświadczeń im. Sta-
nisława Lema. Na przeszkodzie stanę-
ły jednak problemy prawne dotyczące 
gruntów, o które upomnieli się dawni 
właściciele. 

Inna koncepcja zakładała wykorzy-
stanie poprzemysłowych terenów, które 
mają być zagospodarowane w ramach 
projektu Nowa Huta Przyszłości. Reali-
zacja tej idei jest jednak ciągle jeszcze 
odległą perspektywą, a ostatnio na-
wet zdaje się jeszcze bardziej oddalać 
w czasie. Być może więc MCN zostanie 
wybudowane w sąsiedztwie obiektów 
Politechniki Krakowskiej w Czyżynach. 
Przedstawione zostały dwie propozycje 
— w pobliżu Wydziału Mechanicznego 
i Krakowskiego Parku Technologiczne-
go oraz przy ul. Bora-Komorowskiego, 
na działkach należących do Muzeum 
Lotnictwa Polskiego i częściowo też do 
Politechniki Krakowskiej.

Przed nami jeszcze ogłoszenie kon-
kursu na projekt budynku, potem sym-
boliczne pierwsze wbicie łopaty i… Jest 
duża szansa, że w roku 2020 przekro-
czymy próg Małopolskiego Centrum 
Nauki, aby zanurzyć się w wykreowa-
ny w jego wnętrzach fascynujący świat 
zdobyczy umysłu ludzkiego.

Zdjęcia: Jan Zych
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Dwa wydziały Politechniki Krakowskiej — 
oba mające swe siedziby w budynku przy 
ul. Podchorążych — postanowiły w tym 
roku razem zorganizować wspólne wy-
działowe święto. Uzgodniono, że odbę-
dzie się ono 1 czerwca. Główną atrakcją 
była pierwsza w historii PK partia żywych 
szachów, rozegrana pomiędzy Wydziałem 
Architektury a Wydziałem Fizyki, Matema-
tyki i Informatyki. Królewska gra znakomi-
cie pasowała do królewskiego rodowodu 
siedziby dwu wydziałów. Bezpośrednio do 
tej tradycji nawiązywało też drugie wyda-
rzenie dnia — odsłonięcie portretu króla 
Władysława IV Wazy.

Najważniejszymi fi gurami na szachow-
nicy są króle — biały i czarny. Dlatego 
podczas batalii szachowej w role tych fi gur 
wcielili się sami dziekani — białym królem 
był dziekan Wydziału Architektury prof. Ja-
cek Gyurkovich, zaś królem czarnym 
— dziekan Wydziału Fizyki, Matematyki 
i Informatyki dr hab. inż. Marek Stanuszek. 
Jako królowe towarzyszyły im odpowied-
nio — przewodnicząca Wydziałowej Rady 
Samorządu Studenckiego WA Aleksandra 
Rogulska i prodziekan WFMiI dr hab. Ewa 
Gondek. Wśród pozostałych fi gur zobaczy-
liśmy wykładowców obu wydziałów, pio-
nami byli studenci. Do wspólnej zabawy 
wszystkich zgromadzonych zaprosił rektor 
PK prof. Kazimierz Furtak.

Reguły gry w szachy są znane od wielu 
stuleci, mimo to podczas tej wyjątkowej 
partii niekiedy trzeba było improwizować. 
Gdy doszło do pierwszego bicia fi gury 
przeciwnika, czarny goniec oznajmił, wy-
wołując na widowni salwę śmiechu: „Nie 
dostałem instrukcji, jak mam zbić kolegę”. 
Ostatecznie przyjęło się, że bierka bijąca 
i bierka bita podają sobie dłonie i dopiero 
po tym eleganckim geście pokonana bier-
ka opuszcza plac gry. Niekonwencjonalnie 
postąpił biały król, który dłużący się czas 
oczekiwania na pierwszy ruch skrócił sobie 
rozmową przez telefon komórkowy. Zda-
rzenia te nie miały jednak wpływu na prze-
bieg całej partii. Walka była długa i zacięta. 
Białe jako pierwsze zaszachowały króla 
przeciwnika, ale końcowe zwycięstwo na-
leżało do czarnych.

Ruchem fi gur na wymalowanej przed 
budynkiem przy ul. Podchorążych wiel-
kiej szachownicy kierowali szachiści wy-
delegowani przez oba wydziały. Ze strony 
WA był to absolwent PK Jakub Dańda, zaś 
ze strony WFMiI — adiunkt w Instytucie 
Matematyki dr Artur Piękosz. Ten drugi, 
zanim został wystawiony przez swój wy-
dział do udziału w pojedynku, musiał sto-

Tego na PK jeszcze nie było

Pojedynek wydziałów
LESŁAW PETERS

Dwaj królowie — dziekan Wydziału Architektury Jacek Gyurkovich (Białe) i dziekan Wydziału 
Fizyki, Matematyki i Informatyki Marek Stanuszek (Czarne) oraz królowa zwycięskiej druży-
ny Czarnych — dr hab. Ewa Gondek, prodziekan WFMiI

czyć grę eliminacyjną. Obaj przyznali, że 
szczyt ich zainteresowania i osiągnięć sza-
chowych — to dość odległa przeszłość. 
Dla Artura Piękosza był to tytuł mistrza 
Małopolski w kategorii juniorów, zdobyty 
30 lat temu. 

