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Wesołych świąt! Szczęśliwego Nowego Roku!
Merry Christmas! Happy New Year!

Szanowni Państwo,
Pracownicy i Studenci,

Wychowankowie i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Życzę, aby święta Bożego Narodzenia były dla Państwa
niezapomnianym czasem — spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień,

w atmosferze radości i pogodnej refl eksji. 

Życzę też, żeby wszystkie dni 2017 roku były szczęśliwe i pełne optymizmu;
aby był to rok śmiałych planów, twórczych pomysłów 

i wielu sukcesów, zarówno zawodowych, jak i osobistych.

      prof. Jan Kazior
      Rektor Politechniki Krakowskiej
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Szanowni Państwo, 
Drodzy Pracownicy, Studenci,
Wychowankowie i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Mijają trzy miesiące, od kiedy pełnię zaszczytną funkcję rektora 
Politechniki Krakowskiej. Był to okres wytężonej pracy, związanej 
z inauguracją nowego roku akademickiego, poznawaniem oczekiwań 
i planów społeczności poszczególnych wydziałów, a także z wprowa-
dzaniem zmian w regulaminie organizacyjnym PK.

Starałem się dokonać zmian w strukturze administracyjnej, by le-
piej dostosować nasze służby do nowych zadań, stojących przed uczel-
nią. W wyniku spotkań podczas posiedzeń kolegiów dziekańskich na 
wszystkich wydziałach odnotowałem kilka spraw, które nie ułatwiają 
życia studentom, a które można szybko zmienić, by usprawnić funk-
cjonowanie uczelni i uczynić ją bardziej przyjazną. 

Z myślą o wzmocnieniu pozycji PK na rynku międzynarodo-
wym odbyłem w ostatnim czasie szereg spotkań z zagranicznymi 
delegacjami z Niemiec, Wietnamu, Chin, USA. Wspólnie z profe-
sorami Kazimierzem Furtakiem i Januszem Magierą złożyłem też 
wizytę na Politechnice Lwowskiej, by wziąć udział w uroczystym 
otwarciu laboratorium odnawialnych źródeł energii, utworzonym 
i wyposażonym w ramach projektu sfi nansowanego przez Minister-
stwo Spraw Zagranicznych RP. Projekt zrealizowały Politechnika 
Krakowska oraz Narodowy Uniwersytet Politechniki Lwowskiej.

Chcę pogratulować również ważnego sukcesu naukowcom 
z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, ponieważ 
międzynarodowy panel ekspertów II konkursu ERANet-LAC, obej-
mującego Amerykę Łacińską, Karaiby i Europę, wybrał ich projekt 
i włączył go do grupy 26 najlepszych i zyskujących dofi nansowanie. 

Naszą pozycję w krajowej przestrzeni naukowej niewątpliwie 
wzmacnia wybór pracowników PK do prestiżowych gremiów akade-
mickich. Z radością przyjąłem fakt, że czterech profesorów Politechniki 
Krakowskiej zostało wybranych na kadencję 2017–2020 do Centralnej 
Komisji do spraw Stopni i Tytułów w dziedzinie nauk technicznych. 
Członkami Komisji zostali: prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-
-Skalska (w dyscyplinie: architektura i urbanistyka), prof. dr hab. 
inż. Kazimierz Furtak (budownictwo), prof. dr hab. inż. Józef Gawlik 
(budownictwo i eksploatacja maszyn) oraz prof. dr hab. inż. Jan Taler 
(energetyka). Gratuluję również nowo wypromowanym doktorom ha-
bilitowanym i doktorom, których promocja miała miejsce 9 listopada. 

W ostatnim okresie uczestniczyłem w ważnych dla środowiska 
akademickiego posiedzeniach Konferencji Rektorów Polskich Uczel-
ni Technicznych (KRPUT) w Opolu oraz w Zgromadzeniu Plenar-
nym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) 
w Warszawie z udziałem przedstawicieli MNiSW. Odnosząc się do 
dyskusji i postulatów (m.in. KRPUT) na temat nowego algorytmu 
dotacji podstawowej, wicepremier, minister Jarosław Gowin poin-
formował, że MNiSW nie przewiduje odłożenia do 2018 r. decyzji 
o wprowadzeniu nowego algorytmu. Podsekretarz w MNiSW Teresa 
Czerwińska przekazała, że w wyniku analizy uwag i opinii płynących 
z uczelni dokonano pewnych zmian w treści projektu rozporządzenia 
o podziale dotacji podstawowej.

Najważniejsze zmiany dotyczą: rozłożenia na dwa lata okresu, 
w którym stała przeniesienia osiągnie docelową wartość 0,5 (w pierw-
szym roku, tj. w 2017 r. będzie ona miała wartość 0,57); modyfi kacji 
sposobu wyznaczania wartości wskaźnika jakości dydaktycznej (obec-
nie jest on określany jako wskaźnik dostępności dydaktycznej) — jego 
wartość nie będzie się zmniejszała przy wartościach SSR (Student 
Staff  Ratio) mniejszych niż 11, a dla wartości współczynnika SSR 

większych niż 13 jej spadek — w funkcji SSR — 
będzie bardziej łagodny. Ponadto uwzględ-
niono w algorytmie projekty dydaktycz-
ne (a nie tylko projekty badawcze) oraz 
wzmocniono znaczenie międzynarodo-
wości. Nie przychylono się natomiast do 
innych postulatów środowiska uczelnia-
nego, takich jak: zróżnicowanie referencyj-
nej wartości SSR ze względu na specyfi kę kie-
runku studiów; zmniejszenie szerokości „korytarza” ograniczającego 
zmianę wielkości dotacji w porównaniu z rokiem poprzednim (pozo-
staje od +5 proc. do -5 proc.); uwzględnienie w algorytmie uprawnień 
do nadawania stopni naukowych zamiast kategorii naukowych czy 
wyróżniających ocen Państwowej Komisji Akredytacyjnej.   

Równocześnie poinformowano, że symulacje przeprowadzone na 
danych z 2015 r. wskazują, że w wyniku wdrożenia nowego algoryt-
mu liczba uczelni, które zyskają i uczelni, które stracą fi nansowo, jest 
porównywalna, przy czym — jak podano — w przypadku niektó-
rych uczelni wynik jest zaskakujący — odmienny od oczekiwań opar-
tych na powszechnym przekonaniu. Minister Gowin poinformował 
o planowanym konkursie w ramach programu POWER. Uczelniom 
zagrożonym zmniejszeniem dotacji podstawowej umożliwi on pozy-
skanie środków na restrukturyzację systemu kształcenia. Wierzymy 
jednak, że ten scenariusz nie będzie dotyczył PK. Obecnie na naszej 
uczelni trwają prace nad metodologią podziału dotacji podstawowej 
według nowego algorytmu na poszczególne wydziały i administrację.

