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Przedstawiciele wspólnoty akademickiej Politechniki Kra-
kowskiej i zaproszeni goście zebrali się 3 października w auli 
przy ul. Warszawskiej, by uroczyście rozpocząć 72. rok dzia-
łalności uczelni. Gościem specjalnym uroczystości był podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
dr Piotr Dardziński, który wygłosił wykład inauguracyjny. 
Szczególnym akcentem tegorocznej inauguracji roku akade-
mickiego było symboliczne przekazanie władzy przez ustę-
pującego rektora prof. Kazimierza Furtaka obejmującemu 
obowiązki rektora prof. Janowi Kaziorowi.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego i powitaniu gości 
przez rektora prof. Jana Kaziora głos zabrał prof. Kazimierz 
Furtak, który podsumował dorobek dwu ostatnich kaden-
cji rektorskich, obejmujących lata 2008–2012 i 2012–2016. 
Prof. Furtak przypomniał główne osiągnięcia w rozwoju 
infrastruktury uczelni, kształceniu studentów, działalności 
naukowej i w innych obszarach działalności uczelni, w tym 
także w administrowaniu szkołą. Mówił też o szerokiej współ-
pracy Politechniki Krakowskiej z otoczeniem naukowym, go-
spodarczym i samorządowym. (Pełny tekst wystąpienia dru-
kujemy na stronach 4–8). 

W akcie symbolicznego przekazania władzy ustępujący 
rektor — prof. Kazmierz Furtak — wręczył swojemu następcy 
— prof. Janowi Kaziorowi — berło rektorskie, życząc jedno-
cześnie sukcesów w kierowaniu uczelnią.

Następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali przemó-
wienia inauguracyjnego Jego Magnifi cencji Rektora Politech-
niki Krakowskiej prof. Jana Kaziora. Zarysował on podstawo-
we kierunki działalności nowych władz rektorskich i wskazał 
główne zadania, które czekają uczelnię w najbliższym czasie. 
„Niech z naszej wspólnej służby naukowej prawdzie rodzą się 
dzieła zmieniające świat na lepsze” — powiedział rektor. (Peł-
ny tekst wystąpienia drukujemy na stronach 9–11). 

Tradycyjnie najważniejszym, najbardziej podniosłym 
momentem inauguracji roku akademickiego jest immatry-
kulacja studentów pierwszego roku. Tę część uroczysto-
ści poprowadził dr hab. inż. Marek Stanuszek, prorektor 
ds. studenckich. Przypomniał on, że do rekrutacji na PK 
przystąpiło 8,5 tysiąca kandydatów, przyjęto zaś na stu-
dia 3743 osoby. Do ślubowania podczas uroczystości inau-
guracyjnej przystąpiły te osoby, które w swoich szkołach 
średnich uzyskały bardzo wysokie oceny, pozwalające im 
w trakcie rekrutacji na poszczególnych wydziałach zająć 
równie wysokie lokaty. Symbolicznego pasowania nowych 
studentów dokonał rektor, kładąc berło na ramieniu każde-
go immatrykulowanego.

Nadszedł moment ogłoszenia rozpoczę-
cia roku akademickiego. Rektor Jan Kazior 
wypowiedział tradycyjną formułę: „Oby był 
dobry, szczęśliwy i pomyślny. Quod felix, fau-
stum, fortunatumque sit! Nowy rok akademicki 
uważam za otwarty”. Nastąpiło trzykrotne 
uderzenie berłem. Towarzyszący uroczysto-
ści Akademicki Chór Politechniki Krakow-
skiej „Cantata”, prowadzony przez Martę 
Stós, odśpiewał pieśń „Gaudeamus igitur”. 

Zaproszenie do wygłoszenia pierwszego 
wykładu w nowym roku akademickim przy-
jął dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. Tytuł jego wystąpienia brzmiał: „Na-
uka i przedsiębiorczość — partnerstwo na 
rzecz innowacji”. Mówca szczególną uwagę 
poświęcił zagadnieniom współpracy nauki 
z gospodarką, przypominając, że kwestię tę 

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Zmieniajmy świat na lepsze

Symboliczne przekazanie władzy: prof. Jan Kazior (z lewej) przej-
muje berło rektorskie z rąk prof. Kazimierza Furtaka
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już w XVII wieku podniósł wykładający na Akademii Kra-
kowskiej matematyk, medyk i historyk nauki ks. Jan Brożek. 
Z ust wiceministra MNiSW zebrani usłyszeli informację na 
temat toczących się prac nad nową ustawą o szkolnictwie 
wyższym. Dr Piotr Dardziński przedstawił propozycje nie-
których zmian, jakie mogą nastąpić w systemie szkolnictwa 
wyższego. Konsultowana jest np. możliwość wprowadzenia 
tz w. wdrożeniowego doktoratu, który byłby przygotowywa-
ny poza uczelnią, dzięki współpracy przedsiębiorcy z pro-
motorem doktoranta. Wiceminister Piotr Dardziński złożył 
też ważną deklarację, mówiąc, że jednym z głównych celów 
polskiego rządu jest zwiększenie nakładów na badania i roz-
wój do poziomu 1,7 proc. PKB. Usłyszeliśmy zapewnienie, że 
nie zabraknie środków na komercjalizację badań. (Tekst wy-
stąpienia ukaże się na łamach „Naszej Politechniki” w naj-
bliższym czasie).

Z okazji rozpoczęcia na Politechnice Krakowskiej nowe-
go roku akademickiego wiele osób i instytucji nadesłało listy 
gratulacyjne. Podczas ceremonii inauguracyjnej poinformo-
wał o nich prorektor ds. nauki prof. Tadeusz Tatara. Zebra-
ni zostali zapoznani z fragmentami listów od prezydenta RP 

Andrzeja Dudy oraz wicepremiera, ministra nauki i szkolnic-
twa wyższego Jarosława Gowina. 

Z kolei przemówił prezes Stowarzyszenia Wychowan-
ków PK — Wojciech Rieger. Jego wystąpienie było połączone 
z nadaniem tytułu Honorowego Członka SWPK prof. Kazi-
mierzowi Furtakowi. W imieniu Parlamentu Samorządu Stu-
denckiego PK głos zabrał inż. Paweł Domino. (Omówienia 
obu wystąpień zamieszczamy w dalszej części numeru). Uro-
czystość inauguracyjna stała się także okazją do wręczenia 
Nagrody im. Profesora Zbigniewa Engela oraz nagrody Fun-
dacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magie-
ry. (Charakterystyki laureatów publikujemy na następnych 
stronach). 

*

W uroczystej inauguracji roku akademickiego na Politechnice 
Krakowskiej wzięło udział wielu zaproszonych gości. Obecni 
byli m.in.: Łukasz Smółka, szef gabinetu politycznego mini-
stra infrastruktury i budownictwa; posłowie na Sejm RP: Bar-
bara Bubula, Agnieszka Ścigaj, Jerzy Meysztowicz; senatorzy 
— Kazimierz Wiatr i Zbigniew Cichoń; wicewojewoda mało-
polski Piotr Ćwik, wicemarszałek województwa małopolskie-
go Wojciech Kozak, wiceprezydent Krakowa Elżbieta Koterba, 
starosta krakowski Józef Krzyworzeka. Reprezentowane były 
władze miast współpracujących z PK.

W inauguracji uczestniczyli przedstawiciele środowiska 
naukowego, w tym: prof. Andrzej Jajszczyk — prezes Oddzia-
łu PAN w Krakowie, prof. Szczepan Biliński — sekretarz ge-
neralny Polskiej Akademii Umiejętności i prof. Marek Jeżabek 
— dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, a także rektorzy 
i prorektorzy uczelni krakowskich, w tym prof. Włodzimierz 
Sady — rektor Uniwersytetu Rolniczego oraz prof. Stanisław 
Kistryn — prorektor UJ i prof. Andrzej Pach — prorektor AGH. 
Obecni byli doctorzy honoris causa Politechniki Krakowskiej: 
prof. Kazimierz Flaga (były rektor PK), prof. Józef Nizioł (były 
rektor PK), prof. Henryk Górecki i prof. Günter Wozny. W ce-
remonii uczestniczył Senat PK, w tym byli rektorzy prof. Mar-
cin Chrzanowski i prof. Józef Gawlik. Na uroczystość przybyli 
członkowie korpusu dyplomatycznego.

Do rektora i uczestników inauguracji roku akademickiego 
na Politechnice Krakowskiej adres okolicznościowy skierował 

Podniosły moment: ślubowanie „Pasowanie” na studenta

Dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, wygłosił pierwszy wykład na PK w roku 
akademickim 2016/2017
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prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. 
Prezydent napisał m.in.: „Życie uczelni wyższej 
odzwierciedla pluralizm społeczeństwa i związa-
ne z nim spory — jednak jest to forum, na którym 
przybierają one formy najbardziej cywilizowane, 
związane z racjonalnym dziedzictwem kultury eu-
ropejskiej. Standardy swobodnej, pogłębionej deba-
ty akademickiej mogą i powinny promieniować na 
debatę publiczną. Uważam, że nauka w Polsce po-
winna być nauczycielką wyobraźni i wrażliwości 
społecznej, kultury relacji międzyludzkich, a jed-
nocześnie dyscypliny umysłowej”. Prezydent RP 
życzył naszej uczelni pomyślności w nowym roku 
akademickim: „Jestem przekonany, że podejmowa-
ne przez Państwa inicjatywy będą służyć rozwojo-
wi poszczególnych wydziałów Uczelni, ale przede 
wszystkim będą przyczyniać się do kształcenia 
profesjonalnej kadry inżynierów i specjalistów. Ży-
czę Politechnice Krakowskiej dalszych sukcesów 
na polu naukowym i badawczym”.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosław Gowin w swoim liście napisał: 
„Polskiej nauce potrzeba głębokich zmian syste-
mowych, uwolnienia jej od nadmiaru biurokracji. 
Temu ma służyć przygotowywana przez Ministerstwo usta-
wa deregulacyjna. Dalszym krokiem, do którego mają nas 
przygotować najbliższe miesiące intensywnych rozmów, kon-
sultowania problemów, debaty wewnątrz środowiska akade-
mickiego, będzie Narodowy Kongres Nauki, planowany na 
wrzesień 2017 roku. Ważne, że propozycje reform wyjść mają 
od naukowców pracujących na uczelniach. Jest to świadec-
twem zaufania i szacunku, jakim darzy Was Ministerstwo”. 
Studentom Jarosław Gowin życzył zapału do nauki oraz od-
wagi w poszukiwaniach dróg naukowych i zawodowych.

Listy okolicznościowe nadesłali także m.in.: posłowie 
na Sejm RP Dorota Niedziela, Marek Sowa i Władysław 
Kosiniak-Kamysz, posłanka do Parlamentu Europejskie-
go Róża Thun, sekretarz stanu MNiSW prof. Aleksander 
Bobko, prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, 

przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopol-
ski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopol-
skiego — Kazimierz Barczyk, wiceprezydent Krakowa — An-
drzej Kulig, a także prof. Herbert Mang, doctor honoris causa 
PK. Listy nadeszły również od rektorów uczelni zagranicz-
nych, współpracujących z Politechniką Krakowską. 

*

Zanim uczestnicy inauguracji roku akademickiego zgroma-
dzili się w auli przy ul. Warszawskiej, odprawiona została 
w bazylice św. Floriana msza święta dla środowiska Poli-
techniki Krakowskiej. Modlitwie przewodniczył i homilię 
wygłosił biskup Grzegorz Ryś. W nabożeństwie uczest-
niczyli rektor, prorektorzy, członkowie Senatu oraz inni 

pracownicy i studenci. Uczestni-
cy nabożeństwa przeszli następ-
nie w pochodzie na kampus PK, 
poprzedzani przez Krakowską 
Orkies trę Staromiejską pod batutą 
Wiesława Olejniczaka. 

Wcześniej przedstawiciele PK 
oddali hołd patronowi szkoły. Pro-
rektor dr hab. inż. Marek Stanuszek 
wraz z towarzyszącymi studentami 
złożył kwiaty na płycie upamiętnia-
jącej przysięgę Tadeusza Kościuszki 
na Rynku Głównym. Członkowie 
władz uczelni złożyli też kwiaty pod 
pomnikiem Naczelnika na dziedziń-
cu PK przy ul. Warszawskiej i pod 
tablicą pamiątkową w budynku rek-
toratu PK. 

(ps)
 Zdjęcia: Jan Zych 

Przedstawiciele władz uczelni oddali hołd patronowi Politechniki Krakowskiej — Tadeuszowi 
Kościuszce

Przed ceremonią inauguracyjną na uczelni członkowie kolegium rektorskiego 
i Senatu oraz pracownicy i studenci PK uczestniczyli w mszy św. w bazylice 
św. Floriana
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Magnifi cencjo Rektorze,
Panie Ministrze,
Panie Wojewodo,
Panie Marszałku
Pani Prezydent,
Wysoki Senacie,
Koleżanki i Koledzy — Pracownicy Politechniki Krakowskiej,
Drodzy Studenci, 
Wychowankowie i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej,
Szanowni Państwo!

Na progu 72. roku działalności Politechniki Krakowskiej staję 
przed Państwem, aby zdać sprawę ze sprawowania funkcji rek-
tora Politechniki Krakowskiej przez ostatnie osiem lat. Dzię-
kuję Magnifi cencji Rektorowi za taką możliwość. To wystąpie-
nie traktuję też jako okazję do podziękowania za współpracę 
i pracę na rzecz Politechniki Krakowskiej wszystkim, którzy 
się w to dzieło angażowali. Po ponad 25 latach sprawowania 
różnych funkcji kierowniczych na PK wiem doskonale, że 
uczelnia jest jak gra zespołowa, ale o wiele bardziej złożona niż 
dotąd w sporcie wymyślone. Ponad 2000 pracowników gra jed-
nocześnie na wielu polach, w różnych dyscyplinach. To dydak-
tyka i badania naukowe, inwestycje i remonty, tworzenie pra-
wa wewnętrznego i dbałość o wizerunek uczelni, współpraca 
z władzami różnych szczebli, innymi uczelniami i otoczeniem 
gospodarczym, a także współpraca międzynarodowa. W swo-
im podsumowaniu ograniczę się tylko do wybranych inicja-
tyw, takich, które zmieniły oblicze Politechniki i były nowymi 
propozycjami w trakcie minionych dwóch kadencji.

W 2008 roku, na początku pierwszej kadencji, po raz 
pierwszy w historii uczelni została opracowana i przyjęta 
przez Senat kompleksowa, szczegółowa strategia rozwoju 
Politechniki Krakowskiej. Po osiągnięciu zamierzonych ce-
lów i wykonaniu przyjętych zadań została ona uaktualniona 
z uwzględnieniem zachodzących zmian zewnętrznych i we-
wnętrznych. Tą strategią, która dobrze defi niowała nasze cele 
i zadania, staraliśmy się kierować. Wyznaczała nam bogaty 
i ambitny program działań.

Podstawowym zadaniem szkoły wyższej jest kształcenie 
studentów. Dla władz uczelni i wydziałów oznacza to stałe 
staranie się o unowocześnianie bazy dydaktycznej, labora-
toryjnej i informatycznej, dbałość o wysoki poziom kadry 
dydaktycznej, dostosowanie oferty i programów kształcenia 
do potrzeb gospodarki i zainteresowań kandydatów oraz 
doskonalenie procesu obsługi administracyjnej. W ostatnich 
ośmiu latach w te działania zaangażowaliśmy wiele milio-
nów złotych, które uczelnia pozyskała z budżetu państwa, 
środków unijnych i własnej działalności. Przełożyło się to na 

setki zrealizowanych większych i mniejszych zadań remon-
towych oraz duże inwestycje, które zmieniły nasze kampusy, 
dały nieporównywalnie większe niż dotychczas możliwości 
kształcenia i prowadzenia badań naukowych. 

Za rzecz szczególnie ważną dla uczelni uważam budo-
wę trzech obiektów — Małopolskiego Laboratorium Bu-
downictwa Energooszczędnego (we współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim), Laboratorium Badań Technoklimatycz-
nych w Czyżynach oraz Międzywydziałowego Centrum 
Edukacyjno-Badawczego „Działownia” (współfi nansowa-
nych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). 
Oba laboratoria stanowią najnowocześniejsze jednostki ba-
dawcze tego typu w skali międzynarodowej. Będą przez lata 
służyć uczelni do realizowania strategicznych dla niej, ale 
też dla kraju i regionu, prac naukowych. W minionej kaden-
cji oddaliśmy też do użytku Międzywydziałowe Centrum 
Edukacyjno-Badawcze „Działownia” — obiekt, w którym się 
znajdujemy. Znacząco poprawiło to warunki studiowania, 
zwłaszcza studentów z wydziałów położonych na terenie 
kampusu przy ul. Warszawskiej. Dzięki kompleksowej odbu-
dowie, a właściwie budowie od podstaw „Działowni”, mamy 

Uczelnia jest grą zespołową
Sprawozdanie ustępującego rektora Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierza 
Furtaka z działalności w latach 2008–2012, wygłoszone podczas inauguracji 
roku akademickiego 2016/2017
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wreszcie własną aulę — miejsce spotkań dla naszej społecz-
ności, służące także do organizacji dużych konferencji czy 
kongresów naukowych.

Odnowiona została, m.in. poprzez termomodernizację, 
większość budynków przy ul. Warszawskiej, a także trzy 
budynki w Czyżynach, na czym skorzystały Wydziały: Me-
chaniczny, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska, Inży-
nierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii i Technologii 
Chemicznej. Kontynuacja odnowy pałacu w Łobzowie oraz 
renowacja kamienicy przy ul. Kanoniczej — to tylko niektó-
re zewnętrzne przejawy wysiłku uczelni w zakresie infra-
struktury dla Wydziału Architektury oraz Wydziału Fizyki, 
Matematyki i Informatyki. Dzięki pracom wykonanym przy 
ul. Podchorążych wkrótce pojawi się tam lokal gastronomicz-
ny. Odnowiony został budynek „Aresztu”, służący Centrum 
Transferu Technologii i Muzeum PK, rozpoczęły się też prace 
remontowe w budynku Biblioteki. Mamy już pozyskane środ-
ki na termomodernizację kolejnych budynków — tym razem 
CUP-u i Houston przy ul. Warszawskiej. Zadbaliśmy o bezpie-
czeństwo przeciwpożarowe wszystkich budynków. Zmienił 
się i powiększył główny kampus PK, powstały tu nowe drogi, 
parkingi, wjazdy i wyjazdy, nowe szlaki spacerowe, udogod-
nienia dla osób niepełnosprawnych. Rozpoczęto realizację 
projektu Ogrodów Inżynierskich PK wraz z ogrodzeniem. 
Dzięki temu powstała przyjazna dla studentów przestrzeń do 
nauki i wypoczynku, atrakcyjna także dla turystów i gości 
uczelni, miłośników tematyki industrialnej i militarnej. Jako 
strażnicy tego historycznego miejsca, dawnych koszar arcy-
księcia Rudolfa, przywróciliśmy mu w ten sposób reprezen-
tacyjny charakter.

W trosce o wygodę i bezpieczeństwo naszych studentów 
przeprowadzaliśmy remonty wszystkich naszych akade-
mików, w dwóch został wykonany remont kapitalny. Zbu-
dowaliśmy obok nich duży parking, wprowadziliśmy tak-
że system monitoringu i dostępu do osiedla studenckiego. 
Uruchomiliśmy wspólnie z Zakładem Infrastruktury Komu-
nalnej i Transportu dwie linii autobusowe z pętlą przy aka-
demikach. W jednym z naszych domów studenckich działa 
przedszkole „Mały Inżynier”. Odzyskaliśmy i przygotowu-
jemy do kompleksowego remontu dom studencki przy ul. 
Bydgoskiej, wspominany z nostalgią przez starsze pokolenie 
naszych pracowników, którzy mieszkali tam podczas stu-
diów. Dokończenie remontu budynku Klubu Studenckiego 
„Kwadrat” otworzyło przed naszymi studentami nowe moż-
liwości organizacji życia kulturalnego. Dało także właściwe 
warunki do funkcjonowania Międzynarodowemu Centrum 
Kształcenia oraz nowo powołanemu Międzynarodowemu 
Centrum Kultury Studenckiej PK. Dokończyliśmy remont 
Domu Asystenta.

Dbaliśmy także o naszą infrastrukturę sportową. Między 
innymi oddaliśmy do użytku klub fi tness i korty do squasha 
oraz boiska przy domach studenckich. Unowocześniliśmy 
i rozbudowaliśmy Ośrodek Żeglarski w Żywcu, umożliwiając 
korzystanie z niego także osobom niepełnosprawnym; rów-
nież innych krakowskich uczelni. Rozpoczęliśmy też prace 
nad drugą wielofunkcyjną halą sportową w Czyżynach. 