Po zakończeniu szachowej rywalizacji 
obaj dziekani zgodnie wzięli udział w od -
słonięciu portretu króla Władysława IV. 

Zaczyna się gra — czarne oczekują na pierwszy ruch rywala
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 Zapis partii 
Białe: Jakub Dańda (WA), Czarne: Ar-
tur Piękosz (WFMiI)

1. e2-e4  e7-e5 2. d2-d3  Sb8-c6 
3.  Sg1-f3 Gf8-c5 4. Sb1-c3 Sg8-f6 
5.  Gc1-g5 d7-d6 6. Sc3-d5 h7-h6 
7.  Gg5-e3 Gc5:e3 8. Sd5:e3 Gc8-
-e6 9. Gf1-e2 Sc6-d4 10. c2-c3 
Sd4:f3 11. Ge2:f3 c7-c6 12. d3-d4 
e5:d4 13.  Hd1:d4 Hd8-e7 14. Se3-c4 
Ge6:c4 15. Hd4:c4 d6-d5 16. Hc4-d4 
d5:e4 17.  Gf3-e2 0-0 18.  0-0 Wf8-d8 
19. Hd4-e3 Sf6-d5 20.  He3-g3 Wd8-
-d6 21. Wa1-d1 Wa8-d8 22. Wf1-e1 
Wd6-g6 23. Ge2-g4 f7-f5 24. Hg3-h3 
f5:g4 25. Hh3-h5 Wg6-g5 26. Hh5-h4 
Sd5-f6 27.  Wd1:d8 He7:d8 28.  Hh4-
-g3 Wg5-d5 29. h2-h3 g4:h3 30. 
Hg3:h3 Wd5-d1 31. Hh3-e6+ Kg8-h8 
32. We1:d1 Hd8:d1+ 33. Kg1-h2 Hd1-
-d7 34.  He6-e5 Sf6-g4+ 35. Kh2-g3 
Sg4:e5 36.  f2-f4 Hd7-g4+ 37. Kg3-h2 
Hg4:f4+ 38.  g2-g3 Se5-f3+ 39. Kh2-
-g2 Hf4-d2+ 40. Kg2-h3 h6-h5 41. g3-
-g4 Hd2-h2 i mat. 

Dlaczego właśnie jego? To proste: monar-
cha urodził się właśnie tu — w łobzow-
skim pałacu — 9 czerwca 1595 r. Konter-
fekt władcy jest reprodukcją fragmentu 
XVII-wiecznego obrazu (znajdującego się 
w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wa-
welu), a do jego pojawienia się w budyn-
ku przy ul. Podchorążych doprowadził 
prof.  Eugeniusz Szumakowicz, pragnący 
w ten sposób podkreślić królewskie ante-
cedencje siedziby dwu wydziałów. Pierw-
szą budowlę w tym miejscu wzniósł bo-
wiem Kazimierz Wielki, a trzy wieki później 
chętnie przebywał tu Jan III Sobieski, i to 
nawet wtedy, gdy mógł już delektować się 
pałacem w Wilanowie. 

Dzień święta dwu wydziałów stał się 
też okazją do otwarcia odrestaurowa-
nych ostatnio pomieszczeń piwnicznych 
budynku przy ul. Podchorążych, przezna-
czonych na kawiarnię. W wyniku konkur-
su wyłoniono nazwę przyszłego lokalu: 
„Podchorążówka”. Autorem okazał się 
student WFMiI Marek Gierat. W nagrodę 
został obdarowany publikacjami Wydzia-
łu Architektury.

Zdjęcia: Jan Zych

 Nieprzerwanie od siedmiu lat w Klubie Stu-
denckim „Kwadrat” można posłuchać wo-
kalnych popisów uczestników Międzynaro-
dowego Konkursu Piosenki. Pomysłodawcą 
konkursu był rektor PK, prof. Kazimierz Fur-
tak, a organizacją imprezy zajmuje się Mię-
dzynarodowy Ośrodek Kultury Studentów 
Politechniki Krakowskiej.

W tegorocznym koncercie, zorganizo-
wanym 20 kwietnia, wzięło udział dziewię-
cioro studiujących na PK obcokrajowców. 
Reprezentowali Indonezję, Białoruś, Ukra-
inę, Zimbabwe i Mongolię. Jak co roku, 
Grand Prix przyznawało jury, pod przewod-
nictwem rektora PK Kazimierza Furtaka. 
W komisji zasiadali również dr Tomasz Je-
leński, dyrektor Międzynarodowego Cen-
trum Kształcenia PK i mgr Marta Stós, dy-
rygent Akademickiego Chóru PK „Cantata”. 

Formuła konkursu pozostała niezmien-
na — uczestnicy wykonywali dwie, sa-
modzielnie wybrane piosenki, przy czym 
jedną — w języku polskim. Było to nie lada 
wyzwanie dla osób, które rozpoczęły naukę 
polskiego zaledwie kilka miesięcy temu. 