Szanowni Państwo
Po raz drugi zwracam się do społeczności Politechniki Kra-

kowskiej w „Słowie rektora” na łamach miesięcznika „Nasza Po-
litechnika”. To ważny dla nas środek przekazu informacji, choć 
terminarz cyklu wydawniczego sprawia, że wiadomości i opinie, 
którymi chciałbym się z Państwem dzielić, docierają zbyt późno. 
Nie ukazał się jeszcze numer listopadowy „Naszej Politechniki”, 
a już skreślam kilka zdań do numeru świątecznego. Grudzień — 
to czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, a także dobra 
okazja do sprawiania niespodzianek i prezentów. Także chciałbym 
sprawić niespodziankę świąteczną i zaproponować nową formę 
kontaktu i wymiany poglądów ze społecznością akademicką PK. 
Jeśli ta propozycja zostanie zaakceptowana, to wkrótce będziemy 
wymieniać się informacjami i opiniami częściej i w nowej formule. 

W przedświątecznym czasie chcę szczególnie podziękować naszym 
studentom, zaangażowanym w akcję charytatywną „Studenci Dzie-
ciom — Mikołajki”. Już po raz 29. zbierają pieniądze na prezenty miko-
łajowe dla dzieci z małopolskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. 
Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjno-
-sportowego i prezentów dla dzieci z kilku ośrodków opiekuńczo-
-wychowawczych w Krakowie i Żmiącej koło Ujanowic. Pragnę rów-
nież podziękować za ofi arność i dobre serce studentom, pracownikom 
uczelni, mieszkańcom Krakowa oraz sponsorom. 

To ostatnie „Słowo rektora” przed świętami Bożego Narodzenia 
i Nowym Rokiem. Życzenia dla całej społeczności akademickiej skła-
dam w innym miejscu, w tym chcę tylko życzyć wszelkiego dobra 
i realizacji planów w nadchodzącym 2017 r. 

Jan Kazior
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 Czy w Krakowie powstanie inkubator technologii kosmicz-
nych? Działania na rzecz utworzenia takiego ośrodka pod 
egidą Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) podjęły wła-
dze małopolskie we współpracy z władzami województwa 
pomorskiego. W inicjatywę zaangażowana jest Politechnika 
Krakowska. Jeśli ESA zaakceptuje polski wniosek, jednostka 
agencji może powstać w Krakowskim Parku Technologicz-
nym w Czyżynach, w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału 
Mechanicznego PK.

List intencyjny

W sprawie utworzenia w Krakowie inkubatora technologii 
kosmicznych wystąpiły wspólnie cztery instytucje: Urząd 
Marszałkowski, Urząd Miasta Krakowa, Politechnika Kra-
kowska i Krakowski Park Technologiczny. Wyrazem tej ini-
cjatywy było podpisanie listu intencyjnego przez marszałka 
województwa małopolskiego Jacka Krupę, prezydenta miasta 
prof. Jacka Majchrowskiego, rektora PK prof. Jana Kaziora 
i prezesa KPT Wojciecha Przybylskiego. 7 listopada list inten-
cyjny został złożony w Polskiej Agencji Kosmicznej, odpowie-
dzialnej za przeprowadzenie rozmów z ESA w sprawie lokali-
zacji w naszym kraju inkubatora. 

Podobna inicjatywa powstała również w Gdańsku, dla-
tego oba nasze regiony postanowiły połączyć siły w tej spra-
wie. W innych krajach, należących do Europejskiej Agencji 
Kosmicznej, inkubatory tego typu funkcjonują na zasadzie 
współpracy dwóch, a nawet trzech ośrodków w różnych mia-
stach. Dla Krakowa stolica województwa pomorskiego jest 
bardzo atrakcyjnym partnerem, bowiem w Gdańsku swo-
ją siedzibę ma Polska Agencja Kosmiczna. W mieście tym 
w sprawę powołania inkubatora ESA zaangażowały się wła-
dze wojewódzkie i miejskie, Gdańska Agencja Rozwoju Gos-
podarczego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fun-
dacja Interizon oraz dwie fi rmy wykorzystujące technologie 
kosmiczne — Black Pearls Advisory i Blue Dot Solutions.

Z orbity na… patelnię

Świadomość rozlicznych korzyści, płynących z posługiwania 
się technologiami kosmicznymi, jest w Polsce stosunkowo nie-
wielka. Dla Polaków loty kosmiczne — to ciągle jeszcze bardziej 
„Gwiezdne wojny” George’a Lucasa niż wykorzystanie tefl onu 
do produkcji patelni, czyli najczęściej przywoływany przykład 
przeniesienia do naszych domów technologii, która zrobiła 
wcześniej karierę poza Ziemią. Żyjemy w przeświadczeniu, że 
spektakularne osiągnięcia naukowe i technologiczne, wymy-
ślone na potrzeby lotów kosmicznych, są całkowicie oderwa-
ne od problemów życia codziennego. Z mediów dowiadujemy 
się o badaniach kosmosu za pomocą teleskopów kosmicznych 
i o rekordach długości czasu spędzonego przez astronautów 
na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, niezmiernie rzadko 

natomiast jesteśmy informowani o wymyślonych na potrzeby 
przemysłu kosmicznego innowacjach, które pod zmienioną po-
stacią trafi ają na sklepowe półki. 

Gdy w 2012 r. Polska przystępowała do Europejskiej Agen-
cji Kosmicznej, a dwa lata później powołano Polską Agencję 
Kosmiczną (nasz kraj zrobił to jako jeden z ostatnich w Unii 
Europejskiej), w mediach, głównie w tabloidach, nie brako-
wało uszczypliwych komentarzy. Milcząco przyjmowano, że 
angażowanie się w działania związane z lotami kosmicznymi, 
to wyłączna domena państw dysponujących najbardziej za-
awansowanymi rozwiązaniami technologicznymi, jak Stany 
Zjednoczone, Francja, Rosja czy Chiny. A my możemy sobie 
jedynie powspominać Pana Twardowskiego na Księżycu i po-
czytać książki Lema.

Tymczasem warto przypomnieć, że polskie przyrządy na-
ukowe zaczęły trafi ać do aparatów kosmicznych jeszcze w la-
tach siedemdziesiątych zeszłego stulecia. W ciągu minionych 
czterdziestu lat Polacy wielokrotnie uczestniczyli zarówno 
w przedsięwzięciach kosmicznych, realizowanych w bli-
skim sąsiedztwie Ziemi, jak i w misjach międzyplanetarnych. 

Z kosmosu na Ziemię
Technologie opracowane na potrzeby lotów orbitalnych i wypraw na inne 
planety z powodzeniem służą nam w życiu codziennym

LESŁAW PETERS

Rosyjski statek Sojuz (na pierwszym planie) i rakieta Ariane 5 w cen-
trum kosmicznym ESA w Tuluzie
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Urządzenie zaprojektowane i zbudowane w Polsce najdalej do-
tarło w pobliże Saturna. Było to w styczniu 2005 r., gdy w ramach 
wyprawy Cassini-Huygens na powierzchni Tytana, księżyca 
Saturna, wylądował próbnik Huygens, wyposażony w pol-
ski czujnik do pomiaru temperatury i przewodnictwa ciepl-
nego. Czujnik ów był dziełem specjalistów z Centrum Badań 
Kosmicznych PAN w Warszawie. W tym samym próbniku 
znajdowały się ponadto zaprojektowane w Polsce (i wykonane 
w Wielkiej Brytanii) układy elektroniczne, obsługujące czujniki 
do badania własności fi zycznych powierzchni Tytana.