W ciągu ostatnich lat dokończyliśmy porządkowanie 
wszelkich spraw dotyczących nieruchomości należących 
do uczelni. Teraz wszystkie, którymi zarządzamy, są już 

własnością PK, także cenna kamienica przy ul. Kanoniczej 
i nowa „Działownia” wraz z przyległym terenem.

Stwarzając coraz lepsze warunki do studiowania, mogli-
śmy śmiało myśleć o poszerzeniu oferty kształcenia. Przez 
ostatnie osiem lat uruchomiliśmy kilka nowych kierunków 
studiów na pierwszym i drugim stopniu: biotechnologię, 
nanotechnologie i nanomateriały (na dwóch wydziałach), 
chemię budowlaną, inżynierię wzornictwa przemysłowego, 
gospodarkę przestrzenną (na trzech wydziałach). Reagując 
elastycznie na potrzeby pracodawców i gospodarki, uru-
chomiliśmy także kilkadziesiąt nowych specjalności, które 
w sposób unikatowy specyfi kują inżynierskie wykształcenie. 
Systematycznie zwiększamy także ofertę studiów w języku 
angielskim, mając nadzieję, że zaowocuje to także wzrostem 
liczby studentów z zagranicy na PK. Zwiększyliśmy również 
liczbę studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, także 
z zakresu tak zwanych kompetencji miękkich, realizowanych 
głównie przez Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Cen-
trum Jakości. Ofertę kształcenia przez całe życie rozszerzy-
liśmy o Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz nasze najmłodsze 
dziecko — Politechniczny Uniwersytet Dzieci. Zadbaliśmy 
o doposażenie praktycznie wszystkich sal dydaktycznych 
w zamontowane na stałe urządzenia multimedialne, rozwi-
nęliśmy ofertę kształcenia na odległość (e-learning, distance 
learning), systematycznie przystosowywaliśmy budynki do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Mieliśmy świadomość, że kontakty zagraniczne pełnią 
ważną rolę w kształceniu studentów. W tym zakresie zano-
towaliśmy wzrost liczby studentów wyjeżdżających na studia 
za granicą i przyjeżdżających na naszą uczelnię. To, że przy-
jeżdża do nas coraz więcej studentów z całego świata, świad-
czy o dobrym poziomie i korzystnych warunkach kształcenia. 
Wymiana studencka odbywa się w ramach programów cen-
tralnych, jak również na podstawie bilateralnych umów Po-
litechniki z ponad 100 uczelniami zagranicznymi. Owocem 
współpracy międzynarodowej w dziedzinie dydaktyki jest 
także podwójne dyplomowanie przede wszystkim studentów 
Wydziału Architektury, Wydziału Inżynierii i Technologii 
Chemicznej oraz Wydziału Mechanicznego. Wydziały Ar-
chitektury, Inżynierii Lądowej i Mechaniczny uzyskały dla 
niektórych prowadzonych kierunków studiów akredytację 
KAUT, co oznacza jednocześnie akredytację europejską. Ża-
den z naszych wydziałów nie miał problemów z akredytacją 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Było to możliwe m.in. dzięki 
rzetelnej pracy, podjętej przez naszą społeczność nad wpro-
wadzaniem Krajowych Ram Kwalifi kacji oraz defi niowaniem 
efektów kształcenia. Nasz system zapewniania jakości kształ-
cenia jest wysoko oceniany przez wizytujących i często stano-
wi wzór dla innych uczelni.

Najlepszym zaś miernikiem jakości kształcenia są losy 
naszych absolwentów i opinie pracodawców. Z najnowszych 
badań losów inżynierów z dyplomem PK wynika, że prawie 
92 procent w pół roku po studiach pracuje, ponad 70 procent 
badanych pracę znalazło jeszcze na studiach lub do miesią-
ca po obronie. W rankingach i badaniach opinii pracodawcy 
chwalą naszych absolwentów 

Ogromną wagę przykładaliśmy w minionych ośmiu latach 
do unowocześnienia systemów informatycznych, służących 
do zarządzania uczelnią i jej projektami oraz wszechstronnej 
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obsługi studentów i administracji. Dla studentów najbar-
dziej symbolicznym przejawem zmiany, która się dokonała, 
jest wprowadzenie elektronicznego indeksu, zastępującego 
papierowy. Jednak zakres tych przeobrażeń był o wiele głęb-
szy i obejmował praktycznie wszystkie obszary działalności 
uczelni. Jako przykład można wymienić: kompleksową ob-
sługę fi nansową i kadrową uczelni; gospodarkę nieruchomo-
ściami; zarządzanie projektami i infrastrukturą badawczą, 
a także zarządzanie zasobami internetowymi, licencjami, 
energią, zamówieniami publicznymi. Korzystamy teraz także 
z nowoczesnych systemów: ochrony antywirusowej, antypla-
giatowego wraz z repozytorium prac dyplomowych, systemu 
do oceny nauczycieli akademickich przez studentów oraz sys-
temu wspomagającego ocenę osiągnięć naukowych pracowni-
ków. Mamy własny system dystrybucji ankiet i badania losów 
absolwentów, także centralne rejestry elektroniczne, m.in.: 
umów, aktów normatywnych, pełnomocnictw, programów 
komputerowych i aparatury badawczej (umożliwia lepsze jej 
wykorzystanie i racjonalizację zakupów). Dokonanie tak wiel-
kiej zmiany w obszarze administrowania uczelnią możliwe 
było m.in. dzięki pozyskaniu pokaźnych środków unijnych 
na dwa wielkie projekty — „Politechnika XXI wieku” oraz 
„Zarządzanie (z) przyszłością”. Nie mniej ważna od pieniędzy 
była jednak otwartość na zmiany znacznej części pracowni-
ków uczelni, a także ich kreatywność i zaangażowanie w re-
wolucyjne czasem działania. Za tę otwartość i zaangażowanie 
serdecznie dziękuję. 

Nie ominęły nas, oczywiście, biurokratyczne uciążliwo-
ści, którym podlega uczelnia jako jednostka fi nansów pu-
blicznych, podporządkowana ustawom i rozporządzeniom, 
nieustannie kontrolowana. Wspomnę tylko, że w ciągu 
ośmiu lat przeszliśmy 162 generalne kontrole, czyli śred-
nio ponad 20 na rok. Jednak unowocześnienie zarządzania, 
mimo nakładania na nas coraz nowszych obowiązków spra-
wozdawczych, pomogło nam działać sprawniej, przy racjo-
nalnym nakładzie sił i środków, chociaż i tak obciążenia biu-
rokratyczne były duże. 

Zmiany dotyczyły także organizacji pracy nadrzędnego 
organu uczelni — Senatu, a co za tym idzie jakości powstają-
cego u nas prawa wewnętrznego. Sprawdził się wypracowany 
przez nas model — projekty uchwał przygotowywały jednost-
ki merytoryczne, były one następnie sprawdzane pod wzglę-
dem prawnym, a później opiniowane przez właściwą komisję 
senacką lub rektorską. Taki system zaowocował bardzo dobrą 
współpracą władz uczelni i Senatu, a pośrednio także wy-
działów. Udział w pracach komisji, a więc w tworzeniu prawa 
oraz zasad funkcjonowania uczelni, dla dużej liczby młodych 
pracowników był poligonem przygotowywania się do pełnie-
nia ważnych funkcji w przyszłości.

Prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyni-
ków do praktyki gospodarczej, a przez to rozwój kadr nauko-
wych — to ważna część misji szkoły wyższej. W ciągu mi-
nionych ośmiu lat podjęliśmy szereg działań, motywujących 
społeczność naukową PK do większej aktywności badawczej 
i wdrożeniowej. Służyło temu choćby ustanowienie nagród 
za osiągnięcia w zakresie nauki, rozwoju kadr, wdrożeń, 
e-learningu; uproszczenie ścieżki publikacyjnej, w tym pod-
niesienie rangi „Czasopisma Technicznego” i jego ponad 
dwukrotny awans punktowy na ministerialnej liście czaso-
pism naukowych; przyspieszenie drogi zgłaszania patentów 
czy powołanie Akademickiego Inkubatora Przedsiębior-
czości. Z kolei stworzenie Biura Projektów Strukturalnych 
i Programów Międzynarodowych ułatwiło przygotowywanie 
wniosków o projekty, fi nansowane z budżetu unijnego. Dzia-
łania te przyniosły spodziewane owoce. Należeliśmy przecież 
do liderów wśród polskich uczelni, jeśli chodzi o skuteczność 
pozyskiwania środków strukturalnych, zwłaszcza na projek-
ty służące wzmacnianiu kapitału ludzkiego. W innych sferach 
wciąż mamy jednak potencjał do wykorzystania. 

Liczba awansów naukowych naszych pracowników prze-
wyższała liczbę przejść na emeryturę, ale choć rozwój kadr 
postępuje, to wciąż nie jest on równomierny. W tej dziedzinie 
ponadprzeciętnie można ocenić osiągnięcia Wydziału Archi-
tektury oraz Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. 

W ostatnich latach wzrosło także zainteresowanie 
pracowników PK aplikowaniem o granty na projek-
ty badawcze, ale znów można dodać — stać nas na 
więcej. 

Możemy być za to bardzo zadowoleni ze sko-
kowego wręcz postępu, który dokonał się w ostat-
nich ośmiu latach na PK w dziedzinie zgłoszeń 
patentowych. W najnowszym raporcie Urzędu Pa-
tentowego RP za rok 2015 nasza uczelnia znalazła 
się na szóstym miejscu wśród polskich wyższych 
szkół, które zgłosiły najwięcej wynalazków i praw 
ochronnych na wzory użytkowe. Dzięki niemal 
dwukrotnie większej liczbie zgłoszeń, w porówna-
niu do poprzedniego roku, zanotowaliśmy awans 
z dziesiątej pozycji. To jednak nie powinno nam 
wystarczać, możemy piąć się jeszcze wyżej. 

Aby rozwinąć działalność wynalazczą i komer-
cjalizacyjną wzmocniliśmy nasze Centrum Trans-
feru Technologii, a także zespół rzeczników paten-
towych. Powołaliśmy także INTECH PK, spółkę 
celową, która wspólnie z naszymi wynalazcami już 
wprowadza na rynek ich innowacyjne rozwiązania. 
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Duże nadzieje na sukcesy fi nansowe i komercjalizacyjne 
Uczelnia może też wiązać z włączeniem w jej struktury Ośrod-
ka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych 
CEBEA wraz z należącą do niego fi rmą produkcyjną w Boch-
ni. Obecnie zakład produkujący urządzenia chłodnicze działa 
w formie akcyjnej spółki, której jedynym właścicielem jest PK. 
To nowatorskie rozwiązanie w skali kraju być może wyzna-
czy kierunki ekspansji także dla innych uczelni. Zakładając 
spółkę deweloperską „Akopol”, także byliśmy prekursorami, 
a dziś czerpiemy z jej działalności zyski, które możemy prze-
znaczać na rozwój. 

Kluczem do wzmocnienia naszej pozycji konkurencyjnej 
i marki jest szeroka współpraca z otoczeniem naukowym, 
gospodarczym i samorządowym. Dlatego przystąpiliśmy do 
pierwszego w Polsce Związku Uczelni InnoTechKrak z Aka-
demią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetem Rolniczym. Jeste-
śmy także członkiem Instytutu Autostrada Technologii i In-
nowacji (IATI), założonego przez część uczelni technicznych 
i największe podmioty gospodarcze w kraju. Nasi pracowni-
cy zasiadają w ministerialnych i samorządowych organach 
doradczych oraz prestiżowych organizacjach naukowych. 
W ciągu ośmiu ostatnich lat Politechnika Krakowska zawarła 
ponad 200 strategicznych porozumień o współpracy. Liczba 
drobniejszych umów z podmiotami gospodarczymi, dotyczą-
cych współpracy w mniejszych przedsięwzięciach, przekro-
czyła w ciągu tych ośmiu lat kilka tysięcy. Te porozumienia 
dają całej społeczności — pracownikom i studentom — wspa-
niałe możliwości rozwoju, prowadzenia unikatowych ba-
dań, rozwiązywania konkretnych inżynierskich problemów, 
uczestniczenia w szkoleniach, praktykach i stażach zawodo-
wych, pozyskiwania środków na realizację projektów badaw-
czych, realizacji prac dyplomowych na konkretne zamówienie 
gospodarki i samorządów, uzyskiwania stypendiów i nagród 
fundowanych przez naszych partnerów. 

Szczególnie dumni jesteśmy z podpisywanego w ostatnich 
latach dwukrotnie porozumienia o współpracy z najbardziej 
prestiżowym ośrodkiem naukowym świata — Europejską Or-
ganizacją Badań Jądrowych (CERN), a także z licznych umów 
o współpracy z samorządami oraz kluczowymi polskimi i za-
granicznymi przedsiębiorstwami. 

Współpraca ze Szpitalem Jana Pawła II czy ze sportow-
cami, bijącymi rekordy prędkości na nartach, pokazuje na-
sze nieograniczone wręcz możliwości inżynierskiej służby 
dla dobra społeczeństwa. Za owocną współpracę dziękuję 
wszystkim naszym partnerom, szczególnie zaś Ministerstwu 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędowi Wojewódzkiemu 
z Panem Wojewodą na czele, Urzędowi Marszałkowskiemu 
z Panem Marszałkiem, Prezydentowi i Radzie Miasta Krako-
wa, a także prezydentom, wójtom, burmistrzom sąsiednich 
gmin: Nowego Sącza, Tarnowa, Oświęcimia, Wadowic, Żyw-
ca, Kalwarii, Lanckorony, Brzeska, Miechowa, Gorlic, Gdowa, 
Mogilan i innych. Dziękuję za wszystkie zrealizowane razem 
projekty, które odmieniły nie tylko Politechnikę, ale zmienia-
ły także nasz region i kraj. 

We współczesnym świecie nie wystarczy być dobrym 
i mieć osiągnięcia. Trzeba jeszcze umieć się tym pochwalić, 
dlatego dużo wysiłku poświęciliśmy promocji Politechni-
ki Krakowskiej i wzmacnianiu jej marki. Nasza strategia 
wizerunkowo-informacyjna została oparta na promocji PK jako 

uczelni ekspertów, kształcącej w przyjaznej atmosferze dobrze 
przygotowane kadry inżynierskie oraz podejmującej ciekawe 
wyzwania badawcze o dużym znaczeniu dla społeczeństwa. 

Podjęliśmy nowe działania oparte zarówno na tradycyj-
nych, jak i niekonwencjonalnych technikach marketingo-
wych, wykorzystując w promocji billboardy i telebimy, rekla-
my w komunikacji zbiorowej, promocję poprzez targi pracy, 
targi książki i targi edukacyjne, a także współpracę ze „Study 
in Poland” i „Study in Kraków”. Ważne było stworzenie nowej 
strony internetowej uczelni, uruchomienie nowych portali — 
dla kandydatów na studia na Politechnice oraz dla naszych ab-
solwentów. Jesteśmy obecni na portalach społecznościowych 
— Facebooku oraz Instagramie. Radio Nowinki Politechniki 
Krakowskiej otwarło się na świat i zaczęło nadawać w Interne-
cie, a pismo uczelniane „Nasza Politechnika” z dwumiesięcz-
nika stało się miesięcznikiem, przeszło też gruntowne zmiany 
szaty grafi cznej. Rozdzielenie funkcji rzecznika prasowego 
i redaktora „Naszej Politechniki” zaowocowało skokowym 
wzrostem liczby publikacji o Politechnice i z udziałem na-
szych ekspertów oraz rewolucyjnym awansem uczelni w ran-
kingach medialności. Kompetentne zarządzanie relacjami 
z mediami przyniosło nam liczone w milionach złotych zyski 
za ekwiwalent reklamowy, ukazujących się w mediach mate-
riałów o PK i z udziałem ekspertów z PK.

Jako organizator, współorganizator lub uczestnik jesteśmy 
widoczni we wszystkich ważnych przedsięwzięciach promu-
jących naukę i naszą uczelnię — Nocy Naukowców, Festiwalu 
Nauki, Dniach Jana Pawła II, Nocy Muzeów, Chmurze Eduka-
cyjnej, Dniu Europy, międzynarodowych wystawach i targach 
wynalazczości. Organizujemy wraz z Urzędem Marszałkow-
skim konkurs „Innowator Małopolski”. Sami wykreowaliśmy 
takie nowe marki o promocyjnym potencjale, jak ogólnopolski 
konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce dla uczniów i studen-
tów czy konkurs „O Złoty Indeks PK”. 

Nasi pracownicy i studenci wygrywają prestiżowe kon-
kursy, organizują lub wspierają wartościowe akcje społeczne. 
Na bardzo poważne wsparcie władz uczelni mógł liczyć także 
Samorząd Studencki, w którym widzieliśmy równoprawnego 
partnera, kreatora politechnicznej rzeczywistości i organiza-
tora wielu wydarzeń, które dobrze służyły wizerunkowi PK. 

Do promocji uczelni pięknie przyczyniły się także inne 
nowe inicjatywy ostatnich lat — Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku z grupą wspaniałych opiekunów i słuchaczy oraz Politech-
niczny Uniwersytet Dzieci — wszędobylskich odkrywców 
inżynierskich tajemnic. Wielki wkład w budowanie prestiżu 
uczelni miały też Akademicki Chór PK „Cantata”, Krakowska 
Orkiestra Staromiejska, nasze galerie sztuki, a także sukcesy 
naszych sportowców w klubie uczelnianym AZS PK. Nasze 
koszykarki awansowały do I ligi, a koszykarze do II ligi z re-
alną szansą awansu do ekstraklasy w kolejnych latach. Wspie-
ranie politechnicznej kultury i sportu, w tym także wyczyno-
wego, również buduje dobry obraz uczelni jako przyjaznego 
młodym ludziom miejsca ich wszechstronnego rozwoju. 

Integracji środowiska uczelni i jej promocji dobrze słu-
ży także ustanowione w 2009 r. Święto Szkoły. Z perspekty-
wy kilku lat obchodów Święta można stwierdzić, że była to 
ze wszech miar dobra inicjatywa. W podniosłej atmosferze 
i obecności Senatu PK poszerzamy wiedzę o naszym Patronie, 
wręczane są też odznaczenia i nagrody pracownikom naszej 
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uczelni. To godny sposób dodatkowego podziękowania im za 
trud i działania ponadprzeciętne. O Tadeuszu Kościuszce pa-
miętaliśmy też, ustanawiając trwający rok Rokiem Kościusz-
kowskim na Politechnice Krakowskiej. W jego ramach orga-
nizujemy szereg wydarzeń, m.in. wystawy w Muzeum PK, 
rajdy rowerowe i samochodowe, plenery rysunkowe, konfe-
rencję naukową i inne; niektóre jeszcze przed nami. Pamięta-
liśmy, że 30 września minęło 40 lat od nadania naszej uczelni 
imienia Tadeusza Kościuszki.

Dużą wagę przywiązywaliśmy w minionych kaden-
cjach także do pielęgnowania tradycji i historii Politechniki. 
W ostatnich latach, zwłaszcza przy okazji jubileuszu 70-lecia, 
ukazało się wiele ważnych wydawnictw poświęconych m.in. 
bohaterom politechnicznej przeszłości oraz osiągnięciom 
uczelni. Takie pozycje jak „Profesor NIEzwyczajny” — dzieło 
Konwentu Seniorów, „Zawód: inżynier”, „70 lat Politechniki 
Krakowskiej 1945–2015”, „Sport na PK”, „Profesorowie Poli-
techniki Krakowskiej 1945–2015”, album portretów i karyka-
tur profesorów — to tylko skromny wycinek aktywności pu-
blikacyjnej różnych gremiów naszej społeczności z ostatniego 
czasu. Te dzieła wniosły niepodważalny wkład w budowanie 
naszej siły, tożsamości i marki. Taką rolę odegrał jubileusz 
70-lecia uczelni. Znakomicie przyczynił się do wzmocnienia 
naszego wizerunku jako prężnego ośrodka badawczego i dy-
daktycznego, kreatora innowacji. 

W ramach obchodów odbyły się prestiżowe wydarzenia 
kulturalne, a także międzynarodowa konferencja naukowa 
i forum gospodarcze z udziałem prominentnych przedsta-
wicieli nauki i biznesu z całego świata. Nade wszystko ju-
bileusz był okazją do uczczenia założycieli PK i ich konty-
nuatorów. 

Szanowni Państwo,
Politechnika przez ostatnie osiem lat pozytywnie się zmieni-
ła. Jest w dobrej kondycji fi nansowej, ma nowoczesne labora-
toria i sale dydaktyczne, jest na tyle rozpędzona w rozwoju, że 
ma przed sobą optymistyczne perspektywy.