Poziom występów konkursowych był 
bardzo wyrównany, więc zgromadzona 
w „Kwadracie” publiczność z niecierpliwo-

Konkurs Piosenki po raz siódmy

Melodie z różnych stron świata
AGNIESZKA KAMIŃSKA

Risya Mariam z Indonezji, I miejsce

Gantsatsral Ganselem 
z Mongolii, II miejsce

Weronika Svoreń z Ukrainy, III miejsce

ścią czekała na werdykt jury. Pierwszą na-
grodę otrzymała Risya Mariam z Indonezji. 
Uznanie znalazła jej interpretacja polskiej 
piosenki zespołu Blue Cafe pt. „Czas nie 
będzie na nas czekał”. Zaśpiewała również 
utwór „Kau Adala”, co w języku indonezyj-
skim znaczy „Jesteś”. Ogromny entuzjazm 
publiczności, wyrażany żądaniem bisu, 
wzbudził fakt, że tę ostatnią piosenkę wy-
konała w duecie z Chrispenem Chiwengi 
z Zimbabwe. Drugie miejsce w konkursie 
zajęła studentka z Mongolii — Gantsatsral 
Ganselem, która wybrała piosenki Kamila 
Bednarka i Christiny Aguilery. Podbijając 
swoim występem serca zgromadzonej wi-
downi, zasłużyła na Nagrodę Publiczności. 
Trzecie miejsce jury przyznało Weronice 
Svoreń z Ukrainy, brawurowo odtwarzającej 
„Kolorowe jarmarki” Maryli Rodowicz i pre-
zentującej ukraińską piosenkę o mijającym 
czasie „Ciecze woda”.

Zdjęcia: Jan Zych

Mgr Agnieszka Kamińska jest lektorem Mię-
dzynarodowego Centrum Kształcenia PK.
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Skalbmierz i Miechów zapisały się w dziejach 
nauki polskiej wydaniem dwóch znakomi-
tych uczonych, rektorów Akademii Krakow-
skiej — Stanisława ze Skalbmierza i Macieja 
z Miechowa. Jednak to nie te dwa miasta 
zajęły poczesne miejsce w świadomości Po-
laków, ale położona w połowie drogi między 
nimi skromna wieś — Racławice. 

Do panteonu narodowej dumy wpisał 
Racławice Tadeusz Kościuszko, gromiąc 
4 kwietnia 1794 r. oddziały wojsk rosyjskich 
pod dowództwem generała Aleksandra 
Tormasowa. Legendą owiany jest atak kosy-
nierów na baterie przeciwnika. Bohaterem 
tego dnia stał się Wojciech Bartosz z Rzędo-
wic, znany bardziej jako Bartosz Głowacki.

Na Politechnice Krakowskiej legendę 
Racławic skojarzono z trwającym na uczelni 
Rokiem Tadeusza Kościuszki. Z ideą plene-
ru rysunkowo-malarskiego dla studentów 
wystąpił prorektor dr hab. inż. arch. Andrzej 
Białkiewicz, prof. PK. Opiekę nad studentami, 
którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w ple-
nerze, objęła dr hab. Monika Bogdanowska 
z Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby PK. 
W zorganizowaniu pleneru pomogły lokal-
ne władze, a w szczególności zastępca wójta 
gminy Racławice Małgorzata Sadowniczyk.

Początkowo, po wizycie „rozpoznaw-
czej” w Racławicach, dr hab. Monika Bogda-
nowska miała obawy, czy studenci poradzą 
sobie z tematem. Teren bitwy, choć owia-
ny patriotyczną legendą, wygląda bardzo 
zwyczajnie: pola, łąki, gdzieniegdzie trochę 

drzew… Co tu malować? Studenci jednak 
mile zaskoczyli. Gdy 29 kwietnia, w piątek 
po południu, grupa dotarła do celu, od razu 
wzięli sztalugi, farby i zabrali się do malo-
wania. W plenerze uczestniczyło 10 osób 
studiujących na pierwszym i trzecim roku 
studiów I stopnia. Monika Bogdanowska 
podkreśla, że młodzi artyści wykazali się 
dużą dojrzałością. Niektóre prace noszą ce-
chy dzieł doświadczonych artystów, odzna-
czają się bardzo dobrą kompozycją.

W Roku Tadeusza Kościuszki na PK

Studenci pod Racławicami

Po lewej: kościół św. Piotra i Pawła w Racławicach (mal. Natalia Drożdżowska). Po prawej: widok na Dziemierzyce, skąd kosynierzy przypu-
ścili atak na wojska rosyjskie i gdzie Wojciech Kossak malował fragment „Panoramy racławickiej”; krzyż postawili chłopi w stanie wojennym 
(mal. Konrad Lepak)

Otoczenie pomnika Bartosza Głowackiego 
(mal. Dominik Rzeszutek)

Dworek w Janowiczkach, w pobliżu którego 
Kościuszko miał, według legendy, odpoczy-
wać pod lipą (rys. Mateusz Ryjak)

W ciągu kilku zaledwie dni (do Krako-
wa grupa wróciła we wtorek, 2 maja rano) 
powstało kilkadziesiąt malowideł i rysun-
ków składających się na niebanalny portret 
okolicy Racławic. Dzięki temu możemy te-
raz spojrzeć na tereny sławnej bitwy ocza-
mi młodych artystów.

(ps)
Reprodukcje: Jan Zych
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Z okazji Dnia Dziecka swe podwoje Po-
litechnika Krakowska otworzyła przed 
uczniami szkół podstawowych. 4 czerwca, 
w ramach zorganizowanego specjalnie dla 
nich Dnia Rektorskiego, kilkadziesięcioro 
dzieci zapoznało się z naszą uczelnią i wzię-
ło udział w warsztatach z zakresu chemii.