Trochę historii

Na wyobrażeniach większości Polaków o przedsięwzięciach 
kosmicznych zaciążyły lata propagandy okresu słusznie minio-
nego. Gdy w 1957 r. Związek Radziecki umieścił na orbicie wo-
kółziemskiej pierwszego sztucznego satelitę, a w 1961 r. wysłał 
w kosmos pierwszego człowieka, nasze media w informacjach 
i komentarzach wysuwały na pierwszy plan kontekst politycz-
ny tych wydarzeń. Społeczeństwo śledziło „kosmiczny wyścig” 
dwóch supermocarstw — Stanów Zjednoczonych i Związku 
Radzieckiego. Narracja ta na długie lata zepchnęła na dalszy 
plan, nie tylko w Polsce, inne aspekty eksploracji kosmosu.

Także emocje towarzyszące pierwszym krokom człowieka 
w kosmosie, lądowaniu ludzi na Księżycu czy wysyłaniu pierw-
szych sond na Wenus i Marsa sprawiały, że mało kto zwracał 
uwagę na ziemskie pożytki z pozaziemskich wypraw. Począt-
kowo zresztą o pożytkach tych na ogół milczano, bowiem czer-
pały je głównie służby specjalne. Pierwsze zdjęcia powierzchni 
Ziemi z orbity służyły do zwiadu satelitarnego, z pierwszych 
prognoz pogody opartych na danych satelitarnych korzystało 
wojsko. Ale już w 1962 r. w USA obwieszczono wysłanie na 
orbitę pierwszego cywilnego satelity komercyjnego Telstar 1. 
Dwa lata później Amerykanie posłużyli się satelitą Telstar 2 do 
przesłania pierwszych transoceanicznych przekazów telewi-
zyjnych z olimpijskich igrzysk, które odbyły się w Tokio. 

Dość szybko — w latach sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych XX wieku — dane pozyskiwane za pomocą sateli-
tów stały się podstawą cywilnych prognoz pogody, oceny 
efektywności zasiewów, badania zasobów oceanów, poszu-
kiwań geologicznych, wczesnego wykrywania pożarów na 
obszarach oddalonych od siedzib ludzkich, o zastosowaniach 
w telekomunikacji już nie wspominając. Innowacyjne roz-
wiązania, powstające na użytek programów kosmicznych, 
przenikały do różnych gałęzi przemysłu. Warunki panujące 
wewnątrz satelitów i statków kosmicznych (gdzie potrzebne 
były urządzenia małe, o niewielkiej masie i szybko pracujące) 
wymusiły miniaturyzację układów elektronicznych. 

Aby budować obiekty kosmiczne, trzeba było opracować 
nowe materiały, bowiem tradycyjne często nie zdawały egzami-
nu podczas długotrwałego wystawienia na warunki próżni ko-
smicznej. W ten sposób powstało wiele nowych, znacznie trwal-
szych od dotychczasowych stopów metali (np. dzięki nadaniu 
heksagonalnej struktury krystalicznej). Stopy te znalazły zasto-
sowanie w szczególności w medycynie do wytwarzania implan-
tów. Lotom kosmicznym olbrzymi rozwój zawdzięczają źródła 
zasilania (akumulatory, baterie słoneczne, ogniwa paliwowe), 
systemy łączności, przetwarzania informacji i nawigacji.

Polak też potrafi  

Świat dawno już dostrzegł w załogowych i bezzałogowych 
przedsięwzięciach kosmicznych dochodowy biznes. Ogromne 
zyski z tego biznesu od wielu lat czerpią fi rmy, zarówno gi-
ganty jak Lockheed Martin, Boeing czy Airbus, jak i całkiem 
małe przedsiębiorstwa. Swojej szansy w tej dziedzinie upatrują 
w ostatnich latach również polscy przedsiębiorcy. Co ciekawe, 
z powodzeniem o kontrakty największych agencji kosmicznych 
rywalizują nie potentaci z czołowych miejsc list rankingowych 
krajowego przemysłu, lecz fi rmy młode, mało dotąd znane.

Firma Vigo System z Ożarowa Mazowieckiego jest produ-
centem detektorów na podczerwień, zastosowanych w lasero-
wym spektrometrze, który zainstalowano na pokładzie ame-
rykańskiego łazika marsjańskiego Curiosity (po powierzchni 
Marsa wędruje od 2012 r.). Vigo System i Creotech Instruments 
z Piaseczna dostarczyły elementy aparatury lądownika Schia-
parelli, który w ramach tegorocznej misji ExoMars (wspólne 
przedsięwzięcie ESA i Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Roskos-
mos) osiadł na Czerwonej Planecie, niestety, ulegając w trakcie 
tej operacji awarii. 

Do liderów polskiego sektora kosmicznego należy też fi r-
ma Sener, specjalizująca się w zakresie mechanizmów, struk-
tur i urządzeń wspomagających integrację systemów sateli-
tarnych. Weźmie ona udział w drugiej części misji ExoMars 
(planowanej na 2020 r.), a w dalszych planach ma m.in. opraco-
wanie projektu koncepcyjnego mechanizmu przechwytywa-
nia zepsutych satelitów w celu redukowania ilości „kosmicz-
nych śmieci” na orbicie wokółziemskiej. 

Informacje o sukcesach polskich przedsiębiorstw w rywa-
lizacji na rynku technologii kosmicznych, niestety, rzadko tra-
fi ają do mediów. W powszechnym odczuciu ciągle pokutuje 
przekonanie rodem z minionej epoki, że kosmos to pole do 
popisu dla możnych tego świata. 

Naukowcy, przedsiębiorcy, studenci… 

Przynależność naszego kraju do Europejskiej Agencji Ko-
smicznej otworzyła przed instytucjami naukowymi i gospo-
darką nowe możliwości. Biorąc to pod uwagę, Politechnika 
Krakowska podjęła działania w kierunku stworzenia na grun-
cie krakowskim warunków do transferu technologii kosmicz-
nych i ewentualnej ich inkubacji. Wydarzeniem ważnym nie 
tylko dla środowiska naszej uczelni był dzień informacyjny 
sektora kosmicznego Space InfoDay 2016 zorganizowany wio-
sną tego roku przez Centrum Transferu Technologii PK we 
współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym ds. Pro-
gramów Badawczych UE. W spotkaniu wzięli udział: przed-
stawiciele krajowych i zagranicznych instytucji zaangażo-
wanych w działalność kosmiczną, przedsiębiorcy działający 
w tej branży i zainteresowani tą tematyką ludzie nauki. (Szer-
szą informację o wydarzeniu zamieszczamy na s. 6). 