Za uczestniczenie w tych zmianach i pracę nad nimi w mi-
nionych dwóch kadencjach dziękuję wszystkim zaangażo-
wanym pracownikom i studentom Politechniki Krakowskiej. 

Serdecznie dziękuję za obydwie kadencje Senatowi Politech-
niki Krakowskiej, szczególnie Panom Prorektorom i Państwu 
Dziekanom Wydziałów oraz Kolegium Rektorskiemu, Panu 
Kanclerzowi, Pani Kwestor i Pani Dyrektor Administracyjnej, 
a także byłym Rektorom Politechniki. Wyrażam wdzięczność 
Senackim Komisjom, Konwentowi Godności Honorowych, 
Konwentowi Seniorów, Komisjom Rektorskim, Pełnomocni-
kom Rektora, Senackim i Rektorskim Zespołom Zadaniowym. 
Dziękuję Pracownikom Pionu Kanclerza, zwłaszcza z jedno-
stek związanych z inwestycjami, remontami i eksploatacją 
oraz przetargami, a także Pracownikom Kwestury. Dziękuję 
Pracownikom administracji, zwłaszcza odpowiedzialnym za 
promocję uczelni, sprawy kadrowe oraz tworzenie prawa, 
Redakcji „Naszej Politechniki”, Pani Rzecznik Prasowej, Pani 
Sekretarz Rektora, Pani Kierownik Sekretariatu Rektora i Pro-
rektorów i jego Pracowniczkom. 

Serdecznie dziękuję Dyrektorowi Biblioteki i jej Pracowni-
kom oraz Radzie Bibliotecznej, a także Kierownikom wszyst-
kich jednostek pozawydziałowych, Dyrektorom centrów 
działających na naszej uczelni, Pracownikom Spółki Intech 
PK. Słowa serdecznego podziękowania kieruję także do Rady 
i Pracowników Muzeum PK, Wydawnictwa PK i Działu Poli-
grafi i, Chóru „Cantata” PK oraz Krakowskiej Orkiestry Staro-
miejskiej. Dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu 70-lecia PK 
oraz Komitetowi Organizacyjnemu Jubileuszu 70-lecia Sportu 
na PK, a także Zespołom Redakcyjnym i Autorom wydaw-
nictw jubileuszowych. 

Dziękuję całej społeczności Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, Pracownikom i Studentom Międzynarodowego Centrum 
Kształcenia i Międzynarodowego Centrum Kultury Studen-
tów PK, Parlamentowi Samorządu Studentów PK i Kierow-
nictwu i Radzie Osiedla Studenckiego oraz Domu Asysten-
ta, Uczelnianej Radzie Samorządu Doktorantów, AZS, NZS 
i innym organizacjom studenckim, działającym na Politech-
nice Krakowskiej, Członkom i Opiekunom Kół Naukowych, 
Związkom Zawodowym oraz Stowarzyszeniu Wychowan-
ków PK. 

Oddzielne podziękowania składam Kolegium Elektorów, 
które wybrało mnie i proponowanych przeze mnie prorekto-
rów na kadencję 2008–2012 oraz na kadencję 2012–2016. Udzie-
lone wówczas poparcie motywowało do działań na rzecz 
rozwoju Politechniki i dbałości o jej pozycję w polskiej i euro-
pejskiej przestrzeni badawczej i edukacyjnej. 

Na progu nowego roku akademickiego życzę władzom 
uczelni i wydziałów wielu sukcesów i satysfakcji z dokonań 
na miarę swoich ambicji i oczekiwań politechnicznej społecz-
ności. Nam wszystkim życzę zapału do twórczej pracy oraz 
sukcesów osobistych i zawodowych. Niech to będzie dla nas 
bardzo dobry, ciekawie i z pożytkiem przeżyty czas. 

W dniu inauguracji nowego roku akademickiego jeszcze 
raz spoglądam na ostatnie osiem lat i dziękuję Opatrzności 
oraz Państwu, że mojej uczelni — która mnie wykształciła 
i dała zatrudnienie — mogłem służyć. 

Serdecznie dziękuję.

Zdjęcia: Jan Zych

Tytuł wystąpienia pochodzi od redakcji. 
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Wysoki Senacie,
Dostojni Goście,
Szanowni Pracownicy,
Drodzy Studenci Politechniki Krakowskiej

Bardzo serdecznie witam w murach naszej uczelni w dniu 
inauguracji 72. roku akademickiego. To dla mnie szczególna 
chwila. Po raz pierwszy mam honor inaugurować rok akade-
micki jako rektor Politechniki Krakowskiej, wybrany przez 
społeczność akademicką na to zaszczytne stanowisko. Przez 
całe zawodowe życie jestem związany z Politechniką, dlatego 
dziś towarzyszy mi wyjątkowe wzruszenie. Pełnienie funkcji 
rektora rozumiem jako służbę, dalszą oddaną służbę dla do-
bra naszej Alma Mater. Mam świadomość ogromnej odpowie-
dzialności, która stoi przede mną i władzami uczelni nowej 
kadencji. Chcemy czerpać z bogatej tradycji PK, inspirować się 
osiągnięciami i determinacją naszych poprzedników, po to by 
tworzyć nowoczesną szkołę wyższą, miejsce, gdzie poprzez 
współpracę ludzi różnych pokoleń i doświadczeń rodzą się 
nowe idee naukowe i nowe inżynierskie dzieła. Do tej współ-
pracy zapraszam całą społeczność Politechniki Krakowskiej, 
studentów i pracowników, naszych wychowanków, partne-
rów naukowych, samorządowych i gospodarczych. Niech 
z naszej wspólnej służby naukowej prawdzie rodzą się dzieła 
zmieniające świat na lepszy. 

Po ośmiu latach pełnienia funkcji rektora przez prof. Kazi-
mierza Furtaka możemy z radością i dumą powiedzieć, że Poli-
technika Krakowska imienia Tadeusza Kościuszki — bohatera 
narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych, wybitnego inży-
niera i żołnierza — jest uczelnią nowoczesną i prężną. Panie 
Rektorze, Drogi Kazimierzu, z całego serca jeszcze raz w imie-
niu całej społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej 
dziękuję za wspaniały rozwój uczelni, za stworzenie akade-
mickiej atmosfery służącej współpracy i konstruktywnemu 
rozkwitowi we wszystkich obszarach działalności. Nam, swo-
im następcom, wysoko postawiłeś poprzeczkę, będziemy się 
starali spełnić oczekiwania. Mamy bowiem świadomość, że 
każdy dzień przynosi nam nowe zadania, a mocna pozycja 
i marka PK nie są dane raz na zawsze. Historia i przyszłość 
naszej Politechniki jest jak ten most — naszym fi larem zawsze 
była i będzie zdolna młodzież. Natomiast naszym — starszego 
pokolenia — zadaniem jest łączyć kolejne pokolenia studen-
tów swoim doświadczeniem. Swoją dalszą pracę na Uczelni 
chcę opierać na solidnych fundamentach stworzonych przez 
moich poprzedników i kontynuacji Twojej pracy.

Przed nami czas zmian, nie tylko tych związanych z nową 
kadencją władz naszej uczelni, ale przede wszystkim fun-
damentalnych przemian zapowiadanych w polskim szkol-
nictwie wyższym. Jakie to będą zmiany? Rewolucyjne czy 

ewolucyjne? Musimy być gotowi na oba warianty. Trwają prze-
cież prace nad nową ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”, 
a zawarte w niej rozwiązania mogą wymagać rewolucyjnych 
przemian w szkołach wyższych. Dotyczyć one będą kluczo-
wych obszarów działalności — ustroju, fi nansowania, zakre-
su autonomii, sposobu zarządzania. Jednym z najbliższych 
zadań, które nas czekają, jest więc aktywny udział naszej spo-
łeczności w dyskusji nad założeniami do nowych zasad praw-
nych dla uczelni. Wśród innych wyzwań postawionych przed 
polską nauką i szkolnictwem wyższym — szczególnie tych, 
które nas dotyczą — są także: wypracowanie skutecznych me-
tod wdrażania osiągnięć naukowych do praktyki gospodar-
czej, jeszcze lepsze dostosowanie programów kształcenia do 
potrzeb i oczekiwań partnerów gospodarczych, zminimalizo-
wanie skutków niżu demografi cznego oraz odpowiedź na py-
tanie, w jaki sposób polskie uczelnie mogą się stać miejscem 
integracji międzynarodowej, prawdziwym oknem na świat. 

Część zmian, które nas czekają, wiązać się będzie ze zmie-
niającymi się wymaganiami zewnętrznymi, część podyktują 
nasze wewnętrzne potrzeby. Dziś mogę zapewnić, że posta-
ramy się, by były to zmiany przemyślane, rozważne, dobrze 
służące teraźniejszości i przyszłości Politechniki Krakowskiej. 

W swoim programie wyborczym napisałem, że tylko od 
nas — całej społeczności akademickiej, naszego potencjału, 

Do współpracy zapraszam całą społeczność 
Politechniki Krakowskiej
Przemówienie rektora Politechniki Krakowskiej prof. Jana Kaziora wygłoszone 
podczas inauguracji roku akademickiego 2016/2017
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pomysłów i zaangażowania w pracę zależy, czy bogata 
w tradycje Politechnika Krakowska odpowie na wymagania 
współczesnej gospodarki i stanie się prężnym ośrodkiem, 
kształcącym najwyższej klasy fachowców i ekspertów; pro-
wadzącym badania związane z rozwojem nowoczesnych 
technologii. By utrzymać naszą pozycję w kraju, ale przede 
wszystkim by stale się rozwijać, każdy z nas — rektor, dzie-
kan, profesor, adiunkt, pracownik administracji, student 
— musi wymagać od siebie więcej. Naszą — władz uczelni 
— rolą jest, by stworzyć do pracy i kształcenia taki klimat, 
w którym stawianie sobie większych wymagań nie będzie 
odczuwane jako nieprzyjemny przymus, ale osobisty wkład 
we wspólne dzieło; dzieło, z którego każdy z nas może i chce 
być dumny. Musimy rozumieć, że życie szkoły wyższej jest 
nieustannym procesem. Uczestniczenie w życiu tak skom-
plikowanego organizmu zmusza do elastyczności i kreatyw-
ności, ale i odpowiedzialności każdego członka społeczności 
akademickiej. Wspólnie musimy zastanowić się, w jaki spo-
sób wykorzystać nasz potencjał na rzecz rozwoju Polski, na-
szego miasta i regionu we współpracy z uczelniami tworzą-
cymi Związek INNOTECHKRAK, ale także w partnerstwie 
z innymi uczelniami i instytucjami badawczymi. 

Nasz cel strategiczny jest jasny — Politechnika Krakowska 
jako czołowa uczelnia techniczna, odgrywająca ważną rolę 
w krajowej oraz europejskiej przestrzeni badawczej i edukacyj-
nej, wspomagająca rozwój gospodarczy i cywilizacyjny Polski. 
Aby ten cel zrealizować, musimy zdefi niować wizję kluczo-
wych obszarów działalności Uczelni. Tymi obszarami są: 
— zarządzanie i współpraca ze społecznością akademicką, 
— badania naukowe, 
— kształcenie i samorządność studencka, 
— rozwój i inwestycje.

Działania w tych obszarach będą realizowane dzięki ści-
słej współpracy otoczenia akademickiego, gospodarczego 
i samorządowego, środowisk, których przedstawicieli gości-
my na dzisiejszej inauguracji.

Nie sposób podczas krótkiego wystąpienia inauguracyjne-
go omówić wszystkie szczegóły. Jako przykład wymienię kil-
ka pilnych i koniecznych działań w poszczególnych obszarach 
działalności uczelni.

Opracowanie realistycznego planu działań i koncentracja 
na strategicznych zadaniach z jednoczesnym poszanowaniem 
samodzielności wydziałów i jednostek pozawydziałowych — 
to główne zadanie dla nowego kierownictwa uczelni. W na-
szym przekonaniu strategia rozwoju musi odpowiadać wy-
zwaniom współczesnej gospodarki i rynku pracy. Musi być 
przy tym realna. 

Podstawowym zadaniem dla Politechniki Krakowskiej 
w najbliższych latach będzie pozyskiwanie środków fi nan-
sowych, niezbędnych do intensywnego rozwoju. Do jego 
realizacji nie wystarczą nasz entuzjazm i zaangażowanie. 
Potrzebny jest nam program, który powinien uwzględniać 
uwarunkowania zewnętrzne, takie jak polityka państwa 
w sferze nauki i szkolnictwa wyższego, sytuacja ekonomiczna 
kraju, uwarunkowania prawne, czynniki demografi czne itp. 
oraz uwarunkowania wewnątrz uczelni, takie jak: stan fi nan-
sów , prognozy rozwojowe, stan kadry, rozwój infrastruktury 
badawczej i dydaktycznej. Zapewnienie stabilności fi nanso-
wej, dającej inwestycyjną odwagę, to kluczowe wyzwanie. 
Aby mu podołać, musimy poszukiwać nowych źródeł docho-
dów — zwiększyć przychody z badań oraz opracowań i eks-
pertyz dla podmiotów zewnętrznych, a także z większym 
powodzeniem pozyskiwać środki na projekty badawcze w ra-
mach konkursów krajowych i europejskich czy dzięki part-
nerstwu publiczno-prywatnemu. 

Szanowni Państwo!
Jako naukowiec zajmujący się badaniami, doskonale ro-

zumiem potrzeby pracowników naukowo-dydaktycznych. 
Wiem, że nam, zajętym pracą w laboratorium, nieraz brakuje 
czasu, przekonania czy nawet odwagi, by podjąć zbiurokra-
tyzowany w dużej części wysiłek starania się o środki w kon-
kursach grantowych. Pragnę zapewnić, że będziemy wspie-
rać naszych naukowców w staraniach o fi nansowe zaplecze 
dla ich badań. Szczególnie wyraźnie chciałbym podkreślić, 
że będziemy dążyć do tego, by nasi pracownicy naukowo-
-dydaktyczni podczas przechodzenia przez procedury kon-
kursowe mieli jeszcze większe wsparcie jednostek admini-
stracyjnych i byli odciążeni od pracy typowo dokumentacyj-
nej. Takie samo wsparcie zapewnimy naszym wynalazcom. 
W ostatnich latach nastąpił na PK wyraźny wzrost liczby zgło-
szeń patentowych, ale chciałbym, by nasz potencjał w tym ob-
szarze wykorzystać jeszcze lepiej, choćby dążąc do maksymal-
nego skrócenia czasu oczekiwania na zgłoszenie patentowe.

Chcemy nagradzać szczególnie aktywnych pracowników, 
przyciągających do uczelni pieniądze i budujących jej pre-
stiż. Będziemy zachęcać do aktywnej współpracy krajowej 
i międzynarodowej oraz promować rozwój kariery naukowej. 
Jest to szczególnie ważne dziś, w przededniu czekającej nas 
zmiany pokoleniowej w naszej kadrze akademickiej. Chce-
my pomagać młodym pracownikom nauki rozwijać skrzydła, 
wspierać ich wysiłki komercjalizacyjne. Mamy w swoim gro-
nie wybitnych ludzi nauki, uznanych ekspertów, z których 
wielu również z sukcesem realizuje się jako przedsiębiorcy. 
Ten ogromny potencjał tkwiący w ludziach Politechniki Kra-
kowskiej chcemy jeszcze lepiej wykorzystać.

Bo nie ulega dla mnie wątpliwości, że ani najnowszy 
sprzęt w świecących nowością laboratoriach, ani najszyb-
sze komputery nie są największą wartością szkoły wyższej. 
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Najważniejsi są ludzie, którzy ją tworzą. Uczelnia to wspól-
nota — pracowników naukowych, dydaktycznych, pracowni-
ków administracji i obsługi oraz najliczniejszej i najważniej-
szej grupy — studentów i absolwentów. Wspólnota połączona 
tradycją, przywiązaniem do tych samych wartości, wiarą w te 
same idee i działaniem dla tych samych celów. Naszym nad-
rzędnym celem jest uprawianie nauki na najwyższym pozio-
mie. Tylko z tak uprawianej nauki możemy czerpać prawo do 
kształcenia inżynierskich elit. Chcemy, żeby Politechnika po-
została kuźnią elit intelektualnych kraju, dlatego zamierzamy 
wspierać i premiować najbardziej skuteczne działania zmie-
rzające do przyciągnięcia na PK najlepszych maturzystów 
oraz do pozostania na uczelni najzdolniejszych studentów. 

Drodzy Studenci, 
Cieszę się, że dziś, w dniu uroczystej inauguracji nowego 

roku akademickiego, jesteście z nami. W tym roku akademic-
kim kształcić będziemy prawie 16 tys. studentów, w tym po-
nad 3,7 tys. na pierwszym roku. I ja, i każdy z pracowników 
uczelni jest tu dla Was. Jako rektor pragnę widzieć studentów 
zadowolonych z wyboru uczelni i dumnych ze swoich i jej 
osiągnięć. Jeśli wybraliście Politechnikę Krakowską, to nie bo-
icie się wyzwań, a dobre wykształcenie jest dla was ważne. 
Chcemy — jak dotąd — dbać o jego jakość. 

Aby zapewnić jak najwyższy poziom kształcenia, będzie-
my poszerzać ofertę studiów w języku angielskim i zapropo-
nujemy nowe kierunki. Do programów kształcenia chcemy 
wprowadzać przedmioty, odpowiadające potrzebom rynku 
gospodarczego i zajęcia prowadzone w języku angielskim. Za-
prosimy do prowadzenia wykładów i ćwiczeń specjalistów-
-praktyków z przemysłu i gospodarki oraz profesorów wizy-
tujących z uznanych zagranicznych uczelni. Wiem, że oczeku-
jecie, by przekazywać Wam najnowszą wiedzę i dawać okazję 
do zdobywania praktycznych doświadczeń, bo te rozwijają 
najbardziej. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie i opinie, bę-
dziemy się starać, aby programy i sposób kształcenia jeszcze 
bardziej dostosować do Waszych oczekiwań i wymagań praco-
dawców. Będziemy kontynuować inicjatywy ukierunkowane 
na komfort studiowania. Planujemy budowlane i remontowe 
inwestycje, których rezultat zapewni większą wygodę kształ-
cenia i pracy. Chcemy m.in. poszerzać przestrzeń, w której 
studenci i pracownicy będą mogli wspólnie tworzyć, praco-
wać, uczyć się i spotykać. Będziemy nadal wspierać studencką 
kulturę i sport, także w profesjonalnym wydaniu. Wspólnie 
z mocnym sponsorem fi rmą — R8 Petrol — powalczymy o ko-
szykarską ekstraklasę dla Krakowa.

Zwiększenie udziału nowoczesnych technologii informa-
tycznych w metodach kształcenia oraz w sposobie komuni-
kacji pomiędzy studentami a służbami uczelni — to kolejny 
z naszych  celów. W dobie Internetu zaniechaniem byłoby nie 
skorzystać z technologii, które pomogą nam w nauce i komu-
nikacji. Chcemy, aby Politechnika — jak przystało na uczelnię 
techniczną — świeciła dobrym przykładem w tym zakresie. 
Wspieranie Parlamentu Samorządu Studentów jako współ-
gospodarza uczelni i wspomaganie działalności ruchu stu-
denckiego w zakresie nauki, kultury i sportu — to nasze cele. 
Powtórzę jeszcze raz — to Wy jesteście najważniejsi, nie wy-
obrażam sobie kierowania uczelnią bez Waszego głosu dorad-
czego i wsparcia.

Chcemy, aby Waszej mocnej więzi z uczelnią nie osłabi-
ło ukończenie studiów na PK. Liczymy bardzo na naszych 
absolwentów, którzy tak dobrze radzą sobie na rynku pracy, 
bo potrafi ą wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystać 
do zbudowania błyskotliwych karier zawodowych. Wycho-
wankowie, których mamy już prawie 90 tys., są naszą dumą 
i nadzieją. Bądźcie naszymi ambasadorami, po opuszczeniu 
murów uczelni nie zapominajcie o nas. Zaproponujemy nowe 
formy współpracy z naszymi absolwentami, tak aby więzi na-
wiązane podczas studiów były wzmacniane. Gorąco liczymy 
na współpracę ze Stowarzyszeniem Wychowanków PK. 

Politechnika Krakowska od początku istnienia jest waż-
nym partnerem dla otoczenia gospodarczego i społeczności 
lokalnych, zwłaszcza Małopolski, Podkarpacia, Świętokrzy-
skiego, Dolnego i Górnego Śląska. W ostatnich latach nasi 
pracownicy i studenci uczestniczyli w strategicznych dla re-
gionów projektach, które niejednokrotnie zmieniały komfort 
i bezpieczeństwo obywateli, rozwiązywały większe i mniej-
sze, ale zawsze ważne problemy zwykłych ludzi. Pragnę za-
pewnić naszych partnerów samorządowych i przemysłowych 
o naszej pełnej otwartości na dalszą współpracę. Na Politech-
nice Krakowskiej znajdziecie niezawodnych specjalistów, 
kreatywnych twórców waszej lepszej przyszłości, pełnych en-
tuzjazmu studentów i gotowych do podejmowania zawodo-
wych wyzwań absolwentów. Sięgajcie po nasze inżynierskie 
wsparcie!