Dzieci miały okazję zobaczyć miejsca, 
do których zwykły student w czasie swo-
ich studiów nie zagląda na ogół ani razu. 
W Sali Senackiej z młodymi gośćmi PK 
spotkał się prorektor prof. Dariusz Bogdał. 
Przybrany w togę, jak podczas szczególnie 
podniosłych wydarzeń na uczelni, wyja-
śniał, czym jest Politechnika i czego można 
się tu nauczyć. Drugim punktem programu 
była wizyta w gabinecie rektora. Chętni 
mieli nawet okazję zasiąść na krótką chwilę 
w rektorskim fotelu. Kto wie, może któreś 
z dzieci w przyszłości, za 40–50 lat, pokie-
ruje z tego miejsca naszą uczelnią? 

Podzieleni na cztery grupy uczniowie 
odwiedzili laboratoria Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej, gdzie wykony-
wali proste doświadczenia. Dzieci młod-
sze (10–11 lat) uczestniczyły w zajęciach 

Uczniowie w gabinecie rektora i w laboratoriach

Dzień Dziecka na PK

Prorektor prof. Dariusz Bogdał z grupą dzieci w gabinecie rektora PK. Fot.: Jan Zych

„Chemia czy magia?” i „Jakie znaczenie ma 
światło w życiu?”, a starsze w warsztatach 
„Co ma pH?” (chłopcy) oraz „Jak zrobić 
błyszczyk do ust?” (dziewczynki). Te ostat-
nie warsztaty, poświęcone technologii 
kosmetyków kolorowych dały możliwość 
samodzielnego wykonania błyszczyków 
do ust poprzez dobranie odpowiednich 
składników (pigmentów, zapachów, wita-
min, olei). Efekty swej pracy dzieci wzię-
ły ze sobą, i mogły pochwalić się nimi 
w domu. Dla części dzieci wizyta na PK nie 
była nowością, bowiem uczestniczyły już 
wcześniej w zajęciach Uniwersytetu Dzieci. 

Koordynatorem Dnia Rektorskiego na 
PK była dr inż. Estera Michnowska, kierow-
nik Działu Kształcenia i Współpracy z Za-
granicą. Współprowadziła ona też warsz-
taty dotyczące oznaczania kwasowości 
i zasadowości artykułów spożywczych 
i gospodarczych oraz oznaczania pH gleby.

(ps)Zajęcia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej: doświadczenie się udało! Fot.: Jan Zych

 Studenckie Czyżynalia odbyły się w tym 
roku w nowej formule — jako impreza 
dostępna nie tylko dla żaków, ale i dla 
mieszkańców dzielnicy. Po raz pierwszy za-
gościły Czyżynalia w Tauron Arenie, gdzie 
6 maja odbył się „Kabareton” z udziałem 
grup popularnych „rozśmieszaczy”, m.in. 

Czyżynalia po nowemu i po staremu

Kabaretu Młodych Panów. Nazajutrz w tym 
samym miejscu wystąpili znani i lubiani 
piosenkarze. Tradycji jednak stało się za-
dość i studenci dobrze się bawili, jak w la-
tach poprzednich, także w sąsiedztwie do-
mów studenckich PK, co widać również na 
ostatniej stronie naszej okładki.

Fot.: Jan Zych
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Miłośnicy znaczków pocztowych mieli 
ostatnio okazję dołączyć do swoich zbio-
rów nowe walory fi latelistyczne związane 
z Politechniką Krakowską. Z okazji Roku Ko-
ściuszkowskiego na PK Poczta Polska wyda-
ła kartkę okolicznościową oraz tzw. znaczek 
spersonalizowany. Analogiczny zestaw uka-

Filatelistyczne pamiątki z okazji ważnych 
wydarzeń na PK

zał się też dla upamiętnienia jubileuszowe-
go 40. Biegu Kościuszkowskiego.

Kartkę i znaczek z okazji Roku Kościusz-
kowskiego zdobi fragment obrazu Juliusza 
Kossaka „Kościuszko pod Racławicami”. 
W przypadku Biegu Kościuszkowskiego 
posłużono się zdjęciem Jana Zycha, przed-
stawiającym start zawodników. Obie edycje 
uzupełnił okolicznościowy datownik nadaw-
czy, który zaprojektowała dr hab. inż. arch. 
Małgorzata Solska, z grafi cznym opracowa-
niem przez dr. inż. arch. Farida Nassery’ego.

W wymienione walory można się było 
zaopatrzyć przy okazji Biegu Kościusz-
kowskiego, gdyż tego dnia Poczta Polska 

uruchomiła na PK stoisko pocztowe. Zor-
ganizowany został też pokaz kolekcjoner-
ski dotyczący postaci Kościuszki. Odbył się 
on przy wsparciu ze strony prorektorów 
prof. Leszka Mikulskiego i dr hab. inż. arch. 
Andrzeja Białkiewicza, prof. PK oraz zastęp-
cy dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji PK 
Jacka Majki. W przygotowaniu pamiątek fi -
latelistycznych uczestniczyli: prof. Jan Pieli-
chowski, mgr inż. Władysław Andreasik oraz 
prezes Ogólnopolskiego Klubu Filatelistycz-
nego „Cracoviana” dr inż. Jerzy Duda.