Łazik marsjański (centrum kosmiczne w Tuluzie)
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Nieco później, 20 i 21 maja, Centrum Transferu Technologii 
PK we współpracy z Krakowskiem Parkiem Technologicznym 
i fi rmą Tech2Market zorganizowało pierwszy w Polsce Hacka-
thon Technologii Kosmicznych „ActInSpace”. Był to fragment 
międzynarodowego przedsięwzięcia. Polegało ono na tym, że 
młodzi ludzie w 12 krajach pracowali równolegle przez 24 go-
dziny w 5-osobowych zespołach, poszukując sposobów wyko-
rzystania technologii kosmicznych w warunkach ziemskich. 
Na podstawie konkretnego rozwiązania technologicznego, 
przedstawionego przez ESA, należało wymyślić produkt lub 
usługę, które nadawałyby się do wprowadzenia na rynek.

W krakowskiej imprezie uczestniczyło około 20 drużyn. 
Politechnikę Krakowską w tych zmaganiach reprezentowały 
trzy zespoły. Jeden z nich, utworzony ze studentów dwóch 
wydziałów, zajął drugie miejsce w rywalizacji krajowej — tuż 
za drużyną, która wygrała fi nałowe zawody podczas Space 
Show w Tuluzie (nagrodą główną był lot w samolocie służą-
cym do symulowania stanu nieważkości). Zawody przebie-
gały pod czujnym okiem specjalistów z ESA, pełniących rolę 
mentorów, którzy zachęcali młodych ludzi do maksymalnego 
wysiłku umysłowego. 

Nasi studenci wykazali się sporym potencjałem. Najlepszy 
zespół z PK opracował rozwiązanie, które polegało na wyko-
rzystaniu drona z lekką drukarką 3D, przystosowanego do 
osiadania na uszkodzonych przewodach wysokiego napięcia 
w celu ich naprawienia. Ten nowatorski projekt wydawał się 
zasługiwać na komercjalizację, jednak okazało się, że w pol-
skich warunkach nie nadaje się do wykorzystania ze względu 
na obowiązujące przepisy. 

CTT PK było też krajowym organizatorem spotkania po-
święconego znaczeniu technologii kosmicznych. Odbyło się 
ono 10 września w Jasionce koło Rzeszowa jako część debaty 
prowadzonej w 22 krajach Europy z inicjatywy ESA. W Ja-
sionce zebrali się przedstawiciele różnych obszarów wiedzy 
i różnych generacji (najmłodszy uczestnik miał 17 lat). Kolejne 
sesje przyniosły sporo danych na temat społecznych oczeki-
wań, jak powinna być prowadzona eksploracja przestrzeni 
kosmicznej, a także jakim celom ma ona służyć w przyszłości. 
(Więcej na ten temat na s. 7). 

Dlaczego inkubator?

Dyrektor Centrum Transferu Technologii PK Jakub Kruszel-
nicki, który w znacznym stopniu był animatorem owych 
przedsięwzięć, jest zadowolony z przebiegu spotkań. Wyka-
zały one, że Małopolska posiada wystarczający potencjał, by 
aspirować do roli partnera ESA w dziedzinie transferu tech-
nologii. Dyrektor CTT wyraźnie podkreśla, że nie planujemy 
wystrzeliwania rakiet kosmicznych ani wysyłania satelitów. 
Idzie o przekuwanie technologii udostępnionych przez ESA 
na konkretne produkty rynkowe. To ma być drugi obieg tech-
nologii, które wcześniej zostały sprawdzone w najtrudniej-
szych, najbardziej ekstremalnych warunkach — w kosmosie. 
Chodzi zresztą nie tylko o technologie, ale także o bogate bazy 
danych, znajdujące się w dyspozycji kosmicznej agencji.

Jakub Kruszelnicki podkreśla, że w większości państw 
zachodnich istnieją już inkubatory technologii kosmicznych 
ESA. Jest ich w Europie 16. W naszym regionie Czechy są 
pierwszym krajem, w którym powstał taki inkubator. Stara-
nia o uruchomienie następnych czynią prócz nas także Wę-
grzy, Estończycy, Finowie. Ten model sprawdza się bowiem 
w praktyce. Ze statystyk wynika, że istniejące już inkuba-
tory generują rocznie około 130 start-upów, które korzystają 

z technologii udostępnio-
nych przez ESA.

Jeśli województwo 
małopolskie uzyska pozy-
tywną decyzję w sprawie 
lokalizacji inkubatora tech-
nologii kosmicznych, swo-
ją siedzibę mieć on będzie 
prawdopodobnie w Kra-
kowskim Parku Techno-
logicznym w Czyżynach, 
a więc po sąsiedzku z Wy-
działem Mechanicznym 
PK. Ale nie sąsiedztwo 
jest tu najważniejsze, 
tylko fakt, że specjaliści 
z Politechniki Krakowskiej będą mogli służyć swoją wiedzą 
ekspercką twórcom start-upów, a być może także udostępniać 
bazę laboratoryjną do badania prototypów. Dyrektor Kru-
szelnicki wymienia wiele tematów, leżących w kręgu zain-
teresowań naukowców naszej uczelni i wiążących się z tech-
nologiami kosmicznymi, jak: transport, logistyka, usługi 
informatyczne czy nawigacja satelitarna. Na bliskich kontak-
tach uczelni z tym sektorem skorzystaliby też niewątpliwie 
studenci, szczególnie skupieni w kołach naukowych.

Sektor wysokich wymagań
W mediach pojawiają się od czasu do czasu informacje o pro-
jektach budowy bazy dla ludzi na Księżycu oraz wysłania 
wyprawy załogowej na Marsa. Statystyczny Kowalski może 
zapytać: a co ja z tego będę miał? Prezes Europejskiej Fundacji 
Kosmicznej, Łukasz Wilczyński — który był jednym z prele-
gentów podczas kwietniowego Space InfoDay na Politechnice 
Krakowskiej — odpowiada, że korzyścią dla nas wszystkich 
będzie chociażby wydatna poprawa skuteczności leczenia. 
Gdyby ktoś w trakcie podróży na Marsa zaczął cierpieć z po-
wodu bólu zębów, nie wyślemy do niego dentysty. Przy ta-
kim dystansie nie pomoże też telemedycyna. Trzeba wynaleźć 
nowe, skuteczniejsze środki niesienia pomocy medycznej. 
A na tym, po pewnym czasie, skorzystają także pacjenci na 
Ziemi. Z realizacji ambitnych projektów kosmicznych zawsze 
coś wraca do ludzi, zapewnia Łukasz Wilczyński. 

Zwraca też uwagę, że sektor kosmiczny stawia najwyższe 
wymagania w dziedzinie jakości produktów dostarczanych na 
jego potrzeby. Chcąc dostosować się do jego oczekiwań, trzeba 
znacznie podnieść poziom zarządzania procesami produkcyj-
nymi, a to owocować będzie zmniejszeniem awaryjności wy-
twarzanych produktów. Dla fi rmy oznacza to ograniczenie pro-
cesu reklamacyjnego i wymiany wadliwych wyrobów.