Drodzy Przyjaciele!
Kończąc, pragnę podkreślić jeszcze raz — uczelnia to 

wielka wspólnota. Jest jak jeden organizm, którego każda, 
nawet najmniejsza cząstka, jest ważna i potrzebna. Na Poli-
technice jest miejsce zarówno na realizację indywidualnych 
planów zawodowych, jak i wspólne działanie. Celem no-
wych władz jest przede wszystkim motywować i jednoczyć, 
tak abyśmy za cztery lata, spotykając się w tym miejscu, 
stwierdzili z dumą: Tak! Wspólnie udało nam się dokonać 
wiele dobrego dla uczelni. 

Problemy, przeszkody niewątpliwie będą nam towarzy-
szyć, ale nie mogą nas zniechęcać. Jestem przekonany, że je-
steście Państwo gotowi wspierać Politechnikę Krakowską. 
Bardzo na to liczę i deklaruję otwartość na Państwa pomysły, 
opinie, propozycje działań. Od nas — całej społeczności aka-
demickiej, naszego potencjału, pomysłów i zaangażowania 
w pracę zależy, jaka będzie Politechnika Krakowska. 

W uroczystym dniu inauguracji nowego roku akademic-
kiego Paniom i Panom Profesorom pragnę złożyć najlepsze 
życzenia udanego nowego roku akademickiego — wielu no-
watorskich pomysłów, satysfakcji z realizacji innowacyjnych 
projektów badawczych oraz spełnienia się w pracy dydaktycz-
nej. Pracownikom administracji i obsługi życzę radości z pracy 
z młodzieżą, aby nasi studenci mogli jak najlepiej, jak najszerzej 
i powszechniej skorzystać z Państwa życzliwości, wiedzy i do-
świadczenia. Studentom życzę, abyście potrafi li wykorzystać 
otwierające się przed Wami możliwości, a w przyszłym życiu 
zawodowym mogli spełnić swoje nadzieje i aspiracje.

Zdjęcia: Jan Zych
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Wychowankowie utożsamiają się 
ze swoją uczelnią
Wystąpienie Wojciecha Riegera — prezesa 
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki 
Krakowskiej (omówienie) 

Prezes Stowarzyszenia Wychowanków 
PK rozpoczął swoje wystąpienie od ży-
czeń skierowanych do młodzieży i kadry 
nauczającej. Studentom życzył, by czas 
studiów był okresem wspaniałej przygody 
i by nauczyli się wzajemnej współpracy, 
poszanowania innych poglądów, aby póź-
niej aktywnie uczestniczyć w życiu kraju. 
Kadrze Politechniki życzył, by nowe pokolenie było tak dum-
ne ze swoich nauczycieli, jak ich starsi koledzy. 

Od wielu lat stowarzyszenie, zrzeszające absolwentów PK, 
utożsamia się ze swoją uczelnią. Zawsze służy młodszym po-
koleniom radą i pomocą. Wśród absolwentów odnajduje oso-
by, które osiągnęły wiele w życiu zawodowym, związanym 
z zawodem inżyniera, ale również w związku z pasją, która 
urodziła się na studiach, w murach Politechniki. Osoby takie 
otrzymują tytuł Złotego Wychowanka Politechniki Krakow-
skiej. Prezes Wojciech Rieger przedstawił krótkie charaktery-
styki osób wpisanych do Złotej Księgi w tym roku. (O osobach 
tych piszemy na s. 15).

Tytuł inżyniera zobowiązuje
Wystąpienie przewodniczącego Parlamentu 
Samorządu Studenckiego Politechniki 
Krakowskiej inż. Pawła Domino (omówienie)

Tytuł inżyniera jest wysoko ceniony na 
rynku pracy, a dla samego absolwenta jest 
powodem do dumy, powiedział Paweł Do-
mino, zwracając się do młodszych kolegów, 
wstępujących w mury Politechniki Kra-
kowskiej. Jednocześnie podkreślił, że tytuł 
ten zobowiązuje i wymaga od osób, które 
go zdobyły, odpowiedniej wiedzy i umie-
jętności. Ale poza ścisłą wiedzą techniczną dziś potrzebne są 
także szeroko rozumiane umiejętności miękkie. Pozwalają one 
bowiem w bardziej twórczy i skuteczny sposób realizować 
założone cele. W zdobyciu takich umiejętności pomaga dzia-
łalność w kołach naukowych, w organizacjach studenckich, 
a w szczególności w Samorządzie Studenckim, przekonywał 
jego przewodniczący, zachęcając do udziału w tych pracach. 

Zachęcał także studentów I roku do korzystania z wielu 
imprez, które pozwalają ciekawie spędzać czas wolny od na-
uki. Wymienił przede wszystkim juwenalia i słynny Rajd PK; 
rajd, którego historia liczy już ponad 50 lat. Znajomości za-
warte podczas studiów często przeradzają się w przyjaźnie na 
całe życie, zapewnił Paweł Domino.

Zdjęcia: Jan Zych
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Nasi laureaci
W trakcie inauguracji roku akademickiego na Politechnice Krakow-
skiej uhonorowani zostali laureaci dwóch nagród, związani z naszą 
uczelnią.

Nagroda im. Profesora Zbigniewa Engela jest przyznawana mło-
dym pracownikom naukowym, takim, którzy nie ukończyli 35. roku 
życia i legitymują się wybitnymi osiągnięciami związanymi z pracą 
doktorską, habilitacyjną bądź z publikacjami. W tym roku nagrodę 
I stopnia otrzymała dr Jolanta Pulit-Prociak z Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej za liczne osiągnięcia, w szczególności za 
rozprawę doktorską „Otrzymywanie nanocząsteczek srebra metodą 
redukcji chemicznej”. 

Nanomateriały i ich praktyczne zasto-
sowanie są domeną prac dr Jolanty Pulit-
-Prociak. Jest ona współautorem jednego 
patentu i 26 zgłoszeń patentowych. Na mię-
dzynarodowych targach innowacji i wy-
nalazczości za swoje prace uzyskała 9 zło-
tych, 9 srebrnych i 11 brązowych medali. 
Nagrodą rektora PK została wyróżniona 
jako najmłodszy autor publikacji w cza-
sopiśmie zagranicznym za rok 2013. Jest 
współautorem 36 publikacji w periodykach 
międzynarodowych. Prezentując sylwetkę 
dr Jolanty Pulit-Prociak, dr Zbigniew Engel 
junior zwrócił uwagę, że urodziła się ona 
16 marca, czyli pod datą, pod którą przyszło 
na świat wiele znakomitych postaci. Jedną 
z nich był Georg Simon Ohm, niemiecki 
fi zyk, od którego nazwiska pochodzi na-
zwa jednostki rezystancji. Wraz z nagrodą 
dr Zbigniew Engel junior wręczył laureatce 
statuetkę zaprojektowaną przez prof. Broni-
sława Chromego. 

Przyznane zostały także nagrody Fun-
dacji Wspierania Młodych Talentów Profe-
sora Janusza Magiery. Fundacja honoruje 
absolwentów studiów I stopnia oraz stu-
dentów studiów II stopnia (do 25. roku ży-
cia) za oryginalne prace dotyczące głów-
nie budownictwa energooszczędnego 
i energii odnawialnych. 

W tym roku nagrodę I stopnia otrzy-
mał Sebastian Zaworski z Wydzia-
łu Inżynierii Lądowej za całokształt 
osiąg nięć w czasie studiów I stop-
nia. Kapituła wzięła pod uwagę m.in. 

działalność w kole naukowym i udział 
w konferencji międzynarodowej, po-

łączony z publikacją. Nagroda II stopnia przypadła Julii 
Radwan-Pragłowskiej z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicz-
nej. Laureatka zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie 
młodych wynalazców, ma też na koncie zgłoszenie patentowe. 

Prof. Janusz Magiera poinformował, że fundacja zdobyła status 
organizacji pożytku publicznego.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych 

Jolanta Pulit-Prociak 

Sebastian Zaworski 

Julia Radwan-Pragłowska
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 Niezależnie od uroczystości na szczeblu centralnym uczelni, 
własne inauguracje roku akademickiego zorganizowały wy-
działy Politechniki Krakowskiej. Odbywały się one w okresie 
od 30 wrześnie do 6 października. Uczestnicy ceremonii in-
auguracyjnych mieli okazję poznać nowe władze dziekańskie, 
rozpoczynające pierwszy rok swej kadencji. 

Jako pierwszy rok akademicki rozpoczął WYDZIAŁ 
INŻYNIERII ŚRODOWISKA. 30 września przed południem 
społeczność wydziału zebrała się w auli przy ul. Warszawskiej, 
w budynku Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-
-Badawczego „Działownia”. Zgromadzonych powitał dzie-
kan WIŚ dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki. W imieniu władz 
uczelni głos zabrał prorektor dr hab. inż. Marek Stanuszek. 
W wykładzie inauguracyjnym Joanna Bensz, prezes Zarządu 
CH2M HILL Polska, przedstawiła działalność reprezentowa-
nej przez siebie fi rmy, znaczącego partnera Politechniki Kra-
kowskiej. Podczas uroczystości dziekan Stanisław M. Rybicki 
wręczył adres gratulacyjny Annie Trener-Wierciak, która zdo-
była brązowy medal na niedawnej paraolimpiadzie w Rio de 
Janeiro (o jej sukcesie piszemy na s. 29). 

Tego samego dnia, 30 września, w godzinach południo-
wych rok akademicki zainaugurował WYDZIAŁ FIZYKI, 
MATEMATYKI I INFORMATYKI. Dziekan WFMiI dr hab. 
Andrzej Woszczyna, prof. PK powitał w pierwszej kolejności 
reprezentującego władze uczelni prorektora dr. hab. inż. Jerze-
go Zająca. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Powierzch-
nie minimalne” wygłosił dr hab. Sebastian Kubis. Ceremonia 
odbyła się w auli przy ul. Warszawskiej.  

Również 30 września rok akademicki zainaugurował 
WYDZIAŁ MECHANICZNY. Na początku uroczystości, któ-
rą zorganizowano w hangarze Muzeum Lotnictwa Polskiego, 
dziekan WM prof. Jerzy A. Sładek przywitał gości, w tym wy-
stępującego w imieniu władz uczelni prorektora dr. hab. inż. 
arch. Andrzeja Białkiewicza, prof. PK. Wykład inauguracyjny 
„Nauka dla sportu” wygłosił prof. Leszek Wojnar, dziekan 
WM w minionych dwóch kadencjach. Uroczystość uświetnił 
występ Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej pod kierunkiem 
Wiesława Olejniczaka.

4 października rok akademicki zainaugurował 
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ. Gości ceremonii powitał 
dziekan WIL dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. Władze 
uczelni reprezentował prorektor dr hab. inż. Marek Stanu-
szek. Wykład inauguracyjny „Kierunki rozwoju materiałów 
oraz nowoczesnych technologii ich wytwarzania” wygłosiła 

dr hab. inż. Izabela Hager. Uroczystość odbyła się w hali CSiR 
przy ul. Kamiennej. Odrębną uroczystość inauguracyjną WIL 
zorganizował dla słuchaczy studiów niestacjonarnych. Odby-
ła się ona 1 października w auli przy ul. Warszawskiej. 

4 października inaugurację roku akademickiego zorga-
nizował także WYDZIAŁ ARCHITEKTURY. Dziekan WA 
prof. Jacek Gyurkovich w pierwszej kolejności powitał prorek-
tora prof. Tadeusza Tatarę, który wystąpił w imieniu władz 
uczelni. Głos zabrali także zaproszeni goście, w tym prof. Bar-
bara Bartkowicz, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. 
Wykład inauguracyjny „Zawód architekt” wygłosił prof. Piotr 
Burak-Gajewski. Uroczystość odbyła się w auli przy ul. War-
szawskiej. 

Również 4 października rok akademicki został zainau-
gurowany przez WYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ 
I KOMPUTEROWEJ. Witając gości, dziekan WIEiK prof. Adam 
Jagiełło szczególne podziękowania za przybycie skierował 
do reprezentującego władze uczelni prorektora prof. Tade-
usza Tatary. Wiceprezes i dyrektor Biznes Unit IoT fi rmy 
COMARCH Technologies Grzegorz Wąchocki przedstawił 
wykład inauguracyjny „O technologii, projektach i dlaczego 
nie ma oblanych egzaminów”. Uroczystość, którą zorganizo-
wano w auli przy ul. Warszawskiej, stała się okazją do wręcze-
nia nagród przyznanych przez krakowski oddział Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich. 

6 października zainaugurował rok akademicki WYDZIAŁ 
INŻYNIERII i TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Gości powi-
tał dziekan WIiTCh prof. Dariusz Bogdał, a w imieniu władz 
uczelni do zebranych przemówił prorektor dr hab. inż. Jerzy 
Zając. Z wykładem inauguracyjnym „Grupa Azoty. Historia, 
teraźniejszość, wyzwania” wystąpił Wiesław Kozioł, zastępca 
dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju 
Grupy Azoty — fi rmy, która jest partnerem strategicznym wy-
działu. Ceremonię w auli przy ul. Warszawskiej zwieńczył po-
kaz kilku doświadczeń chemicznych, w którym wziął udział 
goszczący na inauguracji WIiTCh dziekan WIŚ dr hab. inż. 
Stanisław M. Rybicki. 

Podczas inauguracji wydziałowych tradycyjnie odebrano 
ślubowanie od studentów rozpoczynających naukę na I roku 
studiów. Uroczystości uczestniczącym w nich osobom dały 
możliwość poznania nowych władz dziekańskich, wyłonionych 
w wyniku wyborów, które odbyły się w maju bieżącego roku. 

(ps)

Inauguracja na wydziałach PK

Podobnie jak w latach poprzednich, w dniu inauguracji roku 
akademickiego na Politechnice Krakowskiej zespół pracow-
ników PK rozegrał mecz siatkówki z reprezentacją uczelni 
Krakowa. Przeżyliśmy powtórkę z roku ubiegłego. Przeciw-
nicy okazali się nieco lepsi od naszego zespołu, wygrywając 
mecz 2 : 1. Kapitanami obu drużyn byli profesorowie. Dru-
żynę szkół wyższych Krakowa prowadził prof. Jan Kusiński, 

Zespół PK walczył z reprezentacją uczelni Krakowa
naszemu zespołowi przewodził prof. Dariusz Bogdał, dziekan 
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. 

Innym wydarzeniem towarzyszącym rozpoczęciu roku 
akademickiego był tradycyjny piknik, który odbył się w pobli-
żu domów studenckich PK w Czyżynach. Studenci bawili się, 
krzepiąc równocześnie pieczonymi kiełbaskami.

(ps) 
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Po raz siedemnasty do Złotej Księgi Wychowanków Politech-
niki Krakowskiej wpisane zostały osoby, które po ukończeniu 
studiów w murach naszej uczelni osiągnęły znaczące sukce-
sy w życiu zawodowym. Uroczystość nadania tytułu Złotego 
Wychowanka odbyła się tradycyjnie w dniu inauguracji roku 
akademickiego — 3 października, w Sali Senackiej PK.

Goszczący na spotkaniu rektor PK prof. Jan Kazior wyraził 
zadowolenie z faktu, że do Złotej Księgi wpisywani są coraz 
młodsi wychowankowie, którzy stosunkowo szybko docho-
dzą do wysokich, odpowiedzialnych stanowisk w renomowa-
nych fi rmach. Rektor zapewnił, że nowe władze uczelni przy-
wiązują dużą wagę do kontaktów z wychowankami uczelni.

W tym roku do Złotej Księgi zostali wpisani:
• Jerzy Banaś (Wydział Budownictwa Wodnego) — jeden 

z czołowych w kraju specjalistów w dziedzinie technolo-
gii oczyszczania ścieków; przez 35 lat projektował wodo-
ciągi i kanalizację miast południowo-wschodniej Polski, 
opiniował projekty oczyszczalni ścieków dla Warszawy, 
Łodzi, Poznania i innych miast. 

• Krzysztof Kiendra (Wydział Architektury) — założył 
w 1990 r. jedno z pierwszych w Krakowie prywatnych 
biur architektonicznych — Agencję Projektową Architek-
tury EKSPO; członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-
-Architektonicznej w Krakowie; przewodniczący Małopol-
skiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Izby Architektów RP. 

• Marian Kulig (Wydział Budownictwa Lądowego) — były 
wiceprezydent Krakowa, pełniący również funkcję wice-
wojewody. W latach 60. wykonał analizę stanu technicz-
nego 360 budynków zabytkowych, na jej podstawie rząd 

podjął uchwałę o odbudowie i renowacji zabytków Krako-
wa; jako naczelnik dzielnicy Podgórze (1973–1985) rozwi-
nął jej infrastrukturę.

• Janusz Majewski (Wydział Architektury) — reżyser, sce-
narzysta, dramatopisarz, twórca wielu lubianych przez 
widzów fi lmów, w tym: „C.K. Dezerterzy”, „Zaklęte re-
wiry”, „Sprawa Gorgonowej”, „Sublokator” oraz serialu 
„Królowa Bona”; w 2015 r. na Festiwalu Filmowym w Gdy-
ni otrzymał Srebrne Lwy za fi lm „Excentrycy, czyli po sło-
necznej stronie ulicy”.

• Antoni Mazur (Wydział Architektury) — konserwator za-
bytków i projektant, organizator sekcji konserwatorskiej 
Stowarzyszenia Architektów Polskich w Krakowie; projek-
tant architektury sakralnej i wystroju wnętrz sakralnych; 
otrzymał godność Rycerza Zakonu św. Sylwestra Papieża 
— najwyższe wyróżnienie papieskie przyznawane oso-
bom świeckim za osiągnięcia w dziedzinie nauki i sztuki. 

• Antoni Świątek (Wydział Mechaniczny) — specjalista 
w dziedzinie konstruowania silników, prezes zarządu 
i dyrektor zarządzający w Instytucie Badań i Rozwoju 
Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej; współzałożyciel 
i wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego 
Silników Spalinowych; jest jedną z ośmiu osób w Polsce 
uhonorowanych tytułem Diamentowego Inżyniera NOT. 

• Sebastian Talarczyk (Wydział Mechaniczny) — dyrektor 
ds. zarządzania produktami w fi rmie FAKRO — produ-
centa okien dachowych o światowej renomie; autor wielu 
strategii działań fi rmy w wybranych obszarach; opracował 
założenia do rozwoju grupy schodów strychowych, dru-
giego strategicznego produktu FAKRO. 

• Władysław Zawiślak (Wydział Budownictwa) — specjali-
sta w dziedzinie projektowania dróg i obiektów budowla-
nych, bardziej znany ze swej działalności harcerskiej i pa-
triotycznej; weteran walk o niepodległość Polski, więziony 
w latach stalinizmu za działalność antykomunistyczną; 
mimo 94 lat nadal czynny, popularyzuje wśród młodzieży 
ideały Szarych Szeregów. 
Na uroczystości 3 października z osób wpisanych w tym 

roku do Złotej Księgi zabrakło prof. Janusza Majewskiego. 
Znany reżyser tuż przed udaniem się do Krakowa miał wypa-
dek — na szczęście, jak się okazało, niegroźny, ale wymagają-
cy hospitalizacji.

Spotkanie zakończył wykład „Rola wychowanków 
w kształtowaniu młodych inżynierów”, wygłoszony przez 
prof. Kazimierza Furtaka. Były rektor naszej uczelni mó-
wił o różnych aspektach działalności inżynierskiej. Zwracał 
uwagę, że w pracy inżyniera liczy się szybkie podejmowanie 
decyzji, umiejętność negocjacji, umiejętność pracy w zespole, 
zdolność do przewidywania i monitorowania zmian. W na-
bywaniu tych kompetencji młodym inżynierom mogą służyć 
pomocą wychowankowie z dużym doświadczeniem, przeko-
nywał prof. Kazimierz Furtak.

(ps)

Nowe nazwiska w Złotej Księdze 
Wychowanków PK

Złoty Wychowanek Władysław Zawiślak imponował wszystkim do-
brą kondycją w wieku 94 lat i pogodą ducha. Fot.: Jan Zych
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KRONIKA
Wrzesień

6–11 IX   Obóz adaptacyjny i integracyjny dla nowych studentów 
PK „Adapciak 2016” Kraków — Muszyna.

7–25 IX   Wystawa malarstwa Anatola Rudnickiego „Ponad emo-
cjami” w Galerii PK „Gil”.