(R.)
Reprodukcje: Jan Zych

 Najmilsza 
i SuperStudentMaj i czerwiec były miesiącami inten-

sywnej pracy na Uniwersytecie Trzecie-
go Wieku Politechniki Krakowskiej, ale 
i miłych chwil. Do takich należał zorga-

Seniorzy zawsze w formie
nizowany 5 maja na zamku w Korzkwi 
piknik patriotyczny. Podczas oficjalnej 
uroczystości prorektor PK prof. Dariusz 
Bogdał nadał tytuł Honorowego Seniora 

trzem zasłużonym dla spo-
łeczności uniwersytetu oso-
bom: Barbarze Ostrowskiej-
-Płaszewskiej, która aktyw-
nie działa w Radzie Krakow-
skich Seniorów oraz Annie 
Adamskiej i Andrzejowi Wę-
grzynowi, którzy od wielu 
lat przygotowują spotkania 
i wycieczki studentów UTW 
(takie jak np. ta majowa). 
Większą część czasu wypeł-
niło śpiewanie patriotycz-
nych i biesiadnych pieśni.

M.R.

Fot.: Jan Zych

Politechnika Krakowska przyznała tytu-
ły Najmilszej Studentki i SuperStudenta. 
W obu tych kategoriach najwyżej oce-
niono przedstawicieli Wydziału Inżynierii 
Lądowej — Elżbietę Broś i Michała Plewę. 
Wybory odbyły się 14 kwietnia w Klubie 
„Kwadrat”.

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h
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11 maja 2016 r.
Kiedyś był tam dziki parking, 
a wkrótce powstanie park Zabłocie 

Kwietna łąka i ogród, pawilon, miejsca rekre-
acji, strefa historyczna, a nawet labirynt, sce-
na i parkiet taneczny — mieszkańcy właśnie 
zadecydowali, jak będzie wyglądał przyszły 
park Zabłocie, który powstanie między bul-
warem Lotników Alianckich a ulicą Zabło-
cie, na terenie dawnej stacji Kraków-Wisła. 
Ten półtorahektarowy teren przez lata leżał 
odłogiem. (...) Okoliczni mieszkańcy wreszcie 
powiedzieli „dość!” i założyli nieformalną gru-
pę SOS Zabłocie. Udało im się zainteresować 
sprawą władze Krakowa. Najpierw — w grud-
niu ub. roku — został zlikwidowany dziki par-
king, a potem rozpoczęły się konsultacje spo-
łeczne w sprawie utworzenia parku Zabłocie 
i ogłoszono konkurs na opracowanie jego 
wstępnej koncepcji. Na konkurs napłynęło 
26 prac. Jury wybrało trzy i znów poddało je 
pod konsultacje. Ostatnio mieszkańcy mieli 
okazję zapoznać się z tymi projektami i za-
decydowali tak samo jak jurorzy: za najlepszą 
została uznana koncepcja Michała Grzybow-
skiego, studenta II stopnia architektury kraj-
obrazu na Politechnice Krakowskiej.  — Jest 
bardzo dobra, uwzględnia wszystkie najważ-
niejsze postulaty mieszkańców — ocenia Ka-
tarzyna Przyjemska-Grzesik z Zarządu Zieleni 
Miejskiej, który zajmie się tworzeniem parku 
Zabłocie. Koncepcja zakłada m.in. zachowa-
nie istniejącej zieleni, a także nowe nasadze-
nia drzew i krzewów, które mają stanowić 
barierę dla pyłu i hałasu z ulicy.

2 czerwca 2016 r.
Uczelnia przypomina: tu urodził 
się władca

W dawnym pałacu królewskim w Łobzowie, 
obecnie gmachu Politechniki Krakowskiej (ul. 
Podchorążych), pojawił się wizerunek Włady-
sława IV Wazy. Upamiętniono w ten sposób 
fakt, że 9 czerwca 1595 roku to właśnie tutaj 
król przyszedł na świat. Inicjatorami umiesz-
czenia na terenie uczelni portretu władcy byli 
dziekani tych wydziałów. Do pałacu trafi ła ko-
pia konnego portretu królewicza Władysława 
Zygmunta Wazy, w stalowej zbroi — później-
szego króla Polski. To reprodukcja centralnego 
fragmentu obrazu z 1624 roku, którego ory-
ginał znajduje się na Wawelu. Fotografi czna 
kopia została pokryta specjalną emulsją, co 
sprawia, że imituje obraz. W ostatnim czasie 
w podziemiach pałacu zostały przeprowa-
dzone prace remontowe i adaptacyjne. Nie-
bawem zostanie tam uruchomiona kawiarnia. 
Wczoraj rozstrzygnięty też został konkurs na 
jej nazwę: będzie to „Podchorążówka”.

16 maja 2016 r.
Politechnika Krakowska doczekała 
się innowacyjnej e-biblioteki

Politechnika Krakowska doczekała się no-
woczesnej e-biblioteki. Dzięki realizacji 
projektu SUW wszystkie zainteresowane 
osoby mogą za pośrednictwem internetu 
korzystać z publikacji naukowych, które 
znajdują się w zbiorach biblioteki Politech-
niki Krakowskiej. Stworzone cyfrowe repo-
zytorium swoim działaniem przypomina 
portal społecznościowy.  Głównym celem 
realizacji projektu SUW było bezpłatne 
udostępnienie wszystkim zainteresowa-
nym użytkownikom akademickich publika-
cji z zakresu nauk technicznych. Stworzony 
system umożliwia cyfryzację zbiorów zgro-
madzonych przez bibliotekę Politechniki 
Krakowskiej, a także wspomaga prowadze-
nie naukowcom badań oraz działalności 
dydaktycznej.  System SUW pozwala jego 
użytkownikom na tworzenie repozytoriów 
prac naukowych, baz przedmiotów czy baz 
bibliografi cznych.  