Łukasz Wilczyński twierdzi, że sektor technologii ko-
smicznych potrzebuje wsparcia ze strony uczelni, które dys-
ponują wykwalifi kowanymi kadrami i mają długoletnie kon-
takty z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Predestynuje 
to, zdaniem Wilczyńskiego, szkoły wyższe nie tylko do pra-
cy nad projektami i technologiami, ale także, a może nawet 
przede wszystkim, do integrowania środowiska zaintereso-
wanego obecnością w sektorze kosmicznym. Dobrze byłoby, 
aby takie środowisko działało na południu Polski, bo — jak 
podkreśla prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej — polskie 
zaangażowanie w programy kosmiczne nie ogranicza się do 
instytucji skupionych w Warszawie.

Zdjęcia: Jan Zych

Prezes Europejskiej Fundacji Ko-
smicznej Łukasz Wilczyński
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Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska 
przy współudziale Regionalnego Punktu Kontaktowego 
ds. Programów Badawczych UE w Krakowie zorganizowało 
25 kwietnia 2016 r. międzynarodową konferencję — dzień in-
formacyjny, poświęcony możliwościom transferu technologii 
z przestrzeni kosmicznej na Ziemię. Salę konferencyjną w pa-
wilonie „Kotłownia” wypełnili głównie przedsiębiorcy oraz 
przedstawiciele różnych dyscyplin nauki.

Dr Marta Wachowicz, dyrektor Departamentu Strate-
gii i Współpracy Międzynarodowej w Polskiej Agencji Kos-
micznej (POLSA) oraz Justyna Sokołowska, dyrektor rze-
szowskiego Oddziału Terenowego POLSA, przedstawiły 
działalność organizacji, zachęcając do podjęcia współpracy. 
Zaprezentowały też możliwości uczestniczenia polskich jed-
nostek w przetargach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Warto 
nadmienić, że Polska Agencja Kosmiczna objęła swym patro-
natem konferencję na PK. 

O zadaniach brokerów Europejskiej Agencji Kosmicznej 
(ESA) mówił Lluc Diaz, ekspert ds. transferu technologii i ko-
ordynator sieci brokerów ESA. Uczestnicy usłyszeli wiele cen-
nych wskazówek, jak można skorzystać z rezultatów badaw-
czych ESA, stosując rozwiązania kosmiczne w produktach 
i usługach oferowanych przez przemysł i przedsiębiorców. 
Dodatkowo prelegent przedstawił strukturę inkubatorów 
przedsiębiorczości ESA (ESA BIC) jako możliwego narzędzia 
wsparcia dla start-upów, wyrastających na bazie technologii 
kosmicznych. 

Z kolei Benoit Rivollet, francuski broker technologii ESA 
z fi rmy Tech2Market. Connecting Technology to the market, 
zaprezentował dobre praktyki transferu w ramach koncepcji 
From Space to Earth. Pokazał, jak przemysł biomedyczny, in-
żynieryjny czy kreatywny może czerpać z zasobów własności 

intelektualnej ESA, tworząc innowacyjne produkty i usługi. 
Występujący po nim Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej 
Fundacji Kosmicznej, omówił strukturę i rolę instytucji, któ-
re tworzą przemysł kosmiczny w Polsce. W swej prezentacji 
zwrócił także uwagę na znaczenie kreowania świadomości 
technologii kosmicznych w polskim społeczeństwie. 

Piotr Świerczyński z Krajowego Punktu Kontaktowego 
ds. Programów Badawczych UE, ekspert Komitetu Horyzont 
2020, koordynator sekcji „Przestrzeń kosmiczna” w KPK, 
przedstawił możliwości fi nansowania projektów naukowo-
-badawczych i innych z grantów w programie Horyzont 2020. 
Kolejny referent, Wojciech Przybylski, prezes Zarządu Kra-
kowskiego Parku Technologicznego, zaprosił uczestników do 
udziału w pierwszej krakowskiej edycji Hackathonu Techno-
logii Kosmicznych „ActInSpace”, zorganizowanego w Kra-
kowskim Parku Technologicznym w dniach 20–21 maja.

Wydarzenie zamknął Krzysztof Kanawka, dyrektor fi rmy 
Blue Dot Solutions, przedstawiając dotychczasowe działania 
polskich przedsiębiorców w ramach inicjatyw ESA i POLSA, 
a także mechanizmy ich stymulowania poprzez konkursy (np. 
Copernicus Masters), programy akceleracyjne i inwestycyjne 
oferowane przez Blue Dot. Prezentację zwieńczyło zaprosze-
nie do współpracy pracowników branży technologii kosmicz-
nych. Podkreślony został też potencjał takich narzędzi jak in-
kubatory ESA BIC. 

Dzień informacyjny sektora kosmicznego był również 
nieformalnym spotkaniem networkingowym i potwierdził 
potrzebę organizowania podobnych przedsięwzięć na terenie 
całego kraju. 

Zdjęcia: Jan Zych

Mgr Dawid Gacek jest pracownikiem Centrum Transferu Technologii PK. 
Mgr Jakub Kruszelnicki jest dyrektorem Centrum Transferu Technologii PK. 

Dzień informacyjny sektora kosmicznego 
SPACE INFODAY 2016 — from Space to Earth
DAWID GACEK, JAKUB KRUSZELNICKI

Dyrektor CTT PK Jakub Kruszelnicki otwiera Space InfoDay na PK
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W myśl sentencji Vox populi, vox Dei Europejska Agencja Kos-
miczna (ESA) zapragnęła usłyszeć i twórczo wykorzystać 
opinie obywateli krajów, które do niej przynależą. Ponad 
1440 osób z całej Europy wypowiedziało się więc 10 września 
na temat tego, jak eksploracja przestrzeni kosmicznej i techno-
logie kosmiczne wpływają na życie przeciętnego Europejczy-
ka oraz mogą wpłynąć na życie przyszłych pokoleń.

Zorganizowane przez ESA debaty odbyły się w 22 krajach 
Europy jednocześnie. Polska debata została przeprowadzona 
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa 
Podkarpackiego w Jasionce koło Rzeszowa — obiekcie o praw-
dziwie „kosmicznej” architekturze. 

Jej organizatorem krajowym było Centrum Transferu Tech-
nologii Politechnika Krakowska. Do udziału zaproszony był 
każdy, kto pragnie mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość i nie 
boi się wyrażać swojego zdania. Nie była potrzebna specjaliza-
cja w zakresie technologii kosmicznych ani znajomość branży 
lotniczej, astronomii, astronautyki czy dziedzin pokrewnych. 
W debacie wzięły udział osoby, które po prostu interesują się 
eksploracją przestrzeni kosmicznej (68 proc. uczestników). 

Spotkania miały charakter rozmów w życzliwej atmosfe-
rze. Do stolików zasiadało od 6 do 8 osób. Każdą z 6 sesji te-
matycznych poprzedzał specjalny materiał fi lmowy, przygo-
towany na tę okazję przez ESA. Po nim następowała dyskusja. 
Na koniec uczestnicy wszystkich debat wypełniali ankiety. 
W całej Europie odpowiadali na te same pytania i według 
identycznych instrukcji. 