8–9 IX   XI Seminarium Instytutu Mechaniki Budowli PK „Wpływ 
hałasu i drgań wywołanych eksploatacją transportu szynowego na 
budynki i ludzi w budynkach — diagnostyka i zapobieganie” 
WIBROSZYN 2016.

10–13 IX   III edycja Europejskich Zawodów Robotów Marsjań-
skich — European Rover Challenge 2016 oraz Europejski Kongres 
Robotyczny zorganizowany w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym 
w Jasionce koło Rzeszowa przez Europejską Agencję Kosmiczną. Jed-
nym z partnerów tego wydarzenia było Centrum Transferu Technolo-
gii PK. Wzięło ono udział w organizacji debaty obywatelskiej na temat 
przestrzeni kosmicznej dla Europy.

12–14 IX   XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Teore-
tyczne i eksperymentalne podstawy budowy aparatury przemysło-
wej” zorganizowana przez Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej 
Wydziału Mechanicznego PK i Iwanowski Państwowy Uniwersytet 
Chemiczno-Technologiczny. 

16 IX   I Międzynarodowe Seminarium Parkingowe „Rola wysoko-
ści opłat za parkowanie w procesie kształtowania i realizacji polityki 
parkingowej”, zorganizowane na PK przez Zakład Systemów Komuni-
kacyjnych PK wraz z European Parking Association, Stowarzyszeniem 
Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie oraz 
Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

17 IX   Eskapada Patriotyczna Stowarzyszenia Europejskiej Aso-
cjacji Automobilerów — rajd zabytkowych samochodów „Szlakiem 
Tadeusza Kościuszki z Krakowa do Racławic” zorganizowany przez 
Muzeum PK w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

19 IX   Spotkanie ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja 
Adamczyka z przedstawicielami władz PK i Wydziału Inżynierii Lądowej.

Zebranie Rady Fundacji „Panteon Narodowy”.

20–23 IX   Międzynarodowa Konferencja „Ku najlepszym 
praktykom rewitalizacji i utrzymania rzek” współorganizowana przez 
Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK, Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie, Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie.

21 IX   Uroczystość rozdania dyplomów ukończenia pierwszej 
edycji studiów podyplomowych z zakresu „środowisko mieszkaniowe 
w obszarach zurbanizowanych: rozwój, przekształcenia, rewitalizacja”, 
prowadzonych przez Instytut Projektowania Urbanistycznego PK.

22–23 IX   40. Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna 
KONMOT 2016 zorganizowana przez Instytut Pojazdów Samochodo-
wych i Silników Spalinowych Wydziału Mechanicznego PK i Komisję 
Motoryzacji Krakowskiego Oddziału PAN.

26–27 IX   Seminarium naukowo-dydaktyczne Biblioteki PK 
i Elsevier B.V. „Otwieranie nauki — praktyka i perspektywy”.

30 IX Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale 
Inżynierii Środowiska, Wydziale Mechanicznym i Wydziale Fizyki, 
Matematyki i Informatyki PK.

10. Małopolska Noc Naukowców 2016.
Opracowała: Renata Dudek

Gościem Politechniki Krakowskiej był Andrzej Adamczyk, minister 
infrastruktury i budownictwa. 19 września został przyjęty przez 
rektora PK prof. Jana Kaziora. W spotkaniu uczestniczył prof. Ka-
zimierz Furtak, rektor PK minionej kadencji. Następnie minister 
wziął udział w spotkaniu z władzami dziekańskimi i kierownic-
twem instytutów Wydziału Inżynierii Lądowej. 

Przedmiotem debaty na WIL były możliwości eksperckiego 
wsparcia przez środowisko akademickie realizacji kluczowych 
zadań państwa w zakresie rozwoju transportu w Polsce, proce-
sów budowy infrastruktury drogowej i kolejowej, planowania 
przestrzennego, rewitalizacji miast i regionów, a także kształto-
wania prawa budowlanego i polityki mieszkaniowej, z uwzględ-
nieniem budownictwa energooszczędnego. Mówiono też 
o naukowym wsparciu dla programów i działań inwestycyjnych 
przyjaznych środowisku.

Przedstawiciele Wydziału Inżynierii Lądowej zapoznali mi-
nistra z prowadzoną na WIL działalnością badawczą. Andrzej 
Adamczyk dowiedział się o pracach podejmowanych w zakresie 
budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii ruchu i pro-
blemów transportowych, organizacji i zarzadzania procesami 
budowlanymi i transportowymi, budownictwa energooszczęd-
nego i proekologicznego, mechaniki konstrukcji i materiałów, 
metod obliczeniowych w teorii konstrukcji i mechanice materia-
łów, materiałów i wyrobów budowlanych oraz badań doświad-
czalnych i projektowania elementów i konstrukcji budowlanych 
i inżynierskich.

(R.)

Minister 
Andrzej Adamczyk 
z wizytą na Politechnice

Minister Andrzej Adamczyk (w środku) w towarzystwie rektora PK 
prof. Jana Kaziora (z lewej) i prof. Kazimierza Furtaka. Fot.: Lesław 
Peters
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REKTOR I SENAT 
Posiedzenie Senatu PK

28 września 2016 r. 

Senat podjął uchwały w sprawie:

• powołania stałych komisji senackich 
oraz określenia ich zadań;

• powołania przewodniczących stałych 
komisji senackich;

• powołania członków Senackiej Komisji 
Statutowej;

• opiniowania kandydatury dr inż. Mał-
gorzaty Fedorczak-Cisak na dyrektora 
Małopolskiego Centrum Budownictwa 
Energooszczędnego;

• opiniowania kandydatury mgr. Marka 
Górskiego na dyrektora Biblioteki PK;

• zmian w składzie Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej;

• opiniowania wniosku o nadanie prof. 
Joostowi Walravenowi tytułu doctora 
honoris causa Zachodniopomorskie-
go Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie;

• zmiany uchwały Senatu PK z 22 kwiet-
nia 2016 r. nr 38/d/04/2016 w sprawie 
liczby miejsc na I roku stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, 
rozpoczynających się na PK w seme-
strze zimowym i letnim roku akademic-
kiego 2016/2017;

• zmiany uchwały Senatu PK z 22 maja 
2015 r. nr 54/d/05/2015 w  sprawie wa-
runków i trybu rekrutacji na I  rok sta-
cjonarnych i  niestacjonarnych studiów 
I i II stopnia, przewidzianych do urucho-
mienia w roku akademickim 2016/2017;

• zmian w wieloletnim planie inwestycji 
PK w zakresie robót budowlanych i pro-
jektowych oraz w planie na rok 2016;

• wyrażenia zgody na podjęcie rozmów 
w sprawie najmu terenu będącego 

 Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 32 z 14 lipca 2016 r. 
w sprawie zmiany „Zasad prowadzenia au-
dytu wewnętrznego na Politechnice Kra-
kowskiej”.

Zarządzenie nr 33 z 22 lipca 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 34 z 17 sierpnia 2016 r. 

w  sprawie „Zasad przygotowywania i re-
alizacji projektów współfi nansowanych 
z  funduszy strukturalnych Unii Europej-
skiej oraz innych źródeł międzynarodo-
wych w  perspektywie fi nansowej 2014–
2020”.

Zarządzenie nr 35 z 1 września 2016 r. 

w sprawie kompetencji prorektorów w ka-
dencji 2016–2020.

Zarządzenie nr 36 z 5 września 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.

własnością PK, położonego w Krakowie-
-Czyżynach, przy al. Jana Pawła II, na 
rzecz Euromarket Sp. z o.o.;

• wyrażenia zgody na podjęcie rozmów 
w sprawie najmu terenu będącego 
włas nością PK, położonego w Krako-
wie-Czyżynach, przy al. Jana Pawła II, 
na rzecz Software Park Kraków Sp. z o.o.;

• opinii dotyczącej likwidacji Zakładu 
Produkcji Doświadczalnej „CEBEA” jako 
jednostki pozawydziałowej;

• uchylenia „Regulaminu organizacyjne-
go Zakładu Produkcji Doświadczalnej 
»CEBEA«”.

Zarządzenie nr 37 z 6 września 2016  r. 
zmieniające „Zarządzenie Rektora PK 
w  sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej 
za postępowanie związane z przyjęciem 
na studia wyższe prowadzone na Poli-
technice Krakowskiej w roku akademickim 
2016/2017”.

Zarządzenie nr 38 z 6 września 2016 r. 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji 
Inwentaryzacyjnej i Uczelnianej Komisji Li-
kwidacyjnej.

Zarządzenie nr 39 z 6 września 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat po-
bieranych przez Politechnikę Krakowską 
za wydanie: legitymacji studenckiej, legi-
tymacji doktoranta, dyplomu ukończenia 
studiów i odpisu dyplomu w tłumaczeniu 
na język obcy oraz świadectwa ukończenia 
studiów podyplomowych.

Zarządzenie nr 40 z 7 września 2016 r. 

w sprawie zmian w „Regulaminie ustala-
nia wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studen-
tów Politechniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 41 z 7 września 2016 r. 

w sprawie zmian w „Regulaminie ustala-
nia wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla dokto-
rantów Politechniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 42 z 8 września 2016 r. 

w  sprawie powołania rektorskiej komisji 
ds. opiniowania wniosków o przyznanie 
miejsc w Domu Asystenta PK.

Komunikaty kanclerza PK
Komunikat nr 6 z 21 lipca 2016 r. w spra-
wie wprowadzenia stopni alarmowych.

Komunikat nr 7 z 12 września 2016 r. 

wsprawie powołania Komisji ds. Przeglą-
dów Technicznych Obiektów Politechniki 
Krakowskiej.

25 września zmarł w Krakowie doc. dr 
inż. Jerzy Bogusz — jeden z ostatnich ży-
jących więźniów obozu koncentracyjnego 
Auschwitz, wysłanych w pierwszym trans-
porcie 14 czerwca 1940 r. Był oznaczony 
numerem 61.

Jerzy Bogusz urodził się w 1922 r. w No-
wym Sączu. Jego zamiar podjęcia studiów 

politechnicznych we Lwowie pokrzyżował 
wybuch wojny. 29 kwietnia 1940 r., z po-
wodu działalności konspiracyjnej, Niemcy 
aresztowali go wraz z grupą kolegów i de-
portowali w grupie 728 Polaków do Au-
schwitz. Po dwuletnim pobycie w obozie 
został zwolniony wraz z około 50 innymi 
osobami. Ponownie podjął walkę z oku-

pantem. Bił się w szeregach AK, w 9. Kom-
panii 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. Po 
wojnie studiował na Politechnice Krakow-
skiej. Następnie przez długie lata był pra-
cownikiem Wydziału Inżynierii Lądowej, 
cenionym i lubianym wykładowcą. Zmarł 
w wieku 94 lat. Został pochowany w gro-
bie rodzinnym w Nowym Sączu.

Nie żyje Jerzy Bogusz
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Polskie społeczeństwo jest wciąż bardzo 
przywiązane do samochodu jako główne-
go środka transportu w podróżach. Ma to 
swoje negatywne konsekwencje, ujawnia-
jące się w przestrzeni, w której funkcjonu-
jemy na co dzień, jak choćby zatłoczenie 
ulic czy brak miejsc do parkowania. Kształ-
towanie odpowiedniej polityki parkingo-
wej miasta jest zadaniem trudnym i często 
wymaga podejmowania niepopularnych 
decyzji, związanych z ograniczaniem roli 
samochodu w dojazdach np. do centrum. 
W dążeniu do poprawy sytuacji, zmiany 
nawyków co do sposobów przemieszcza-
nia się w mieście potrzebujemy silnych 
wzorców — przykładów, z których wynika, 
że udało się przekonać lokalną społecz-
ność do pozytywnych zmian, proponując 
jej korzystne alternatywy. 

W procesie wdrażania i utrzymywa-
nia odpowiedniej polityki parkingowej 
w mieście ważnym elementem jest wy-
miana poglądów i doświadczeń. Czerpa-
nie z wiedzy specjalistów, dyskusja nad 
przykładami rozwiązań zastosowanymi 
w innych europejskich miastach pozwala-
ją na eliminowanie ewentualnych błędów, 
pomagają rozwiązywać konkretne pro-
blemy lub utwierdzić się co do popraw-
ności wybranej strategii. I właśnie jako 
forum wymiany wiedzy i doświadczenia 
specjalistów branży mobilności miejskiej 
z różnych krajów zostało przygotowane 
I Międzynarodowe Seminarium Parkingo-
we. W jego programie oprócz wykładów 
znalazły się także sesje Push&Pull Work-
shop — organizowane przez Urząd Miasta 
Krakowa i warsztaty prowadzone z inicja-
tywy European Parking Association (EPA) 
oraz POLIS.

W spotkaniach, które odbywały się na 
Politechnice Krakowskiej 15 i 16 września 
pod wspólnym hasłem „Shaping urban 
mobility” (kształtowanie mobilności miej-
skiej), wzięło udział 100 osób reprezen-
tujących środowisko nauki i praktyków. 
Organizatorami seminarium obok Zakładu 
Systemów Komunikacyjnych PK były rów-
nież European Parking Association, Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników Ko-
munikacji RP (Oddział w Krakowie), Polska 
Organizacja Branży Parkingowej, POLIS, 

uczestnicy projektu Push&Pull oraz Urząd 
Miasta Krakowa.

Taniej i wydajniej

Projekt Push&Pull, zrzeszający 15 partne-
rów z 10 krajów europejskich, koncentruje 
się na wdrażaniu rozwiązań, które pozwo-
lą poprawić efektywność energetyczną 
transportu w miastach. Istotą jest wprowa-
dzenie takiego mechanizmu fi nansowania, 
w którym dochody z zarządzania parkowa-
niem (push) posłużą do zachęcania miesz-
kańców miasta do tego, by korzystali z bar-
dziej ekologicznych środków transportu 
(pull). Warsztaty projektu Push&Pull wraz 
z Tomaszem Zwolińskim z Urzędu Miasta 
Krakowa poprowadził Giuliano Mingardo, 
pracownik naukowy i wykładowca Erasmus 
University w Rotterdamie. Wprowadzając 
słuchaczy w tematykę miejskiej polityki 
parkingowej, nakreślił perspektywy jej 
rozwoju, wskazał nowe trendy, najczęściej 
napotykane problemy oraz możliwe spo-
soby ich pokonywania. 

Możliwości wykorzystania danych 
o parkowaniu, na przykładzie krakowskie-
go systemu parkingowego, zaprezento-
wała pisząca te słowa. Na uwagę zasługuje 
fakt, że informacje takie, jak choćby o zaję-
tości miejsc postojowych w strefi e płatne-
go parkowania, w dużej części można gro-
madzić bez znacznej rozbudowy istniejącej 
infrastruktury, a ich analiza może przynieść 

wymierne korzyści w kwestii efektywnego 
zarządzania systemem parkingowym mia-
sta. Szkolenie zakończyło się interaktywną 
sesją „Normy parkingowe i rozwój miasta 
— jak sobie z tym radzić?”.

Patronat nad drugim spotkaniem 
warsztatowym sprawowały dwie organi-
zacje — POLIS oraz European Parking As-
sociation. Pierwsza z nich łączy we współ-
pracy na rzecz rozwoju nowoczesnych 
technologii i strategii transportu lokalnego 
główne miasta i regiony Europy. EPA z kolei 
reprezentuje europejskie stowarzyszenia 
parkingowe, składające się z prywatnych 
fi rm oraz jednostek publicznych. Ma za 
zadanie ułatwiać współpracę między orga-
nizacjami branży parkingowej w różnych 
krajach europejskich, pomaga w wymianie 
doświadczenia zawodowego oraz udziela 
wsparcia swoim członkom. Sesji warszta-
towej przewodniczył Ivo Cré — zasłużony 
członek POLIS, uczestnik wielu znaczących 
projektów europejskich. 

Obrady prowadzono w trzech grupach 
tematycznych. Pierwszą poświęcono temu, 
jak polityka parkingowa może zmienić 
miasto. O efektach realizacji konkretnych 
koncepcji w odniesieniu do Madrytu i Pra-
gi mówili Sergio Fernandez Balaguer (EMT 
Madrid) oraz Libor Sima (City of Prague). 
Tematyka drugiej części obrad dotyczyła 
organizacyjnych aspektów realizowania 
założeń polityki parkingowej. Zagadnienia 
zreferowali Antoni Roig (BSMA, EPA) oraz 
Elisio Baptista (Parkeer Service). W ostatniej 

Międzynarodowe seminarium na PK

Polityka parkingowa w kształtowaniu miast
URSZULA DUDA-WIERTEL

Giuliano Mingardo podczas warsztatów 
Push&Pull

Laurence Bannerman, prezes European Par-
king Association
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części spotkania wystąpili Ivo Cré (POLIS) 
oraz Sam Friedman (INRIX), prezentując 
rozwiązania technologiczne, wykorzysty-
wane do gromadzenia i opracowywania 
danych dotyczących parkowania.

Co myślą i robią inni

Sesja plenarna seminarium, poświęcona 
kluczowemu zagadnieniu kształtowania 
mobilności miejskiej (shaping urban mo-
bility), odbyła się 16 września. Obradom 
przewodniczył dr hab. inż. Andrzej Szarata, 
prof. PK — kierownik Zakładu Systemów 
Komunikacyjnych PK i dziekan Wydziału In-
żynierii Lądowej PK. O przyszłości miejskiej 
mobilności mówił prezes EPA Laurence 
Bannerman, a defi nicję funkcji miasta przy-
szłości przedstawił prof. Zbigniew Zuziak 
z Wydziału Architektury PK. Z kolei Antoni 
Roig z BSM Barcelona wyjaśnił słuchaczom, 
w jaki sposób wykorzystać zarządzanie 
parkowaniem. 

W drugiej części piątkowego spotka-
nia odbył się panel dyskusyjny z udzia-
łem przedstawicieli wybranych miast 
europejskich. Barcelonę reprezentował 
Antoni Roig, Bremę — Michael Glotz-
-Richter, Wrocław — Andrzej Dubanie-
wicz, a Kraków — Łukasz Franek z Zarządu 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu. 
W panelu poruszono wiele indywidual-
nych kwestii, związanych z prowadzeniem 
polityki parkingowej w poszczególnych 
miastach. Jednym z żywo dyskutowa-
nych zagadnień było kształtowanie od-
powiednich opłat za parkowanie wobec 
restrykcyjnych zapisów ustawowych, 
w warunkach polskich uniemożliwiają-

cych zwiększenie stawki 
godzinowej za parkowa-
nie w centrum miasta. 
Wiadomo, że tworzenie 
właściwie funkcjonu-
jących stref płatnego 
parkowania, tam gdzie 
obserwuje się wyraźny 
defi cyt miejsc parkingo-
wych, to podstawowe 
narzędzie do regulowa-
nia liczby samochodów 
wjeżdżających do ści-
słego centrum. Zgod-
nie z ustawą o drogach 
publicznych rada gminy 
(rada miasta), wprowa-
dzając strefę płatnego parkowania, nie 
może w pierwszej godzinie parkowania 
ustalić opłaty wyższej niż 3 zł. Stawka 
pozostaje niezmieniona od 13 lat, co wo-
bec podwojenia się liczby samochodów 
w polskich miastach pozbawia je jedyne-
go narzędzia, za pomocą którego można 
by sterować liczbą samochodów osobo-
wych w śródmieściu.

Na zakończenie I Międzynarodowego 
Seminarium Parkingowego wręczono 
polską Nagrodę Europejskiego Stan-
dardu Jakości. EPA przyznaje ją tylko 
ogólno dostępnym parkingom publicz-
nym, spełniającym wygórowane normy 
jakościowe, gwarantujące wygodę i bez-
pieczeństwo użytkowników. Jako taki ju-
rorzy wskazali otwarty w 2014 r. we Wro-
cławiu garaż przy Hali Stulecia. Obiekt 
posiada 800  miejsc postojowych i po-
wstał w ramach partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Nagrodę odebrali przedsta-

Panel dyskusyjny prowadził Andrzej 
Szarata

wiciele koncesjonariusza, fi rmy Budimex 
Parking Wrocław Sp. z o.o.

W trakcie seminarium dyskutowano 
nad wieloma problemami miejskiej mobil-
ności. Pozostaje mieć nadzieję, że wnioski, 
które płyną z tych debat i porównawczych 
analiz, zaowocują pozytywnymi zmianami 
w polskich (i nie tylko) miastach.

Sponsorami wydarzenia były Interpar-
king Polska Sp. z o.o. oraz Parquery AG. 
W przygotowaniu seminarium silnego 
wsparcia udzielili studenci Koła Naukowe-
go Systemów Komunikacyjnych: Mateusz 
Pietruch, Sylwia Rogala i Krystian Banet.

Zdjęcia: Jan Zych

Mgr inż. Urszula Duda-Wiertel jest pracowni-
kiem Zakładu Systemów Komunikacyjnych PK, 
odpowiadała za przygotowanie I Międzynaro-
dowego Seminarium Parkingowego na PK.