3 czerwca 2016 r.
Naukowcy z Politechniki 
Krakowskiej znają przepis 
na kosmetyki z owoców

Chemicy pracują nad mieszaniną, którą 
można dodawać np. do kremów lub ko-
smetyków do mycia. Najważniejszym jej 
składnikiem jest olej z pestek truskawek 
lub porzeczek. Jak przekonuje doktor Elż-
bieta Sikora z Politechniki Krakowskiej, 
ekstrakt z nasion owoców wpływa na skórę 
regenerująco i odżywczo. Pojawiła się też 
firma, która chce wynalazek wprowadzić 
na rynek. Technologia otrzymywania mie-
szaniny została opracowana na Wydziale 
Inżynierii i Technologii Chemicznych Poli-
techniki Krakowskiej przez zespół  prof. dr. 
hab. inż. Jana Ogonowskiego z udziałem 
dr inż. Elżbiety Sikory oraz mgr inż. Elwiry 
Lasoń. (...) Olej z pestek owoców pozysku-
je dla naukowców z Politechniki Krakow-
skiej (wg ich receptury) Instytut Nowych 
Syntez Chemicznych w Puławach. Instytut 
ma odpowiednią aparaturę do pozyskiwa-
nia ekstraktów z nasion nadkrytycznym 
CO2, w warunkach wysokiego ciśnienia 
i niskiej temperatury, rzędu 30, 40 stopni 
Celsjusza.

Politechnika Krakowska w mediach

13 czerwca 2016 r.
Młodzi i zdolni odebrali nagrody

Medycyna, farmacja, edukacja — laureaci 
i wyróżnieni w naukowej edycji konkursu 
„Wprost” „Młodzi Zdolni 2016 — Mój po-
mysł dla Polski” zaprezentowali projekty 
z wielu dyscyplin. (...) Najlepsze projekty 
miały wspólny mianownik: interdyscypli-
narność. Jury (partnerem konkursu była 
Pol pharma) zdecydowało o przyznaniu 
trzech równorzędnych nagród. Anna Drab-
czyk i Sonia Kudłacik, studentki Politechniki 
Krakowskiej (specjalność: technologia poli-
merów), zgłosiły projekt z obszaru tech-
nologii chemicznej, nanotechnologii, bio-
technologii i medycyny. Dotyczy on prac 
nad materiałami hydrożelowymi na bazie 
nanokurkuminy i nanocząstek złota do 
opatrunków zwalczających zakażenia bak-
teryjne. Taka kombinacja składników jest 
unikatowa. Gdyby udało się rozwinąć no-
watorską metodę tworzenia opatrunków 
z tzw. składnikiem aktywnym, przemysł far-
maceutyczny wykonałby kolejny krok.

15 czerwca 2016 r.
Piękna wizja zielonych Alei Trzech 
Wieszczów

Podczas Forum Mobilności, zorganizowa-
nego w Pałacu Krzysztofory, zastanawiano 
się nad przyszłością Alei Trzech Wiesz-
czów. Wizjonerzy chcą, by za 20, 30 lat było 
to miejsce z niewielkim ruchem pojazdów, 
za to z mnóstwem zieleni. Przedstawione 
propozycje rozwiązań komunikacyjnych, 
pod nazwą „Aleje Trzech Wieszczów 2.0”, 
są wynikiem prac specjalistów z Zakładu 
Systemów Komunikacyjnych i Wydzia-
łu Architektury Politechniki Krakowskiej 
oraz studentów z Koła Naukowego Syste-
mów Komunikacyjnych PK, Wydziału Ar-
chitektury PK i Koła Naukowego „Wiraż”. 
Do projektu włączyli się także urzędnicy 
z krakowskiego magistratu oraz Zarządu 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 
(...) — Jaki będzie ostateczny kształt wpro-
wadzonych rozwiązań, zależy od dyskusji, 
którą teraz wspólnie inicjujemy — zauważył 
Łukasz Franek z Politechniki Krakowskiej. 
— Przedstawione tu koncepcje, choć może 
nie dosłownie, wpisują się w strategię ogra-
niczania ruchu samochodowego w centrum 
miasta — stwierdził wiceprezydent Krako-
wa Tadeusz Trzmiel. 
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GALERIA

INTRODUCTIO
3. Pracowni 

Interdyscyplinarnej
Wydziału Malarstwa ASP 

w Krakowie
17 kwietnia — 6 maja 2016 r.