Pierwsza sesja dotyczyła postrzegania kosmosu jako wspól-
nego dobra, źródła wiedzy naukowej i impulsu do rozwoju. 
Większość respondentów zgodziła się, że przestrzeń kosmicz-
na powinna być chroniona przed zanieczyszczeniami i poten-
cjalnie szkodliwą działalnością człowieka. Druga sesja poświę-
cona była roli Europy w badaniu i użytkowaniu przestrzeni 

kosmicznej. Ocenie poddane zostały europejskie osiąg nięcia 
z ostatnich 50 lat. Respondenci za najistotniejsze uznali wysy-
łanie satelitów i misje eksploracyjne (sond) w kosmos.

Sesję dotyczącą zarządzania przestrzenią kosmiczną zdo-
minowały opinie o globalnej decyzyjności i odpowiedzialno-
ści za eksplorację kosmosu. Na pytanie, kto powinien kon-
trolować ruch w przestrzeni kosmicznej (np. podejmować 
decyzje w sprawie orbit, startów, trajektorii), zdecydowana 
większość respondentów odpowiedziała, że powinno to być 
„ciało o zasięgu globalnym, np. ONZ”. Ponad połowa uczest-
ników debaty uważa też, że zasoby naturalne pochodzące 
z przestrzeni kosmicznej (surowce, energia itp.) powinny być 
eksploatowane przez „instytucje międzynarodowe”. Przewa-
żała również opinia, że odpowiedzialność za kontrolę zanie-
czyszczania przestrzeni kosmicznej, jego zmniejszanie i za-
pobieganie mu powinny dzielić wszystkie instytucje, które są 
lub były odpowiedzialne za budowę i wysyłanie w kosmos 
generujących odpady statków kosmicznych.

Kolejne sesje poświęcone były wyobrażeniom obywateli 
na temat wykorzystania przestrzeni kosmicznej w przyszłości 
i roli w ich eksploracji takich instytucji jak ESA. Uczestnicy 
najczęściej wskazywali pozyskiwanie wiedzy i technologii 
przydatnych dla ludzkości oraz przygotowanie osad ludzkich 
poza Ziemią jako główne cele eksploracji kosmosu. Ostrożnie 
natomiast odnosili się do rozwoju turystyki kosmicznej. Do-
minują opinie, że działania te powinny być prowadzone pod 
kontrolą. Statystyczne wyniki wszystkich spotkań są prezen-
towane na dedykowanej stronie ESA: www.citizensdebate.
space/results, a niebawem na ich podstawie zostanie opubli-
kowany zbiorczy raport.

Mgr inż. Marlena Marek jest pracownikiem CTT PK.

Europejczyk w kosmosie
Centrum Transferu Technologii PK na zlecenie ESA zorganizowało badanie 
opinii Polaków

MARLENA MAREK

Fot.: Ze zbiorów CTT PK
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INFORMACJE

KRONIKA
Listopad

3 XI    Podpisanie ramowej umowy o współpracy PK z Ningbo 
City College of Vocational Technology (Chiny).

5 XI    IV Zaduszki Politechniki Krakowskiej, zorganizowane przez 
Koło Seniorów Stowarzyszenia Wychowanków PK i Samorząd 
Studencki PK na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

7 XI    Akademicki Dzień Pamięci zorganizowany przez Uniwersy-
tet Jagielloński w 77. rocznicę Sonderaction Krakau — aresztowa-
nia pracowników naukowych UJ i innych krakowskich uczelni. 

Msza św. w intencji ofiar Sonderaction Krakau, poległych w czasie 
wojny oraz wszystkich zmarłych w minionym roku profesorów, 
pracowników i studentów krakowskich uczelni w kolegiacie 
św. Anny w Krakowie.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie 
utworzenia inkubatora Europejskiej Agencji Kosmicznej i wspól-
nego działania w rozwoju technologii kosmicznych. List podpisali 
rektor PK Jan Kazior, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, 
prezes Krakowskiego Parku Technologicznego Wojciech Przybylski 
oraz marszałek województwa Małopolskiego Jacek Krupa. 

7–9 XI    XI Dni Jana Pawła II w Krakowie — „Miłosierdzie”.

8–17 XI    Wystawa fotografii zorganizowana w Galerii PK „Gil” 
z okazji XI Dni Jana Pawła II, odbywających się pod hasłem — 
„Miłosierdzie”. 

9 XI    Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych.

14–20 XI    Obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 
2016 w CTT PK — dni otwarte, konsultacje oraz szkolenie dotyczą-
ce źródeł finansowania innowacji i start-upów.

14 XI — 5 XII    29. Akcja Charytatywna „Studenci Dzie-
ciom — Mikołajki 2016” — zbiórka pieniędzy na prezenty i sprzęt 
rehabilitacyjno-sportowy dla dzieci z ośrodków opiekuńczo-
-wychowawczych, zorganizowana przez Radę Osiedla Domów 
Studenckich PK.

15–18 XI    16. edycja studenckiej akcji honorowego odda-
wania krwi „Wampiriada 2016” zorganizowana przez Niezależne 
Zrzeszenie Studentów PK i Samorząd Studencki PK.

16 XI    Obchody Światowego Dnia Systemów Informacji Geo-
graficznej „Krakowski GIS Day 2016 — wirtualna rzeczywistość” na 
Wydziale Inżynierii Środowiska PK.

16–18 XI    Konferencja naukowa „Techniczne i medyczne 
aspekty ochrony ludzi przed wpływami środowiskowymi” 
zorganizowana przez Instytut Mechaniki Budowli Wydziału Inży-
nierii Lądowej PK oraz Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach.

17–18 XI    Ogólnopolska Konferencja „Ochrona dziedzictwa 
architektury i urbanistyki polskiej II połowy XX wieku” w War-
szawie, zorganizowana przez Stowarzyszenie Konserwatorów 
Zabytków, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Instytut 
Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architek-
tury PK.

18 XI    Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Akade-
mickich Szkół Polskich w Warszawie.

18–19 XI    III edycja Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji 
„PAMI 2016 — LESSONS TO LEARN, IDEAS TO EXPAND” w Krakow-
skim Parku Technologicznym w ramach obchodów Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości. Partnerem strategicznym wydarzenia 
była Spółka Celowa INTECH PK Sp. z o.o. 

18–20 XI    V Workshop on Modern Applied Mathematics PK 
2016 — warsztaty zorganizowane przez Instytut Matematyki na 
Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.

19 XI    Jubileusz 50-lecia Wydziału Inżynierii i Technologii 
Chemicznej PK.

19–20 XI    CRACOVIADA 2016 — Małopolskie Eliminacje 
Ogólnopolskich Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zorganizo-
wane przez Akademicki Związek Sportowy Kraków.

21–22 XI    III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Budow-
nictwo — Infrastruktura — Górnictwo pt. „Zrównoważony rozwój 
terenów górniczych i pogórniczych” zorganizowana przez Instytut 
Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

21 XI — 8 XII    Wystawa malarstwa Marii Sidor „Kobieta, 
mężczyzna i świat” w Galerii PK „Kotłownia”.

22 XI    Gala Małopolskiego Sportu Akademickiego zorganizo-
wana przez Akademicki Związek Sportowy Kraków.

23 XI    Posiedzenie Uczelnianej Sesji Kół Naukowych, poświęco-
ne podsumowaniu działalności studenckich kół naukowych na PK 
w roku akademickim 2015/2016.