Laureaci Nagrody Europejskiego Standardu Jakości

Od lewej: Michael Glotz-Richter (Brema), Łukasz Franek (Kraków), Antoni Roig (Barcelona) 
i Andrzej Dubaniewicz (Wrocław)
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Student Politechniki Krakowskiej Daniel 
Czyszczoń wygrał konkurs na projekt sa-
mochodu autonomicznego fi rmy Renault. 
Nagrodę odebrał 7 września, podczas wy-
stawy odbywającej się w ramach Wawa De-
sign Festiwal w Soho Factory, w Warszawie. 

Zachodząca na naszych oczach re-
wolucja w motoryzacji, przemiana, której 
główne akcenty — rosnące zainteresowa-
nie producentów i rynku samochodami 
elektrycznymi oraz testowanie aut zdol-
nych do poruszania się bez udziału kie-
rowcy — otwierają przed projektantami 
zupełnie nowe możliwości, ale również 
stwarzają nowe wyzwania. W szczególno-
ści zupełnie nowego podejścia wymaga 
kwestia wyglądu wnętrza samochodu au-
tonomicznego, pojazdu, w którym żaden 
z pasażerów nie musi pełnić tradycyjnej 
funkcji kierowcy. W poszukiwaniu ory-
ginalnych rozwiązań fi rma zaliczana do 
czołowych producentów europejskich 
ogłosiła konkurs na projekt autonomicz-
nego samochodu — „Renault. Passion For 
Design & Innovation”.

Na konkurs zgłoszono 53 projekty. 
Oceniało je jury, którego pracami kierował 
Anthony Lo, dyrektor designu zewnętrzne-
go Renault, należący do najwybitniejszych 
postaci w tej branży. Za najbardziej futu-
rystyczną koncepcję jurorzy uznali projekt 
napędzanego energią elektryczną samo-
chodu Renault Avame, przedstawiony przez 
21-letnigo Daniela Czyszczonia, który na 
Politechnice Krakowskiej studiuje inżynie-
rię wzornictwa przemysłowego. Rozpoczął 
właśnie III rok studiów inżynierskich.

Daniel Czyszczoń uznał wnętrze po-
jazdu autonomicznego za miejsce do pro-
wadzenia nie tylko rozmów i relaksowania 
się. Stwierdził, że czas w podróży można 

spędzać także kreatywnie, zarządzając, 
dzięki systemom multimedialnym, swo-
im domem lub fi rmą. Fakt, że samochód 
nie wymaga prowadzenia, znalazł swoje 
odbicie również w formie zewnętrznej 
nadwozia. Autor projektu zminimalizował 
powierzchnię oszkloną, nadając pojazdo-
wi kształt zapewniający przestronność. Ko-
mentując pracę wykonaną przez Czyszczo-
nia, Anthony Lo stwierdził, że podoba mu 
się, iż laureat pierwszej nagrody komplek-
sowo pomyślał o doświadczeniu użytkow-
nika, już od momentu dotknięcia logotypu 
na drzwiach pojazdu.

Sukces studenta PK odbił się szerokim 
echem w mediach, które interesowały się 
tym, jak powstał zwycięski projekt. Daniel 
Czyszczoń rozpoczął pracę od ręcznych 
szkiców, a zakończył ją na wykonaniu 
modelu trójwymiarowego. Stwierdził, że 
projektowanie koncepcji samochodu au-
tonomicznego — to próba odpowiedzi 
na pytanie, jak tego typu pojazdy mogą 
wpłynąć na nasze codzienne życie.

Sukces studenta inżynierii wzornictwa przemysłowego PK

Wygrał konkurs na auto przyszłości

Wybór zwycięzcy konkursu z grona fi -
nalistów nie był łatwy, bowiem konkurenci 
również przedstawili interesujące projekty. 
Drugie miejsce zajął Konrad Cholewka, ab-
solwent Akademii Sztuk Pięknych we Wro-
cławiu (studiował projektowanie środków 
transportu), proponując obsługę funkcji 
pojazdu m.in. za pomocą ekranu dotyko-
wego, okalającego całe wnętrze. Miejsce 
trzecie jury przyznało Ryszardowi Szymań-
skiemu, wielokrotnie już honorowanemu 
w podobnych konkursach projektowych 
w kraju i za granicą. Tym razem przedsta-
wił on koncepcję auta, którego model za-
inspirowany został opływowym kształtem 
zwierząt wodnych, z plazmowym gene-
ratorem energii, dającym mu nieograni-
czony zasięg. Członek jury Wojciech Sier-
powski stwierdził, że propozycje laureatów 
prezentują poziom światowy. Jedyną wadę 
tych nowatorskich projektów stanowi fakt, 
że na skonstruowanie modeli, mogących 
trafi ć do sprzedaży, trzeba będzie pocze-
kać jeszcze zapewne wiele lat.

Zwycięzca konkursu oprócz nagrody 
fi nansowej (10 tys. złotych) otrzymał także 
możliwość testowania przez 2 tygodnie 
jednego z dwu modeli fi rmy — Renault 
Talisman lub Renault Espace. Wybrał ten 
pierwszy. 

Poza projektowaniem Daniel Czysz-
czoń interesuje się muzyką. Kiedyś chodził 
do szkoły muzycznej i do dziś pozostało 
mu zamiłowanie do gry na akordeonie.

(ps)
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W  tym roku mija 
450 lat od ukazania 
się pierwszej książki 
technicznej w języ-
ku polskim. Jest nią 

wydana w Krakowie praca „Geome-
tria, to jest miernicka nauka”, napisana 
przez Stanisława Grzepskiego, uczone-
go, który zasłużył się również w innych 
dziedzinach wiedzy.

Dedykacja od Kochanowskiego

Jak przystało na uczonego doby odrodze-
nia, Stanisław Grzepski miał wielostronne 
zainteresowania. Ten urodzony w 1524 r. 
w Grzebsku koło Mławy szlachcic wywo-
dził się ze starego rodu mazowieckiego. 
Od dziecka przejawiał uzdolnienia do 
nauki. W 1538 r. (według niektórych źró-
deł w 1537 r.), mając czternaście lat, roz-
począł naukę w Akademii Krakowskiej, 
co notabene w tamtych czasach nie było 
rzadkim zjawiskiem. Kilka lat później, 
również jako 14-latek, na studia do Kra-
kowa przybył Jan Kochanowski i obaj 
chłopcy zaprzyjaźnili się. Do ponownego 
ich spotkania doszło w 1551 r. w Królew-
cu, a gdy w roku następnym Kochanow-
ski wyjeżdżał, by kontynuować naukę we 
Włoszech, zadedykował przyjacielowi 
tom „Tragedii” Seneki Młodszego; owa 
dedykacja jest najwcześniejszym znanym 
tekstem poety. 

Młody Grzepski zainteresował się fi -
lologią klasyczną i skupił na nauce języ-
ka greckiego. Biegle opanował też łacinę 
i język hebrajski. Jego studia trwały po-
nad 10 lat. W 1549 r., gdy zbliżał się do 
egzaminu na bakałarza, w Krakowie 
wybuchł bunt żaków. Jak pisze Benon 
Dymek w obszernym szkicu „Stanisław 
Grzepski z Poborza — wybitny uczony 
epoki Renesansu”, ogłoszonym w „Rocz-
niku Mazowieckim” w 2010 r., Grzepski 
odegrał w tej rewolcie główną rolę (we-
dług innej wersji, to młodszy brat Sta-
nisława, Jan, był prowodyrem zajść). Po 
tych wydarzeniach opuścił Kraków. 

Wzbogacony o nowe doświadczenia 
(w tym o kierowanie szkołą braci cze-
skich w Koźminku) powrócił w 1555 r. 
do Krakowa, by dokończyć przerwane 
studia i uzyskać w grudniu następnego 
roku tytuł bakałarza sztuk wyzwolonych. 
W 1562 r. otrzymał tytuł magistra, będą-
cy przepustką do stanowiska profesora. 
Podjąwszy wykłady, stał się najwybitniej-
szym grecystą w Akademii Krakowskiej 
w okresie dojrzałego odrodzenia.

Za najważniejsze dzieło Stanisława 
Grzepskiego uznawana bywa napisa-
na po łacinie książka „O różnorakich 
syklach i talencie hebrajskim. Również 
o miarach hebrajskich, tak substancji sta-
łych jak płynnych”, która została wyda-
na w 1568 r. w Antwerpii. Praca traktuje 
o numizmatyce starożytnej oraz o staro-
żytnej metrologii. Przedruki tej książki, 
cieszącej się dużym uznaniem, ukazywa-
ły się aż do schyłku wieku następnego.

Aby każdy mógł zrozumieć

O szerokim kręgu zainteresowań Grzep-
skiego świadczy inna, nie mniej znacząca 

w dorobku tego autora książka, której ty-
tuł brzmi: „Geometria, to jest miernicka 
nauka, po polsku krótko napisana z grec-
kich i łacińskich ksiąg. Najdziesz też tu 
jako naszy miernicy zwykli mierzyć 
imienie na włóki albo na łany”. Ukazała 
się ona w 1566 r. w Krakowie, w zasłu-
żonej dla kultury polskiej drukarni Ła-
zarza Andrysowica, publikującej dzieła 
Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Stani-
sława Hozjusza, Marcina Kromera i Sta-
nisława Orzechowskiego. 

„Geometria” jest popularnym pod-
ręcznikiem dla mierników, czyli geo-
detów. Powodem napisania tej książ-
ki była swego rodzaju reforma rolna, 
zwana „pomiarą włóczną”, najpierw 
wprowadzona w litewskich dobrach 
królewskich Zygmunta Augusta i królo-
wej Bony, a później także w majątkach 
zamożnej szlachty. W wyniku dużego 
zainteresowania tymi pracami szybko 
wzrosło zapotrzebowanie na geome-
trów. Aby mogli wygodnie korzystać 
podczas pracy w terenie z podręcznika 
Grzepskiego, książka została wydana 

Praktyczne rady dla geometrów
Pierwszą polską książkę techniczną napisał fi lolog rozmiłowany w literaturze 
antycznej Grecji

LESŁAW PETERS

Strona tytułowa „Geometrii”

Opisanie różnych rodzajów linii: prostej, 
krzywej, okrągłej i zatoczonej („Zatoczona 
iest, która zewnątrz idzie kołem na wierzch”)
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w poręcznym, kieszonkowym formacie 
8,5 cm x 14 cm. Liczyła 129 stron. 

Pierwsza część książki zawiera 
podstawy geometrii praktycznej. Styl 
wykładu wskazuje na wyraźne powi-
nowactwo ze sławnymi, prawie o dwa 
tysiące lat wcześniejszymi „Elemen-
tami” Euklidesa. To jednak nie dziwi, 
bowiem dziełem Greka posługiwano 
się powszechnie jeszcze w czasach no-
wożytnych i w polskich szkołach służy-
ło za podręcznik do początków XIX w. 
W części drugiej autor zawarł praktycz-
ne porady dotyczące techniki wykony-
wania pomiarów pól i różnych obiek-
tów znajdujących się w terenie. 

Wykład jest jasny, przejrzysty. Mając 
świadomość, że adresatami książki są 
ludzie, którzy nie nawykli do złożonych 
naukowych wywodów, autor unikał 
zbyt szczegółowych wyjaśnień, waż-
nych tylko dla uczonych. Dziś lektura ta 
może wydawać się niełatwa (i to nie tyl-
ko z powodu użytego do druku pisma 
gotyckiego), jednak z punktu widzenia 
ówczesnych standardów podręcznik 
jest napisany językiem prostym, zwię-
złym, komunikatywnym. Autor starał 
się, by czytelnik jak najwięcej mógł sko-
rzystać z lektury. Na uwagę zasługuje 
też wysiłek Grzepskiego włożony w za-
proponowanie rodzimemu czytelniko-
wi polskiej terminologii matematycznej. 

Wdzięczny Jan Brożek

Podyktowana doraźną potrzebą praca 
odegrała większą rolę, niż oczekiwał 

Grzepski. „Geometria” stała się jedną 
z pierwszych lektur podsuniętych przez 
ojca młodemu Janowi Brożkowi. Ten 
wybitny matematyk i astronom, jeden 
z pierwszych zwolenników Kopernika, 
zachował Grzepskiego we wdzięcznej 
pamięci i wysoko cenił, chociaż nigdy 
nie mieli okazji się spotkać. Po latach 
sam napisał wartościowe prace z dzie-
dziny geometrii. 

Andrzej Pelczar w „Złotej księdze 
Wydziału Matematyki i Fizyki”, wyda-
nej w 2000 r. z okazji 600-lecia odno-
wienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
nazywa Brożka „pośrednim” uczniem 
Stanisława Grzepskiego. Wskazuje przy 
tym nie tylko na znaczenie „Geometrii” 
w edukacji Brożka, ale zwraca też uwa-
gę, że Grzepski był nauczycielem Stani-
sława Jakobejusza i Walentego Fontany 
(późniejszego sześciokrotnego rektora 
Akademii Krakowskiej), a to pod ich 
opieką kształcił się podczas studiów 
Brożek. 

Trzeba zresztą przyznać, że uczeń 
pięknie odwdzięczył się „pośrednie-
mu” mistrzowi. Napisał biografi ę 
Grzepskiego, zaliczajac go do sławnych 
osób Akademii Krakowskiej; person, 
które zasługują na wdzięczną pamięć. 
Biografi a wprawdzie nie zachowała 
się w oryginale, ale dotrwała jej XVII-
-wieczna kopia, która dostępna jest 
w pierwszym tomie „Wyboru pism” 
Jana Brożka, wydanym przez Henryka 
Barycza w 1956 r.

Z dokonań Grzepskiego korzysta-
li też mniej znani uczeni, jak Jakub 

Kazimierz Haur czy Stanisław Solski. 
Wpływ twórcy „Geometrii” na rozwój 
wiedzy inżynierskiej w dawnej Polsce 
nie został jednak dotąd szczegółowo 
zbadany. 

Wspomnieć warto, że autor pierw-
szej polskiej książki technicznej był ko-
lekcjonerem ksiąg. Dorobił się cennego 
księgozbioru, w którym dominowały 
dzieła pisarzy antycznej Grecji i autorów 
bizantyńskich oraz prace historyczne, 
a także biblistyka. Starannie kompleto-
wana biblioteka uległa niestety rozpro-
szeniu. Znaczna część kolekcji znajduje 
się dziś zapewne w Szwecji, wywiezio-
na – podobnie jak wiele innych polskich 
książek – podczas „potopu”. 

Szanowali go najwięksi 

Przez większą część życia Stanisław 
Grzepski borykał się z kłopotami. Zma-
gał się z niedostatkiem środków na ży-
cie. Bunt żaków krakowskich skompli-
kował jego losy jako studenta. Potem 
długo czekał na możliwość podjęcia 
pracy w Akademii Krakowskiej. Dopie-
ro poparcie udzielone przez kard. Sta-
nisława Hozjusza otworzyło w 1565 r. 
liczącemu ponad 40 lat Grzepskiemu 
drogę do Kolegium Mniejszego, a dwa 
lata później — do Kolegium Większego. 
Jako profesor krakowskiej wszechnicy 
poświęcił się swojej największej pasji — 
literaturze greckiej. Podczas wykładów 
komentował autorów rzadko wówczas 
omawianych: Sofoklesa, Eurypidesa, 
Herodota, a przede wszystkim Pindara, 
którego twórczość była jeszcze wówczas 
mało znana. Niestety, kariera akademic-
ka dość szybko dobiegła końca. 

Stanisław Grzepski zmarł w gma-
chu Akademii Krakowskiej z powodu 
zarazy 1 grudnia 1570 r., mając 46 lat. 
Został pochowany w kościele św. Anny 
w Krakowie.

Wspomniany wcześniej Benon Dy-
mek, pisząc o dziedzictwie Grzepskie-
go, zauważa, że najbardziej pamiętany 
jest on przez geodetów, którzy uważają 
go za pioniera swojej dyscypliny na-
uki. Grzepski wymieniany jest również 
wśród Polaków zasłużonych dla inży-
nierii wodnej. Warto dziś także pamię-
tać, że współcześni cenili go za wysoki 
poziom etyczny i rygoryzm moralny, 
graniczący z ascezą. Zdobył sobie tym 
szacunek i uznanie czołowych intelek-
tualistów epoki.

Sposób wykonania pomiaru wysokości Sposób mierzenia głębokości
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PodąŻając szlakiem współ-
czesnej architektury, dotar-
łem wraz z grupą studen-
tów i nauczycieli Wydziału 
Architektury Wnętrz kra-

kowskiej ASP oraz Wydziału Architek-
tury PK w połowie kwietnia do Chin. 
Celem wyprawy naukowo-badawczej 
były dwa największe miasta Państwa 
Środka — Pekin i Szanghaj. Urzeczony 
dwa lata temu stolicą Japonii, bardziej 
kulturą i ludźmi niż architekturą, za-
mierzałem skonfrontować swą pamięć 
o Kraju Kwitnącej Wiśni z tym, co zo-
baczę w Chinach. Zarówno położenie 
geografi czne, jak i sąsiedztwo obu kra-
jów przemawiały za podobieństwami 
— kulturowymi, społecznymi, a nawet 
w stylu współczesnej architektury, za-
korzenionym w symbolice żywiołów. 

Bez taryfy ulgowej

Pekin przywitał nas smogiem. Pierw-
sze, co zauważają podróżni z innej 
części świata, jeszcze w hali przylo-
tów na pekińskim lotnisku — to brak 
przejrzystości powietrza. Będąc rodo-
witym krakusem, doceniłem wówczas 
subtelność niedomagań krakowskiego 
powietrza.

Zaskoczenie dotyczyło mieszkań-
ców miasta. Ich cechą charakterystycz-
ną są głośne rozmowy. Początkowo 
można to uznać za lokalną atrakcję, 
jednak wszechobecny kaszel, pociągnie 
nosem, charkanie i rozmowy w tonacji 
wrzasków stają się tak uciążliwe, że dla 
ochrony słuchu trzeba szybko opusz-
czać zwiedzane wnętrza. Na ulicy prze-
chodzień jest z kolei atakowany przez 
setkę klaksonów samochodowych o sile 
dwa, trzy razy większej od europej-
skich. Niestety, wśród chińskich kie-
rowców zajeżdżanie drogi, niewpusz-
czanie na swój pas — to codzienność, 
a niezwykle donośne trąbienie stanowi 
formę ostrzegania, że próba manewru 
skazana jest na porażkę. Podobnie jest 
w metrze, silniejszy pierwszy wychodzi 
z wagonu i do niego wchodzi, nie zwa-
żając na innych. Stosując lokalne zwy-
czaje, bo trudno je nazwać elementami 
kultury współżycia społecznego, z roz-
rzewnieniem wspominałem pasażerów 
w tokijskim metrze, w którym nawet 
w godzinach szczytu wszyscy potrafi li 
zachować odpowiedni dystans. 

Odmiennością pekińskiego metra 
było również prześwietlanie bagażu 
przy każdym wejściu na stację. Moje 
zdziwienie osłabło, gdy zorientowałem 

się, że ta praktyka występuje praktycz-
nie wszędzie, w każdym budynku uży-
teczności publicznej, włącznie z gma-
chem opery, fi lharmonii i teatrami; 
w zabytkowych świątyniach, a nawet 
gdy wchodzi się na plac Tiananmen, na 
którym w 1989 r. doszło do protestów 
społecznych przeciwko komunistycznej 
władzy. To pozorowane bezpieczeństwo 
jest trochę kłopotliwe, jednak po jakimś 
czasie można się przyzwyczaić. 

Generalnie Pekin przywoływał 
na myśl widoki znane z Polski sprzed 
zmian ustrojowych. Może dlatego ob-
serwowanie mieszkańców stolicy Chin 
wywołało przygnębienie, które nie opu-
ściło nas aż do wyjazdu. Elementem 
dodatkowo potęgującym ten stan był 
wizerunek miasta.

Zamiast miasta odlatujących 
ptaków

Pekin — zwany kiedyś za sprawą pod-
giętych okapów dachów miastem odla-
tujących ptaków — tworzyły szczelnie 
otoczone murem zespoły niskiej zabu-
dowy, tz w. hutongi. Resztki tego typu 
architektury są jeszcze widoczne, cho-
ciaż ich los jest przesądzony. W 1950 r. 
w Pekinie było ich 7 tys., obecnie jest 

Za Wielkim Murem
Pełna zaskoczeń podróż wiodła z przygnębiającego Pekinu 
do ultranowoczesnego Szanghaju
TOMASZ KAPECKI

Gmach Teatru Narodowego w Pekinie (projekt: Paul Andreu, 2007)



24 Nasza Politechnika nr 10 (158) październik 2016 www.nasza.pk.edu.pl

ARTYKUŁY

zaledwie 1800. Intensywny czas wybu-
rzeń nastał wraz z rewolucją kulturalną 
zapoczątkowaną w 1966 r., mającą ambi-
cje stworzenia nowej kultury, która zry-
wałaby z historią i tradycją, zwłaszcza 
budownictwa mieszkaniowego, rozwi-
janego nieprzerwanie od 800 lat. Na-
stępnie duże spustoszenie w historycz-
nym układzie przestrzennym miasta 
poczyniono przy okazji przygotowań 
do letnich igrzysk olimpijskich w 2008 r. 
Podobnie postąpiono w Szanghaju, or-
ganizując wystawę Expo 2010. Burzona 
na potęgę historyczna zabudowa zastę-
powana była blokami, co miało zmienić 
oblicze miasta. I tak się stało.