Wystawa eksponowana w galeriach 

„Gil” i „Kotłownia”

3. Pracownia Interdyscyplinarna — Pracow-
nia Tkaniny Artystycznej w ASP w Krakowie 
pod kierunkiem prof. Lilli Kulki oraz dr Joan-
ny Zemanek zorganizowała wystawę pt. „In-
troductio”. Była ona swoistym wstępem do 
Łódzkiego Triennale i prezentowała prace 
pedagogów oraz studentów, dyplomantów 
i doktorantów. „Introductio” — to tytuł, któ-
ry oznajmia jakiś początek; wprowadzenie 
do rozległych obszarów, które jeszcze są ta-
jemnicą; to też wstęp zapowiadający rozwój 
wydarzeń, wzmagający ciekawość i oczeki-
wanie niespodziewanego… 

Obecnie tkanina z roli 
czysto użytkowej — de-
koracyjnej, przyściennej, 
wkroczyła w nowy byt 
trzeciego wymiaru wraz 
z bogactwem środków 
wyrazu, jakie „drzemały” 

w różnorakim włóknistym tworzywie. 
Magia materii miękkiej, potencjał kre-
atywnego tworzywa, tajemnice i rygory 
specyfi cznego rzemiosła — to stale na 
nowo odkrywane przez kolejne pokolenia 
wyjątkowe środki ekspresji artystycznej.

W wystawie udział wzięli pedago-
dzy: prof. Lilla Kulka, dr Joanna Zema-
nek; goście: Bogusława Bortnik-Morajda, 
Zbigniew Sałaj, Bogusław Bachorczyk, 
Narcyz Piórecki, Elżbieta Chodorowska, 
Anna Śliwińska, Piotr Bies, Martyna Bo-
rowiecka, Iwa Kruczkowska-Król, Krysty-
na Malinowska, Krzysztof Marchlak, Ewa 
Dunikowska, Kamila Gruszecka, Paulina 
Jawień oraz studenci: Tereza Barabash, 
Michał Dubanik, Angelika Głowacka, 
Agnieszka Jagiełka, Katarzyna Kalinow-
ska, Anna Kaseja, Ganna Kotsar, Agniesz-
ka Kowalczyk, Natalia Ledzianowska, Iza-
bela Liżewska, Paulina Niemczyk, Iryna 
Petrenko, Irena Piątkiewicz, Joanna Ro-
licka, Kinga Szawara.

(Na podstawie wstępu 
do katalogu wystawy)
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Dzień Dziecka 2016
Wystawy prac plastycznych

31 maja — 13 czerwca 2016 r.

Tradycyjnie początek czerwca zarezerwo-
wany jest dla milusińskich, dla których od 
lat organizujemy wystawę prac. Tym razem 
wzięło w niej udział 174 dzieci w wieku od 
3  do 16 lat. Sponsorzy i współorganiza-
torzy tej imprezy to: Zakładowa Komisja 
Świadczeń Socjalnych, Dział Spraw Osobo-

Racławice 2016 —
poplenerowa wystawa

prac studenckich
14–17 czerwca 2016 r.

W dniach 29 kwietnia — 3 maja br. w Rac-
 ławicach odbył się plener rysunkowo-
-malarski grupy studentów Wydziału Archi-
tektury PK. Miejsce pleneru związane jest 
z postacią patronującego PK narodowego 
bohatera, Tadeusza Kościuszki. Uczelnia od 
1 lutego 2016 r. do 31 października 2017 r. 
świętuje Rok Tadeusza Kościuszki. 

Organizatorami wyjazdu był Zakład 
Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK oraz 
Urząd Gminy Racławice. Plener stanowił 
okazję do poznania historii miejscowo-
ści związanej z patronem uczelni oraz 
zachętę, by z uwagą przyjrzeć się pięknu 
lokalnego krajobrazu. Studenci stworzyli 
ponad 40 prac w różnych technikach, uka-
zując zarówno obiekty architektury, jak 
i urokliwe widoki. 

W plenerze udział wzięli: Natalia 
Drożdżowska, Zuzanna Dróżdż, Agniesz-
ka Filipczyk, Agnieszka Kapała, Michał 

Kołodziej, Konrad Lepak, Tomasz Obara, 
Edyta Ptasznik, Mateusz Ryjak, Dominik 
Rzeszutek. Opiekę sprawowała dr hab. 

wych i Socjalnych PK, Komisja Zakładowa 
PK NSZZ „Solidarność” i Rada Uczelniana 
ZNP.  Serdecznie dziękujemy za fi nansowe 
wsparcie, dzięki któremu każde dziecko 
zostało obdarowane materiałami plastycz-
nymi, zabawkami i słodyczami. Po raz dru-
gi najmłodsze dzieci mogły wziąć udział 
w warsztacie bajkoterapeutycznym zorga-
nizowanym przez Bibliotekę PK.

(dz)

szt. Monika Bogdanowska z Zakładu Ry-
sunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK.

(dz)
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Z gorącego serca —
wystawa malarstwa

30 maja — 17 czerwca 2016 r.