24 XI  — 11 XII    Wystawa fotograficzna Jana Kurka „To co 
lubię…” w Galerii PK „Gil”.

25–26 XI    XV edycja międzynarodowej konferencji nauko-
wej „Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej. Dom w mieście 
— właściwości rzeczy architektonicznej”, zorganizowana przez 
Instytut Projektowania Architektonicznego Wydziału Architek-
tury PK.

Opracowała: Renata Dudek
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REKTOR I SENAT 
Posiedzenie Senatu PK

23 listopada 2016 r. 

Senat podjął uchwały w sprawie:

• powołania przewodniczącego Komisji Dys-
cyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich;

• wyboru przedstawicieli Samorządu Stu-
denckiego w komisjach dyscyplinarnych;

• wyboru przedstawicieli Samorządu Dok-
torantów w komisjach dyscyplinarnych;

• zniesienia kierunku studiów ochrona 
śro dowiska prowadzonych na Wydziale 
Inżynierii Środowiska;

• zmian w wieloletnim planie inwestycji 
Politechniki Krakowskiej w zakresie robót 
budowlanych i projektowych oraz w pla-
nie na rok 2016;

• planowanego przeznaczenia środków na 
fi nansowanie remontów w roku 2017;

• wyrażenia zgody na najem terenu będą-
cego własnością Politechniki Krakowskiej, 
położonego w Krakowie-Czyżynach przy 
al. Jana Pawła II;

• zmian w „Statucie Politechniki Krakowskiej”;

• zmian w „Regulaminie przyznawania od-
znaczeń Politechniki Krakowskiej”.

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 55 z 24 października 2016 r. 

w sprawie zmian w komisjach rektorskich.

Zarządzenie nr 56 z 25 października 

2016 r. w sprawie zmian w strukturze organi-
zacyjnej na Wydziale Architektury.

Zarządzenie nr 57 z 7 listopada 2016  r. 

w sprawie powołania Uczelnianej Odwoław-
czej Komisji Stypendialnej Doktorantów.

Zarządzenie nr 58 z 14 października 

2016 r. w sprawie powołania Rady Nadzoru-
jącej Centrum Transferu Technologii PK.

Zarządzenie nr 59 z 15 listopada 2016 r. 
w sprawie uchylenia „Zarządzenia nr 53 rek-
tora PK z 21 października 2015 r.”.

Komunikat rektora PK
Komunikat nr 13 z 3 listopada 2016  r. 
w  sprawie uchwał Senatu PK podjętych na 
posiedzeniu w dniu 26 października 2016 r.

Polecenie służbowe rektora PK
Polecenie służbowe nr 2 z 17 paździer-

nika 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 
praktycznego sprawdzenia organizacji oraz 
warunków ewakuacji ludzi z budynków Poli-
techniki Krakowskiej.

Komunikat kanclerza PK
Komunikat nr 8 z 7 listopada 2016 r. 
w  sprawie identyfi katorów uprawniających 
do wjazdu i parkowania na terenie Politech-
niki Krakowskiej.

 Studenci Politechniki Krakowskiej od lat 
udowadniają, że są gotowi nieść pomoc 
ludziom będącym w potrzebie. Głośne 
stały się akcje honorowego krwiodawstwa 
czy doroczne zbiórki pieniędzy na miko-
łajkowe prezenty dla dzieci z ośrodków 
opiekuńczych. O kolejnej szlachetnej ini-
cjatywie rodem z PK szeroko informowały 
w październiku małopolskie media. Bo też 
przedsięwzięcie było bezprecedensowe. 

Akcja „O włos od pomocy” skierowana 
była do chorych dzieci, które w wyniku che-
mioterapii tracą włosy. Dla młodych pacjen-
tów jest to na ogół bardzo trudne przeżycie, 
które może nawet zniechęcać do kontynu-
owania kuracji. Chorobę łatwiej znosić, gdy 
się ma perukę, ale koszt jej wykonania z wło-
sów naturalnych sięga nawet kilku tysięcy 
złotych, a na to wielu rodziców nie stać. 

Dlatego 10 października sala wystawo-
wa Galerii „Gil” na Politechnice zamieniła 
się w… duży, fryzjerski salon, w którym 
pojawili się profesjonalni krakowscy styli-
ści. Zainteresowanie akcją przerosło ocze-
kiwania organizatorów. Gotowość oddania 
swoich pięknych, długich włosów wyraziło 

Wielkie strzyżenie na uczelni

Dar serca dla chorych dzieci 
ponad 150 studentek. Dobry przykład dała 
koordynująca akcję Marlena Kubas — stu-
dentka budownictwa na Wydziale Inży-
nierii Środowiska (I stopień, VII semestr) 
oraz architektury na Wydziale Architektury 
(I stopień, I semestr). Poświęci-
ła ona w szczytnym celu wło-
sy zapuszczane od pięciu lat! 
Ostatecznie ostrzyżono około 
stu osób. Plon akcji trafi ł do 
Fundacji Przyjaźni WeGirls, a ta 
podjęła się przygotowania pe-
ruk dla małych pacjentów. 

O wielkim strzyżeniu na 
Politechnice informowały ga-
zety, rozgłośnie radiowe i te-
lewizyjne oraz portale interne-
towe. Przedsięwzięcie zostało 
wysoko ocenione przez wła-
dze uczelni. Zaproszonej na 
posiedzenie Senatu PK Marle-
nie Kubas rektor prof. Jan Ka-
zior wręczył adres gratulacyj-
ny, w którym zawarte zostało 
podziękowanie za promowa-
nie idei dobroczynności w śro-

dowisku akademickim. Akcja potwierdziła, 
że wśród absolwentów PK będą nie tylko 
wysokiej klasy specjaliści, ale także osoby 
wielkiego serca.

(ps)

Fot.: Jan Zych
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Promocje doktorskie

Stanisław Rybicki

Rafał Blazy Marcin Charciarek

Wydział Architektury

Grzegorz Nawrot 

Wydział Inżynierii 

i Technologii Chemicznej

Krzysztof Mazurek Elżbieta Skrzyńska

Wydział  

Inżynierii

Środowiska

Koniec roku kalendarzowego — to czas podsumowań i nagród. 
Takim symbolicznym podsumowaniem jest m.in. uroczystość pro-
mocji doktorów i doktorów habilitowanych, od lat organizowana 
na Politechnice Krakowskiej w ostatnich miesiącach roku. Tym 
razem ceremonia, pod przewodnictwem rektora PK prof. Jana Ka-
ziora, odbyła się 9 listopada. W Sali Senackiej zgromadzili się pro-

Doktorzy habilitowani

RENATA DUDEK

Piotr Szymak

Wydział Inżynierii Lądowej

Izabela Hager Tomasz Lipecki

Wydział  

Mechaniczny

mowani — 9 doktorów habilitowanych i 18 doktorów — ich pro-
motorzy, przyjaciele i członkowie rodzin. Wyjątkowo liczną grupę 
stanowiły... pociechy promowanych. Najmłodsze miały niespełna 
pół roku. 