Dzisiejszy Pekin — to jedno wielkie 
blokowisko, w którym nieporadność 
życia widoczna jest na co dzień gołym 
okiem. Pierwsze bloki, które powstały 

jeszcze w ubiegłym wieku, przypomi-
nają slumsy. Brudne, odrapane elewa-
cje, niemyte nigdy okna, zabudowane 
balkony traktowane jak szafy lub su-
szarnie z widocznymi setkami ubrań 
i bielizny — to dziwny obraz. Złe wra-
żenie nasila się, gdyż bloki tworzą ze-
społy z prowizorycznym ogrodzeniem 
i tradycyjną bramą, wzorowaną na tej 
z nieistniejącej już zabudowy, nieja-
ko stanowiącą jedyny ślad tożsamości 
miejsca i społeczności. 

W Chinach jeszcze nie tak dawno nie 
istniały przepisy chroniące dziedzictwo 
kulturowe. Dopiero kilkanaście lat temu 
sytuacja zaczęła się zmieniać, a ochrona 
dóbr kultury powoli zyskuje na znacze-
niu. Straty są jednak bardzo duże — tyl-
ko w ciągu ostatnich 30 lat unicestwiono 
ponad połowę z 40 tys. wysokiej klasy 

chińskich zabytków architektury o dużej 
wartości historycznej. Ratunkiem dla 
wielu z nich była podpisana przez Chiny 
w 1985 r. konwencja UNESCO. 

Zapewne ocali ona kilka tradycyjnych 
hutongów w centrum miasta — prze-
trwają dłużej, odnowione i zamienione 
w skupiska podświetlonych wieczorem 
lokali gastronomicznych będą serwować 
turystom historyczny fałsz. Z przeszłości 
zachowało się bowiem zaledwie kilka 
niezwykłej urody świątyń i chyba naj-
bardziej znany na świecie kompleks pa-
łacowy dynastii Ming i Qing — otoczony 
murem, a ze względu na to, że wstęp do 
niego miała niegdyś wyłącznie najbliż-
sza rodzina cesarza oraz najważniejsi 
urzędnicy państwowi i eunuchowie zna-
ny jako Zakazane Miasto.

Ofensywa nowoczesności

Współczesny Pekin — to nie tylko 
historia w otoczeniu bloków miesz-
kalnych, to także przykłady świetnej 
współczesnej architektury, głównie 
użyteczności publicznej. Kilka obiek-
tów już w momencie powstania stało 
się ikonami architektury, wpisując się 
na listę atrakcji turystycznych. Do naj-
ważniejszych należą dwa obiekty spor-
towe, wybudowane na letnie igrzyska 
olimpijskie w 2008 r. Pierwszy to Niăo-
cháo — Ptasie Gniazdo — stadion lek-
koatletyczny, dzieło gwiazd współcze-
snej architektury, szwajcarskiego duetu 
Herzog i de Meuron. Jest to pierwszy 
na świecie tak duży stadion, który 
swoją konstrukcją przypomina ptasie 
gniazdo, chociaż pierwotną inspiracją 
jego konstrukcji był wzór popękanej 
chińskiej porcelany. W dniu otwarcia 
igrzysk obiekt mógł pomieścić ponad 
91 tys. widzów. W niezmienionej for-
mie funkcjonuje do dnia dzisiejszego 
i nadal robi duże wrażenie, podobnie 
jak panorama miasta oglądana z punk-
tu widokowego na jego dachu. 

Drugim z wymienionych obiektów, 
zresztą położonym w pobliżu stadio-
nu, jest Wodny Sześcian. Tę olimpijską 
pływalnię, złożoną z kilku basenów 
i widowni, mogących pomieścić łącznie 
prawie 17 tys. widzów, zaprojektowa-
ła fi rma CSCEC International Design 
(China State Construction Engineering 
Corporation). Prostopadłościenna bryła 
budynku zasłynęła głównie ze swojego 
niecodziennego wyglądu — zewnętrzny 

Historyczna zabudowa Szanghaju

Częsty widok w Pekinie
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płaszcz z pneumatycznych wielokątów, 
przytwierdzonych do wewnętrznej 
konstrukcji stalowej, przypomina bo-
wiem mydlaną pianę. Obecnie połowę 
wewnętrznej przestrzeni wypełniają 
dwa baseny pływackie, drugą zamie-
niono na wodne miasteczko dla naj-
młodszych.

Trzecim, mniej znanym budyn-
kiem jest Digital Beijing Building, za-
projektowany przez Studio Pei-Zhu. 
Podczas zmagań olimpijskich pełnił 
funkcję centrali danych cyfrowych 
i miejsca, z którego były one trans-
mitowane na cały świat. Bryła obiek-
tu składa się z czterech płaskich, 

kamiennych prostopadłościanów, po-
przedzielanych szklanymi pasami, 
z rysunkiem przypominającym kod 
kreskowy na dwóch skrajnych elewa-
cjach. Ponadczasowa forma i materiał, 
elegancja i monumentalność sprawia-
ją, że budynek jeszcze długo będzie się 
opierać próbie czasu.

Symbole religii i futuryzm

Jednak symbolem nowoczesnej archi-
tektury Pekinu, widocznym z każde-
go wzniesienia i punktu widokowego, 
jest główna kwatera chińskiej telewizji 
państwowej, CCTV. Zaprojektowana 

przez architektów Rema Koolhasa i Ole 
Scheerena z biura OMA, została wybu-
dowana w 2007 r. Wysoki na 234 metry 
budynek składa się z dwóch pochylo-
nych wież, połączonych ze sobą na szczy-
cie „wiszącym” nad ulicą łącznikiem. 
Gmach nazwany jest przez pekińczy-
ków „gaciami”, chyba bardziej w celu 
ośmieszenia reżimowej telewizji, która 
przekłamuje rzeczywistość przez 24 go-
dziny na dobę, niż z powodu swej for-
my architektonicznej. Stanowi przykład 
przełamywania barier niemożliwych 
z pozoru... do przełamania w architektu-
rze i konstrukcji obiektów budowlanych. 

Równie ważnym budynkiem 
użyteczności publicznej, wzniesionym 
w tym samym roku co gmach CCTV, 
jest zrealizowany w centrum miasta 
futurystyczny Teatr Narodowy. Zapro-
jektował go specjalista od dworców lot-
niczych, architekt Paul Andreu. Oprócz 
sali teatralnej znajdują się w nim sala 
operowa i koncertowa. Swą formą bu-
dynek przypomina ustawioną na je-
ziorze odwróconą czaszę, wykonaną 
z tytanu i szkła. To swoiste połączenie 
przedmiotu z jego odbiciem tworzy for-
mę niemal doskonałą, przypominającą 
kroplę wody. Według autora koncepcji 
umieszczenie okrągłej bryły na kwadra-
towym jeziorze odwołuje się do trady-
cyjnych chińskich wyobrażeń na temat 
Nieba i Ziemi. Ta symbolika, którą moż-
na podziwiać na detalach historycznych 
budynków, często powraca we współ-
czesnej chińskiej architekturze, choć 

Galimatias konstrukcji Ptasiego Gniazda (projekt: Herzog & de Meuron, 2008); po prawej: gmach chińskiej telewizji (projekt: Rem Koolhaas 
i Ole Scheeren, 2010) w Pekinie

Wangjing SOHO (projekt: Zaha Hadid, 2011); z  prawej: CAFA Art Museum, pawilon wysta-
wowy pekińskiej Akademii Sztuk Pięknych (projekt: Arata Isozaki, 2003–2008)
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nie tak totalnie jak zrobił to Andreu. 
Atrakcyjnym rozwiązaniem w nowym 
budynku jest foyer z przeszklonym da-
chem, umieszczone pod lustrem wody 
i mieniące się refl eksami słonecznego. 

światła, które przenika do wnętrza.
Trudno, będąc w Pekinie, nie zoba-

czyć dwóch innych dzieł jednego auto-
ra. Są to podobne do siebie, olbrzymie 
zespoły biurowo-handlowe, zaprojek-
towane przez nieżyjącą już Zahę Hadid 
— Wangjing SOHO i Galaxy SOHO. 
Uwagę przykuwa także niezwykłej uro-
dy pawilon wystawowy na terenie kam-
pusu pekińskiej ASP. Jego twórcą jest 
Arata Isozaki.

I jeszcze jeden cud techniki

Warta odnotowania jest również podróż 
z Pekinu do Szanghaju. Dystans 1500 km 
kolej dużych prędkości pokonuje w nie-
spełna pięć godzin. W naszym kraju po-
ciąg jeżdżący od ponad roku z prędkością 
200 kilometrów na godzinę urósł do ran-
gi osiągnięcia narodowego. W polskim 
Pendolino, zwłaszcza w tym do stolicy, 
każdy podróżny to z wyglądu potencjal-
ny biznesmen: wyposażony w laptopa 
i najnowszy model telefonu komórko-
wego spędza czas, intensywnie stukając 
w klawiaturę komputera i wydzwaniając 
do biura. Zgoła odmiennie zachowują się 
chińscy pasażerowie takich linii.

Praktycznie zaraz po opuszczeniu 
Pekinu zaczyna się „wielkie żarcie”. 

Konsumowane są kupione przed wy-
jazdem przekąski, gotowe potrawy, 
konserwy, pije się piwo i kolorowe na-
poje, a największą popularnością cieszą 
się gotowe zupy w kubkach, jakie zna-
my też w Polsce, z tą jednak różnicą, że 
oryginalne są wielkości małego wia-
derka. To z myślą o tej potrawie każdy 
wagon wyposażony jest w darmowy 
automat z wrzątkiem. Małe stoliki, dużo 
jedzenia, więc wszystkie specjały spa-
dają, rozsypują się i wylewają, jednak 
bałaganu nie widać, gdyż w krytycz-
nej sytuacji, jak spod ziemi, pojawia się 
pani sprzątająca. Pozazdrościć komfortu 
podróżowania, zwłaszcza że prędkość 
na wyświetlaczu cały czas przekracza 
300 kilometrów na godzinę, a moneta 
postawiona na rancie na parapecie okna 
się nie wywraca. Jak oni to zrobili?

Szanghaj, Szanghaj

Po pięciu godzinach dotarliśmy do in-
nego świata. Przywitało nas miasto ład-
nych, uśmiechniętych ludzi, czystego 
powietrza i rolexów po 20 złotych. Przy-
gnębienie i smutek, które towarzyszyły 
nam w Pekinie, minęły bezpowrotnie. 

Szanghaj jest największym chińskim 
miastem (23 mln mieszkańców), naj-
większym ośrodkiem gospodarczym, 
fi nansowym i komunikacyjnym, a także 
trzecim co do wielkości (po Rott erdamie 
i Singapurze) portem morskim na świe-
cie. Jest najbogatszy w kraju i widać to 

na każdym kroku. Miasto jest otwarte 
na cudzoziemców i z nimi obyte. Na tę 
odmienność kulturową, w porównaniu 
do Pekinu, a zwłaszcza bogactwo, miał 
wpływ trwający prawie sto lat podział 
na eksterytorialne koncesje utworzone 
przez Wielką Brytanię, Francję, USA 
i Japonię. Podpisany po wojnie opiumo-
wej w 1842 r. układ w Nankinie gwaran-
tował otwarcie portu w Szanghaju dla 
międzynarodowego handlu, a to otwo-
rzyło drogę do bogactwa. 

Miasto pozostało orientalne, ale 
bardziej dzięki ludziom niż zabudo-
wie, która wpisuje się we współczesne 
trendy największych stolic świata. Do-
minują drapacze chmur, zakończone 
przestylizowanymi dachami rodem 
z pagody, w kształcie koron czy kwia-
tów (na szczęście ta moda minęła już 
bezpowrotnie). Miasto wciąż się roz-
wija — powstają nowe wieżowce, któ-
re zajmują czołowe lokaty w pierwszej 
dziesiątce najwyższych budynków 
świata. 

Szanghaj zachwyca nowoczesną ar-
chitekturą. Nowa dzielnica biznesu Pu-
dong, objęta specjalną strefą ekonomicz-
ną, oglądana z zachodniego brzegu rzeki 
Huangpu przypomina swoją sylwetką 
dolny Manhatt an. To tutaj znajdują się 
najbardziej znane obiekty — wieża te-
lewizyjna Oriental Pearl Tower, z której 
rozpościera się wspaniała panorama mia-
sta; zaprojektowany przez chicagowskie 

Nocna panorama dzielnicy Pudong w Szanghaju

Shanghai World Financial Center, Jin Mao 
Tower i Shanghai Tower
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biuro Skidmore, Owings and Merrill 
wieżowiec Jin Mao Tower, nazwany 
przez mieszkańców „otwieraczem do 
butelek”; Shanghai World Financial Cen-
ter — dzieło architekta Williama Peder-
sena oraz najnowsza realizacja autorstwa 
biura architektonicznego Gensler, drugi 
co do wysokości budynek świata (632 m) 
— Shanghai Tower. Oto architektonicz-
ne symbole Szanghaju, a także symbole 
ekonomicznego rozwoju Chin. 

Kwitnąca orchidea

By lepiej zrozumieć układ przestrzenny 
metropolii, jej wielkość, plany inwestycyj-
ne na najbliższą przyszłość, warto udać się 
do Centrum Planowania Urbanistyczne-
go Miasta. Jego gmach znajduje się w sa-
mym sercu miasta, na placu Ludowym. 
Na czwartym piętrze budynku można 
zobaczyć imponujących rozmiarów ma-
kietę — Szanghaj w 2020 r. Dociekliwi do-
strzegą polski akcent: pawilon narodowy, 
wybudowany na wystawę Expo 2010. 

Interesującym przykładem współ-
czesnej architektury miejskiej jest ukoń-
czony w 2014 r. zespół Sky SOHO, autor-
stwa Zahy Hadid. Tworzą go 4 budynki, 
połączone 16 mostami w zintegrowaną 
sieć przestrzenną — taka mieszan-
ka biurowej i handlowej przestrzeni 
o powierzchni 350 tys. metrów kw. To 
pierwszy w Szanghaju, a kolejny po 
obiektach w Pekinie i operze w Guang-
zhou, przykład dynamicznej i futury-
stycznej architektury lub — jak kto woli 
— architektury feministycznej. 

Kolejnym wartym uwagi obiek-
tem jest Centrum Sztuki Orientu, 

wybudowane w 2004 r. według projek-
tu Paula Andreu. Ciekawa i nadal no-
woczesna (pomimo upływu dwunastu 
lat) jest forma budynku, obejmującego 
trzy duże sale koncertowe, sale wysta-
wowe, sklepy muzyczne i pomieszcze-
nia edukacyjne. Chińczycy doszukują 
się w niej kształtu orchidei w pełnym 
rozkwicie, gdyż widziana z góry bryła 
rzeczywiście taki przypomina. A co do 
historycznej zabudowy — podobnie 
jak w Pekinie — wypierana przez bloki, 
zniknie z pola widzenia za kilkadzie-
siąt lat. 

Tradycja pielęgnowana 
od wieków

Pod koniec pobytu straciłem chęć na 
konfrontacje chińsko-japońskie. Dla-
czego? W Chinach na każdym kro-
ku widoczny jest kontrast: pomiędzy 

wieżowcami, których szczyty giną 
w chmurach i małymi domkami u ich 
podnóża, pozbawionymi podstawo-
wego komfortu; pomiędzy uśmiech-
niętymi ludźmi w jednym mieście 
i inwigilowanymi w drugim; pomiędzy 
nędzarzami śpiącymi na ulicach i tymi, 
którzy pędzą w samochodach najdroż-
szych europejskich marek.

Chiny to cztery tysiące lat kultury, ale 
w tak długiej historii Chińczycy nie doko-
nali tak szybkiego skoku cywilizacyjne-
go, jaki nastąpił w ostatnich trzech deka-
dach. Odnieść można wrażenie, że ich to 
zaskoczyło; że tradycję i kulturę zamienili 
na masowe produkty globalnych koncer-
nów. Odcięci od tysiącletnich korzeni, nie 
znajdują wcale ukojenia w mieszkaniach 
na trzydziestym piętrze...

I tylko jeden aspekt ich współczesne-
go życia pozostał niezmieniony w for-
mie — miłość do natury. Na każdym 
kroku w obu miastach spotkać można 
przemyślane kompozycje z kwiatów, 
krzewów i drzew. Wiele z nich nie po-
wstało miesiąc ani rok temu. Tworzone 
i pielęgnowane były stopniowo przez 
pokolenia. Może dlatego dzisiejszego 
związku z przeszłością tych niezwy-
kle pracowitych ludzi należy szukać 
nie w architekturze i jej odniesieniach 
do wielowiekowej kultury, a już tylko 
w ogrodach?

Zdjęcia: Tomasz Kapecki

Dr inż. arch. Tomasz Kapecki jest adiunktem 
Wydziału Architektury PK, pracuje w Instytucie 
Projektowania Architektonicznego.
Śródtytuły pochodzą od redakcji.

Zielona kompozycja z rewitalizowanego wyrobiska kamienia w Songjiang pod Pekinem

Shanghai Orient Art Centre (projekt: Paul Andreu, 2004)
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Wrzesień zostanie w naszej pamięci na 
długo — i to nie tylko ze względu na po-
czątek sesji poprawkowej (oby dla nielicz-
nych) i nie tylko ze względu na rozpoczę-
cie kadencji nowych władz Politechniki 
Krakowskiej, ale z powodu „Adapciaka ’16” 
— obozu, który dla studentów pierwszego 
roku zorganizowaliśmy jako Samorząd Stu-
dentów PK.

„Adapciak ’16” rozpoczął się tradycyj-
nie od tzw. „krakowskiej” części. Zainau-
gurowaliśmy ją spotkaniem z władzami 
Uczelni — rektorem PK prof. Janem Kazio-
rem i prorektorem ds. studenckich dr. hab. 
inż. Markiem Stanuszkiem. Panowie rekto-
rzy odpowiadali na pytania najmłodszych 
studentów, chłonących atmosferę środo-
wiska akademickiego, a — jak wynika z re-
lacji — niektórych zainspirowali nawet do 
pracy nad sobą oraz do realizowania zało-
żonych celów. Mamy nadzieję, że słowa ho-
norowego profesora i senatora PK, św. Jana 
Pawła II: „Wymagaj od siebie, choćby inni 
od ciebie nie wymagali”, przywołane przez 
prof. Kaziora w trakcie tych rozmów, staną 
się mottem nas wszystkich.

Jak nakazuje zwyczaj, w Krakowie 
adapciakowicze zwiedzali zlokalizowane 
w różnych częściach miasta kampusy PK, 
tak by zyskać orientację i nie tracić już 
w październiku czasu na zapoznawanie 
się z uczelnią, a spacery miejskimi szla-
kami odsłoniły nawet przed rodowitymi 

krakusami nieznane tajemnice królew-
skiego grodu.

Po trzech dniach obóz przeniósł się 
z Krakowa do Andrzejówki, malowniczej 
miejscowości w pobliżu Muszyny. Tutaj 
młodzi ludzie podczas specjalnych szkoleń 
uczyli się przede wszystkim pracy w zespo-
le. Zdobywali również cenne informacje na 
temat obowiązujących na uczelni przepi-
sów, np. z zakresu przyznawania pomocy 
materialnej, ubiegania się o stypendia na-
ukowe, uzyskiwania prawa do zaliczenia 
czy składania egzaminu w drugim termi-
nie. Ot, taka instrukcja obsługi studiów. Nie 
zabrakło też porad, jak dostosować się do 
nowego rytmu pracy i jak... nie przepaść 
w pierwszym tygodniu na studiach. 

Odbyła się również sesja na wesoło, 
w trakcie której jednym z egzaminatorów 
był prorektor ds. studenckich dr hab. Marek 
Stanuszek. Wpisy czyniono w papierowych 
indeksach, od których na uczelni już dawno 
odstąpiono... tu jednak na prawach zabawy 
zostały przywrócone. Oczywiście, nie samą 
sesją żyje student, więc wieczorami był czas 
na grilla oraz tańce. Z adapciakowego wy-
poczynku od 6 do 11 września skorzystało 
40 studentów pierwszego roku; wśród nich 
był także jeden cudzoziemiec. 