Grupa twórcza malarzy amatorów „Amarant” 
wywod   zi się z pracowni artystycznej prowa-
dzonej ponad 30 lat w Krakowskim Domu 
Kultury „Pałac pod Baranami”. Po zlikwido-
waniu pracowni przez Dom Kultury twórcy 
zorganizowali niezależną, nieformalną grupę 
pod tą samą nazwą, ale w innym miejscu. Na 
początku opiekunem artystycznym był arty-
sta malarz Ludwik Pindel. Mimo iż hołdował 
on malarstwu abstrakcyjnemu, jego przekaz 
i wskazówki nie wywarły takiej presji na pod-
opiecznych, żeby mieli pójść w jego ślady. 
Pozwalał im na swobodę wyrażania emocji, 
oscylujących w kręgu malarstwa realistycz-
nego, głównie pejzażu i martwej natury. 
Następnie opiekę nad grupą przejął na 14 lat 
artysta malarz Kazimierz Machowina. Z kolei 
jego korekty, a także subtelne, a zarazem 
mięsiste malarstwo o baśniowym zabarwie-
niu korzystnie oddziałało na wzbogacenie 
kolorystyki w obrazach podopiecznych. 
W efekcie ich prace nabrały z czasem cech 
zasługujących na miano dzieł profesjonal-
nych, stawiając ich na równi z dyplomowa-
nymi zawodowcami. W ich przypadku mia-
no amatora oznacza, że tworzą z potrzeby 

ducha, z pasją i dla własnej satysfakcji, bo 
amator, to inaczej — miłośnik. Obecnie kon-
sultantem artystycznym grupy jest artysta 
malarz i grafi k Krzysztof Kris Cedro, który 
kontynuuje dzieło swego poprzednika, do-
ceniając dokonania ludzi zawierzających 
jego wiedzy i doświadczeniu.

Uczestnikami wystawy byli: Renata Bąk, 
Dorota Chomko, Kazimiera Chromik, Zofi a 

Dubiel, Marek Gajewski, Halina Gołębiowska, 
Maria Hajto-Gwóźdź, Elżbieta Klimek, Irena Lo-
renc, Jerzy Lorenc, Janusz Nowak, Janusz Jani-
czek, Halina Luberda, Ewa Łacek, Maria Mircea, 
Elżbieta Rączkowska, Stefania Rypuszynska, Le-
szek Skrobacki, Jolanta Stępień, Anna Szarwiło, 
Kazimierz Machowina (1938–2015), Krzysztof 
Cedro, Danuta Guzy (zm. w 2013 r).

(dz)

KOTŁOWNIA
UCZELNIA — 

SAMORZĄD — 
BIZNES 2016

Wystawa prac studenckich
10–25 maja 2016 r.

KRYSTYNA PAPRZYCA

Wystawa eksponowana w galeriach 

„Gil” i „Kotłownia”

To druga edycja wystawy prac studenc-
kich, realizowanych w ramach projektów 
partnerskich Wydziału Architektury PK 
z miastami takimi, jak: Nowy Sącz, Tarnów, 
Oświęcim, gminami: Szczucin, Jordanów, 
Lanckorona, Miechów, Krynica oraz przed-
stawicielami otoczenia gospodarczego, fi r-
mami „Wiśniowski” Sp.  z o.o.  SKA i Norlys 
Sp. z o.o. 

W ramach współpracy w różnych 
jednostkach organizacyjnych Wydziału 
Architektury PK powstały studenckie pro-
jekty na rzecz przygotowania koncepcji 
zagospodarowania terenów w miastach 

i gminach. Coroczna wystawa ma na celu 
prezentację kolejnych prac studentów 
z poszczególnych lat, różnych pod wzglę-
dem tematycznym i artystycznym.

Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca pracu-
je w Instytucie Projektowania Urbanistycz-
nego; jest pełnomocnikiem dziekana WA PK 
ds.  współpracy z samorządem i otoczeniem 
gospodarczym.
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W barze „Pod Trzema Rybkami”

Dwudziesta rocznica się kłania
Matury — to powód spotkania.
Skrzyknijmy, Panowie, się sami.
Gdzie? W barze „Pod Trzema Rybkami”.
Czemu tam? Nie bez przyczyny:
Tam ładne podają dziewczyny.

Trzydziesta rocznica się kłania
Matury — to powód spotkania.
Skrzyknijmy, Panowie, się sami.
Gdzie? W barze „Pod Trzema Rybkami”.
Czemu tam? Mam doświadczenie:
Tam dobre serwują jedzenie.

Czterdziesta rocznica się kłania
Matury — to powód spotkania.
Skrzyknijmy, Panowie, się sami.
Gdzie? W barze „Pod Trzema Rybkami”.
Czemu tam? Bo, moi mili,
Jeszcześmy w tym barze nie byli.

Krzysztof Konstanty Stypuła 

Drodzy Czytelnicy „Naszej Politechniki”

Przez 8 lat komentowałem za pośrednictwem moich ry-
sunków otaczającą nas, często skrzeczącą, rzeczywistość. 
Wielokrotnie słyszałem, że podobało się Państwu moje 
poczucie humoru, a niektóre osoby wręcz deklarowały, 
że zaczynają lekturę „Naszej Politechniki” od sprawdzenia, 
co nowego narysowałem. W moim głębokim przekonaniu 
„Szpilka” miała sens dzięki temu, że była szpilką wyrazistą 
i ostrą. Ponieważ dalsze redagowanie „Szpilki” wymagało-
by albo jej stępienia, albo omijania szerokim łukiem spraw, 
które uważam za bardzo istotne dla naszej społeczności, 
podjąłem decyzję o zawieszeniu publikowania kolejnych 
rysunków. Pragnę jednocześnie podziękować Państwu za 
życzliwy odbiór mojej satyrycznej twórczości, a Redakcji 
za wieloletnią owocną współpracę.

Lesze k WojnarZagadkowe „wykopalisko” na PK? Fot.: Jan Zych