Niech mi wolno będzie w imieniu orga-
nizatorów życzyć wszystkim uczestnikom 
„Adapciaka 16”, by z zapałem przystąpili do 
studiów, a w niedalekiej przyszłości odna-

Uwierz w „Adapciaka”

Rekreacja z instrukcją obsługi studiów
KACPER JAMRO

leźli swe miejsce w Parlamencie SSPK  lub 
w szeregach innych działających na uczelni 
studenckich organizacji, które miały szan-
sę przedstawić się im w trakcie obozu. Po-
dziękowania składamy panom rektorom, 
partnerom, wszystkim, którzy wspierali 
nas w przygotowaniu tej tak pożytecznej 
formy rekreacji, potrzebnej szczególnie 
młodym adaptującym się w nowym środo-
wisku do nowej sytuacji edukacyjnej.

Zdjęcia: Jan Zych

Kacper Jamro jest studentem V roku kierunku 
budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej 
PK. Z ramienia SSPK zajmował się organizacją 
„Adapciaka ’16”.

Tak wyglądają uczestnicy „Adapciaka ‘16”

Koszulka z dedykacją dla redakcyjnego foto-
grafi ka



29Nasza Politechnika nr 10 (158) październik 2016www.nasza.pk.edu.pl

KALEJDOSKOP

Dużym sukcesem zakończył się udział Kra-
kowskiej Orkiestry Staromiejskiej w Między-
narodowym Festiwalu i Konkursie Orkiestr 
„Golden Sardana”. Imprezy odbywały się 
w dniach 19–25 czerwca w Barcelonie, Gi-
ronie i Lloret de Mar. Orkiestra, nad którą 
patronat sprawuje Politechnika Krakowska, 
zgarnęła pierwsze nagrody w trzech ka-
tegoriach. Okazała się najlepszą orkiestrą 
w konkursie, najlepiej wykonała sardanę, 
tradycyjny narodowy taniec kataloński, 
a także najlepiej zagrała ofi cjalny hymn 
klubu piłkarskiego FC Barcelona. To kolejny 
sukces założonego i prowadzonego przez 
Wiesława Olejniczaka zespołu, który wcześ-
niej zdobywał laury i sympatię słuchaczy 
podczas licznych koncertów w Europie.

(R.)

KOS nagrodzona 
w Hiszpanii

Niespodziewany sukces na igrzyskach pa-
raolimpijskich w Rio de Janeiro odniosła 
Anna Trener-Wierciak, która w konkursie 
skoku w dal zdobyła brązowy medal. Nikt, 
łącznie z samą zawodniczką, nie spodzie-
wał się tak dobrego wyniku, gdyż jeszcze 
półtora miesiąca przed startem miała ona 
olbrzymie problemy ze zdrowiem.

Anna Trener-Wierciak choruje na 
stwardnienie rozsiane. W trakcie przy-
gotowań do startu w Rio doznała rzutu 
choroby. Nie poddała się jednak. Mimo 
gorszych wyników kontynuowała trenin-
gi. Pojechała na paraolimpiadę, gdzie wy-
konała skok na odległość 4,53  m, dający 
jej miejsce na podium. — Gdy wyszedł mi 
skok, modliłam się: »Boże, niech ten wynik 
zostanie« — powiedziała po zawodach 
szczęśliwa zdobywczyni brązowego me-
dalu. Jej trenerem jest znany lekkoatleta, 
także uczestnik igrzysk olimpijskich, Mar-
cin Nowak. 

— To dla mnie wielka nagroda za lata 
wyjęte z życiorysu na przygotowania, cięż-
kie treningi. Teraz czuję, że to się opłaciło 
— mówiła Anna Trener-Wierciak, która 
na co dzień reprezentuje Tarnowskie 
Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych. 

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska PK 
brązową medalistką paraolimpiady

Wyczyn jest tym większy, że treningi 
łączyła ze studiami. W tym roku ukończyła 
na Politechnice Krakowskiej studia I stop-
nia na Wydziale Inżynierii Środowiska, na 
kierunku inżynieria środowiska. Jej praca 

Jednym z bardziej charakterystycznych 
zjawisk w życiu kulturalnym Krakowa jest 
prowadzony przez Jerzego Zonia Teatr 
KTO. Założony w 1977 r., od początku ist-
nienia miał siedzibę przy ul. Gzymsików. 
Na początku tego roku wymówiono mu 
jednak możliwość dalszego korzystania 
z tego adresu. 31 marca teatr pożegnał 
swoją dotychczasową siedzibę widowi-
skiem o wymownym tytule „Exodus”. 
Wkrótce później mogliśmy zobaczyć jego 
występy na deskach Teatru Zależnego, 
funkcjonującego na Politechnice Krakow-
skiej w piwnicy budynku przy ul. Kanoni-
czej 1. 

W wyniku zawartego z naszą uczel-
nią porozumienia teatr przeniósł tu swoje 
przedstawienia z tekstem. Działania innego 

Teatr KTO 
gra na scenie Politechniki

typu — teatr realizuje np. przedstawienia 
bez tekstu, wolne od bariery językowej 
— prezentuje w Cricotece oraz Muzeum 
Sztuki i Techniki Japońskiej. W Teatrze Za-
leżnym możemy oglądać najbardziej ab-
surdalne i komiczne spektakle KTO, jak np. 
„Atrament dla leworęcznych” w reżyserii 
Krzysztofa Niedźwieckiego. 

Teatr KTO znany jest z ulicznych i ple-
nerowych występów, którymi uświetniał 
m.in. doniosłe wydarzenia w życiu Krako-
wa. Dużo również podróżuje, wystawiając 
swoje spektakle w różnych miastach kraju 
i za granicą, gdzie spotyka się ze sporym 
zainteresowaniem. W ostatnich miesiącach 
występował w Iranie, Wielkiej Brytanii, Ru-
munii, na Litwie i w Gruzji.

(ps)

inżynierska nosi tytuł: „Projekt koncepcyj-
ny ujęcia wody podziemnej za pomocą 
zespołu studni wierconych”. Obroniła ją 
w czerwcu.

(R.)

Anna Trener-Wierciak była 30 września honorowym gościem inauguracji nowego roku akade-
mickiego na Wydziale Inżynierii Środowiska PK; jest jego absolwentką. Fot.: Jan Zych
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29 lipca 2016 r.
W centrum miasta zostaną tylko 
ludzie bogaci

ROZMOWA dla „Rzeczpospolitej” z dr. Toma-
szem Jeleńskim, urbanistą z Politechniki Kra-
kowskiej
Znane fi rmy chcą mieć prestiżowe siedzi-

by w centrum miasta, choć większość swo-

ich pracowników i tak wysyłają do biur 

na obrzeżach. Jak Zachód poradził sobie 

z problemami komunikacyjnymi wielkich 

dzielnic biznesowych?

Tomasz Jeleński: Trudno powiedzieć, by na 
dobrą sprawę te problemy zostały jakoś roz-
wiązane. W większości zachodnich krajów 
rozlewanie się miast trwa w najlepsze, mimo 
że od dawna głośno się mówi o wadach tej 
sytuacji. Takie modernistyczne planowanie 
miast na większą skalę ruszyło w Stanach 
Zjednoczonych w latach 50. XX wieku. Póź-
niej ten model przejęła także Europa Zachod-
nia. I nadal jest to dominująca tendencja.
Na czym polega modernistyczne plano-

wanie?

Moderniści podzielili miasto na strefy o róż-
nych funkcjach. Zaczęli tworzyć dzielnice ty-
powo mieszkaniowe, obok usługowe, han-
dlowe, biurowe, fabryczne itd. Wcześniej 
dzielnice były wielofunkcyjne, więc ludzie 
mieli wszystko w zasięgu spaceru, a stop-
niowo zostali uzależnieni od transportu, i to 
głównie prywatnego.
A co z transportem zbiorowym? 

W mocno rozproszonym, rozlanym mie-
ście transport publiczny staje się po prostu 
niewydolny i niewygodny. (...) Na szczęście 
w niektórych miejscach, choćby w USA lub 
w Danii, już w latach 90. zaczęły się pojawiać 
ciekawe przykłady dobrych praktyk, nawią-
zujących do klasycznego planowania miast 
bez podziału na strefy.

8 sierpnia 2016 r.
Krakowscy studenci 
dokumentowali podkarpacką 
architekturę drewnianą

Studenci architektury Politechniki Krakow-
skiej dokumentowali drewniane budownic-
two w gminie Gać. (...) W tej okolicy zacho-
wało się wiele drewnianych domów o tzw. 
konstrukcji przysłupowej, gdzie dachy opie-
rają się na dodatkowych słupach. Ta tradycja 
pozostała po średniowiecznych osadnikach, 
którzy przybyli tu z Łużyc. Pomysłodawca ba-
dań mgr Andrzej Żygadło ubolewa, że więk-
szość z dokumentowanych drewnianych cha-
łup nie trafi  do podkarpackich skansenów, 
bo te stawiają głównie zrekonstruowane 

obiekty. Nie ma też muzeum pod gołym nie-
bem, gdzie chronione byłoby budownictwo 
drewniane polsko-ukraińskiego pogranicza, 
czyli powiatów jarosławskiego, przemyskie-
go i lubaczowskiego.

14 sierpnia 2016 r.
FNP: nowe środki dla naukowców 
powracających do Polski

Fundacja Nauki Polskiej ogłosiła rozstrzy-
gnięcie pierwszych konkursów w progra-
mach HOMING i POWROTY. (...) Program 
POWROTY umożliwi powrót do pracy na-
ukowej — po przerwie związanej z rodzi-
cielstwem — pięciu badaczkom. Łącznie na 
realizację swoich projektów będą one miały 
do dyspozycji ponad 3,6 mln zł. Jedną z na-
grodzonych jest dr inż. Izabela Stefanowicz-
-Pięta z Instytutu Chemii Fizycznej PAN 
w Warszawie. Będzie ona prowadziła projekt 
dotyczący pozyskiwania alternatywnych pa-
liw z odpadów. Z kolei dr inż. Joanna Ortyl 
z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicz-
nej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki 
zajmie się problemem syntezy i badaniami 
fotochemicznymi i fotofi zycznymi inteli-
gentnych luminescencyjnych sensorów mo-
lekularnych, przeznaczonych do selektywnej 
detekcji w biochemii i chemii. Finansowanie 
wszystkich projektów zostało przyznane na 
dwa lata.

19 sierpnia 2016 r.
Z ulic w centrum Krakowa może 
zniknąć sieć trakcyjna. Wszystko 
dzięki tramwajom pokonującym 
wybrane odcinki na akumulatorach

Wymóg przejechania co najmniej 3 km na 
własnym zasilaniu pojawił się w specyfi kacji 
przetargu na nowe tramwaje dla Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. 
W dokumentacji zamówienia zapropono-
wano również trzy trasy w centrum miasta, 
gdzie mogłaby zostać usunięta sieć trak-
cyjna. (...) Obecnie w swoim taborze miejski 
przewoźnik nie posiada tramwajów z włas-
nym zasilaniem. Tramwaje kursujące bez 
podpięcia do sieci frakcyjnej można spotkać 
m.in. w niemieckim Brunszwiku oraz amery-
kańskim Seattle. — Do tej pory w Polsce nie 
korzystano z takiej możliwości, ponieważ istnie-
jące sieci tramwajowe w całości obsługiwane są 
tylko przez pojazdy szynowe jeżdżące pod sie-
cią trakcyjną — wyjaśnia dr inż. Maciej Mich-
nej, wicedyrektor Instytut Pojazdów Szyno-
wych Politechniki Krakowskiej. (...) Pomimo 

że w Krakowie można już spotkać autobusy 
pokonujące całe trasy na własnym zasilaniu 
elektrycznym, to w przypadku tramwajów 
jeszcze do tego daleko.

22 sierpnia 2016 r.
Wyścig po indeks

Krakowskie uczelnie znają już wyniki rekru-
tacji na studia stacjonarne I stopnia na rok 
2016/2017. (...) Politechnika Krakowska tra-
dycyjnie kusiła informatyką, którą można tu 
studiować na różnych wydziałach. 7,3 kan-
dydata walczyło o indeks na Wydziale Fizy-
ki, Matematyki i Informatyki. Niewiele mniej 
— 6,1 — na Wydziale Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej. Dużym powodzeniem cie-
szyły się również: automatyka i robotyka 
(4,8 kandydata na miejsce), inżynieria biome-
dyczna (4,4), transport (4,4), architektura (2,8) 
oraz mechanika i budowa maszyn (2,3).

1 września 2016 r.
Robot w architekturze. Studenci 
Politechniki Krakowskiej realizują 
innowacyjny projekt

Grupa studentów architektury Politechniki 
Krakowskiej wykorzystała robota do zbu-
dowania pawilonu ze styropianu. Będzie to 
prawdopodobnie pierwsze w Polsce użycie 
robota w architekturze. (...)

Ich projekt pn. „Fabrykacja w projektowa-
niu architektonicznym z użyciem sześcioosio-
wych przemysłowych ramion robotycznych” 
został uznany za najbardziej innowacyjny w Pol-
sce w ogólnopolskim konkursie kół naukowych 
KOKON na najbardziej innowacyjne projekty 
w kategorii architektura i budownictwo. 

Grafi ki zostały stworzone wcześniej w ję-
zyku programowania Processing. Robot wy-
konał je, a następnie został wykorzystany do 
zrealizowania formy w materiale, jakim był 
styropian. Ramię robotyczne było sterowane 
za pośrednictwem detektora ruchu. Projekt 
został wykonany przy wsparciu fi rm Astor, 
która udostępniła robot Kawasaki i umożli-
wiła studentom prace we własnym laborato-
rium innowacji. Studenci dostali też wsparcie 
fi rm Termo Organika i 3dKreator. Ze studen-
tami WA współpracowali też nasi specjaliści 
w dziedzinie automatyki i robotyki z Wydzia-
łu Mechanicznego PK. (...) Projekt studentów 
Politechniki Krakowskiej wpisuje się również 
w ideę tzw. architektury parametrycznej. 
W jej ramach poszukuje się praktycznych 
możliwości zastosowania nowoczesnych 
technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Politechnika Krakowska w mediach
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W Galerii Wydziału Architektury PK przy ul. Pod-
chorążych przedstawiono cykl „Miasto nie-
znane”. Spotykamy w nim symbole i elementy 
konstrukcyjne znane z wcześniejszych ma-
larskich realizacji autora. Zarys lewitującego 
w przestrzeni miasta, znany — choć nadal 

Adam Wsiołkowski i Joanna Stożek. 
Fot.: Jerzy Janas

niezidentyfi kowany — obiekt UPO (Unidenty-
fi ed Painted Object) jako symbol inteligentnej 
energii (bądź zgoła pozaziemskiej inteligencji?), 
aluzyjna przestrzeń niby-pejzażu oraz przy-
wrócona po latach nieobecności, i w nowym 
mentalnym kontekście, symboliczna forma pię-
ciowalorowej tęczy. Malarstwo nie może wy-
kroczyć poza granicę widzialnego, podobnie 
jak ludzkie myślenie nie może przekroczyć gra-
nic języka, o czym przekonująco pisali Ludwig 
Wittgen stein i Hans-Georg Gadamer. Możliwe 
jest jednak dotknięcie owych granic, co pięknie 
sugerują obrazy Adama Wsiołkowskiego.

*

Adam Wsiołkowski uprawia malarstwo, ry-
sunek i grafi kę. Miał ponad 60 wystaw in-
dywidualnych, m.in. w Berlinie, Kijowie, 
Norymberdze, Nowym Jorku, Paryżu, Pra-
dze i różnych miastach w kraju. Prace Ada-
ma Wsiołkowskiego posiada wiele galerii 
sztuki w Polsce, w tym Muzeum Narodowe 
w Krakowie i Muzeum Narodowe w Warsza-
wie, a także The New York Public Library, 

muzeum Mondriaanhuis w Amersfoort, 
w Holandii i muzeum Fundatión Antonio 
Pèrez w Cuenca, w Hiszpanii. Jego prace 
znajdują się ponadto w zbiorach prywatnych 
w kraju i za granicą. W latach 2008–2012 był 
rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie. Prywatnie: wierny pan jamnika szorstko-
włosego Felka Trzeciego.

KOTŁOWNIA

Podsumowanie interdyscyplinarnego pro-
jektu realizowanego przez studentów, dzia-
łających w kole „Imago” na Wydziale Ar-
chitektury PK, we współpracy z Wydziałem 
Mechanicznym PK. Na wystawie przedsta-
wiono grafi ki artystyczne, wygenerowane 
za pomocą narzędzi typowo programistycz-
nych i narysowane z zastosowaniem robotów 

przemysłowych. Pokazano też dokumentację 
początkowej fazy procesu powstawania pa-
rametrycznego pawilonu, będącego efek-
tem projektu „Fabrykacja w  projektowaniu 
architektonicznym z  użyciem sześcioosio-
wych przemysłowych ramion robotycznych”. 
Większość prac grafi cznych wykreślono zwy-
kłymi pisakami i fl amastrami. Urzeka w nich 
skrzyżowanie mechanicznej precyzji z nie-
przewidywalnymi czynnikami, wynikającymi 

z drgań, nierówności podłoża i zawodności 
narzędzia kreślarskiego. 

Studenckie Koło Naukowe „Imago” dzia-
ła przy Zakładzie Geometrii Wykreślnej, Ry-
sunku Technicznego i Grafi ki Inżynierskiej. 
Od 2012 r. jego opiekunem naukowym jest 
dr  inż. arch. Farid Nassery, a od 2016 współ-
opiekunami są dr inż. Stanisław Krenich oraz 
mgr sztuki Agnieszka Kucia.

(R.)

Wykonane 
sześcioosiowo
Wystawa prac 

członków SKN „Imago”
8 września — 7 października 2016 r.

Miasto nieznane
Ikonografi a Adama Wsiołkowskiego
6–25 czerwca 2016 r.

FRANCISZEK CHMIELOWSKI



32 Nasza Politechnika nr 10 (158) październik 2016 www.nasza.pk.edu.pl

KALEJDOSKOP

 

Od lat przemierza bliskie i odległe kraje w poszukiwaniu auten-
tyczności odwiedzanych miejsc. Obserwuje, poznaje ludzi, na-
wiązuje przyjaźnie i fotografuje. Reporterskie zacięcie Wawrzyń-
ca Kuca zaowocowało już licznymi wystawami fotografi cznymi, 
wykładami i artykułami. Swoje zdjęcia prezentował w Astanie 
(Kazachstan, Eurasian National University), Warszawie (Stowa-
rzyszenie Współpracy Polska-Wschód), Nowym Sączu (Biblioteka 
Miejska) i rodzinnym Krakowie (Politechnika Krakowska, Pałac pod 

GALERIA

Ponad emocjami
Malarstwo Anatola Rudnickiego
7–25 września 2016 r. 

Anatol Rudnicki jest artystą ukraińskim. Urodził się w 1965 r. we wsi 
Podzamoczok, w regionie buczackim, w obwodzie tarnopolskim. 
Uczył się w Buczackiej Państwowej Szkole Malarskiej i w Wyższej 
Szkole Sztuk Stosowanych, a w latach 1988–1993 studiował we 
Lwowskiej Akademii Sztuki. Własną działalność twórczą rozpoczął 
w 1997 r. Swe prace wystawiał w galeriach Buczacza, Lwowa, Kijo-
wa i Tarnopola, a także w Suchej Beskidzkiej („Zamek Suski”, 2005), 
Ports mouth (Art-centre, 2006) i Londynie (SUB Gallery, 2012). Ma-
larstwo Rudnickiego — to świat subtelnych form stworzony sze-
rokimi, ekspresyjnymi muśnięciami pędzla, które zaskakują swoją 
harmonią. W twórczości tej dominuje krajobraz. Prace tego autora 
cechuje doskonałość formy, koloru, tekstury i środowiska. 

(R.)

Baranami, Galeria SARP, Bar Podróżnika „Za Horyzontem”, Klub Kabaret).  
Wawrzyniec Kuc jest z zawodu architektem, czynnym projektantem, ale 
jego pasją są podróże. Założył grupę Traveler 4x4. Zorganizował m.in. 
wyprawę off -roadową „Pocałunek Arktyki 2014” (Workuta, Rosja). Przed-
stawione latem na PK zdjęcia z tej ekspedycji tak sugestywnie ukazywa-
ły surowe warunki klimatyczne dalekiej Północy, że nawet w upalnie dni 
w Galerii „Gil” wydawało się być… całkiem chłodno.

(R.) 

Stąd do Workuty. Reportaż zimowy
Fotografi e Wawrzyńca Kuca 

11 lipca — 31 sierpnia 2016 r
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