Punktualnie o godz. 11.00 do wypełnionej gośćmi sali wkro-
czyli przedstawiciele władz uczelni w strojach akademickich 
— dziekani, prorektorzy. Orszak zamykał rektor PK. Otwiera-
jąc uroczystość, prof. Jan Kazior serdecznie powitał wszystkich 

wymogów ustawowych i zwrócił się do rektora z prośbą o przy-
jęcie ślubowania.

Wszyscy obecni na stojąco wysłuchali odczytanego przez 
rektora tekstu ślubowania. Dobrowolne i szczere przyrzecze-
nie poszanowania godności doktorskiej, usilnej pracy na rzecz 
nauki i wdzięcznej pamięci o uczelni zostało potwierdzone sło-
wami: „Ślubujemy i przyrzekamy”. Następnie każdy z doktorów 
otrzymał z rąk rektora dyplom potwierdzający nadanie stopnia 

zgromadzonych i przekazał prowadzenie ceremonii prorektorowi 
ds. nauki prof. Tadeuszowi Tatarze.

W pierwszej kolejności odbyła się promocja doktorów habili-
towanych. Prof. Tadeusz Tatara zwrócił się do dziekanów Wydzia-
łu Architektury, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii 
Środowiska, Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej i Wy-
działu Mechanicznego o przedstawienie sylwetek promowa-
nych. Poza przebiegiem kariery naukowej i zawodowej dziekani 
omówili też krótko zainteresowania pozazawodowe i sytuację 
rodzinną nowo promowanych. Po przedstawieniu wszystkich 
sylwetek doktorów habilitowanych prorektor stwierdził spełnie-
nie wymogów ustawowych i poprosił rektora o wręczenie dyplo-
mów, w asyście dziekanów.

Druga część nadzwyczajnego posiedzenia Senatu poświę-
cona była awansom naukowym doktorów. W tej grupie znalazło 
się 18 młodych pracowników nauki z pięciu wydziałów Politech-
niki. Prezentując kolejno nowo promowanych doktorów, dzie-
kani przedstawili też promotorów i — w czterech przypadkach 
— promotorów pomocniczych. Po wysłuchaniu wszystkich pre-
zentacji prof. Tadeusz Tatara ponownie potwierdził spełnienie 
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doktora nauk technicznych oraz wszelkich praw i przywilejów 
z tym związanych.

Po zakończeniu promocji rektor PK prof. Jan Kazior zwrócił się 
do zgromadzonych. Powiedział, że dzień promocji — to bardzo 
ważny moment dla każdej uczelni i radosna okoliczność dla pro-
mowanych i ich bliskich. Duża liczba awansów naukowych — to 
dla jednostki naukowej miara jej rozwoju. Dla naukowców zdoby-
wanie kolejnych stopni naukowych oznacza zamknięcie istotnego 
etapu w życiu, a jednocześnie otwiera drogę ku kolejnym. Rektor 

życzył promowanym doktorom i doktorom habilitowanym osią-
gania następnych etapów rozwoju naukowego i imponujących 
wyników. Podziękował promotorom za ich wysiłek i zaangażowa-
nie, a rodzinom promowanych za wsparcie i życzliwość. Zamyka-
jąc ofi cjalną część uroczystości, rektor zaprosił zgromadzonych do 
grupowego zdjęcia, złożenia wpisów w pamiątkowej księdze i in-
dywidualnych rozmów przy lampce wina.

Zdjęcia: Jan Zych

Ewa Grabowski Marta Nowak

Agnieszka
Fitta-Spelina

Joanna
 Białkiewicz

Marcin Gałkowski

Wydział Architektury

Marcin 
Głuchowski

Marek Początko Mirosław Sulma

Hubert SmorągJoanna 
Skoneczna-
-Łuczków

Joanna 
Krajewska-
-Śpiewak

Przemysław 
Pastuszak

Wydział Mechaniczny 
Wydział Inżynierii 

i Technologii Chemicznej

Barbara Larwa Rafał Ortwein

Doktorzy

Marek Dudzik Marek Sieja

Wydział Inżynierii Elektrycznej

i Komputerowej

Jacek Sacharczuk Krzysztof Wąs

Wydział Inżynierii Środowiska
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PRACOWNICY 
Doktorzy habilitowani

Katarzyna Łakomy

Pochodzi z Katowic. Jest absolwentką ka-
towickiego II Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Konopnickiej. Na Politechnice 
Krakowskiej ukończyła w 2003 r. architek-
turę i urbanistykę (pracę dyplomową „Cen-
trum Tolerancji Kulturowej w Katowicach” 
wykonała pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. 
arch. Krzysztofa Lenartowicza), a w 2004 r. 
— studia podyplomowe z zakresu konser-
wacji zabytków architektury i urbanistyki 
(praca dyplomowa „Wille ogrodowe na 
terenie Katowic przełomu XIX i XX wieku”).

Początkowo pracowała jako asystent 
projektanta w biurach architektonicznych. 
W 2005 r. została zatrudniona jako asystent 
naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Sztuki 
Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytu-
tu Architektury Krajobrazu na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 
2008  r. jest adiunktem. W kadencji 2016–
–2020 sprawuje funkcję prodziekana Wy-
działu Architektury PK.

W 2008 r. obroniła z wyróżnieniem na 
WA PK pracę doktorską pt. „Miejskie rezy-
dencje ogrodowe villa urbana przełomu 
XIX i XX wieku w tkance urbanistycznej 
miasta przemysłowego (na przykładzie Ka-
towic)”. Za podstawę opracowania posłu-
żyły badania prowadzone w ramach pro-
jektu realizowanego w latach 2007–2008 
pod kierunkiem prof. Anny Mitkowskiej, 
będącej również promotorem doktoratu. 
W 2011 r. Muzeum Śląskie na jego pod-
stawie wydało „Wille miejskie Katowic”, 

monografi ę, za którą Katarzyna Łakomy 
otrzymała także indywidualną nagrodę 
naukową I stopnia rektora PK. 

19 października 2016 r. Rada Wydziału 
Architektury PK, opierając się na pozytyw-
nych recenzjach komisji habilitacyjnej, po-
wołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni 
i Tytułów, nadała jej stopień naukowy dok-
tora habilitowanego nauk technicznych 
w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, 
w specjalności: historia i konserwacja za-
bytków architektury i urbanistyki.

Jej zainteresowania badawcze doty-
czą problemów urbanistyki miast górno-
śląskich, przestrzeni miejskiej, tożsamo-
ści miejsca i dziedzictwa kulturowego, 
a także zagadnień konserwacji zabytków 
architektury i urbanistyki oraz sztuki ogro-
dowej, zwłaszcza rewaloryzacji terenów 
zieleni zabytkowej. W swoich badaniach 
zajmowała się problematyką typu archi-
tektonicznego, jaki stanowią wille okresu 
przemysłowego na Górnym Śląsku i ana-
lizowała ich znaczenie dla krajobrazu kul-
turowego, w odniesieniu do przeszłości, 
jak i współcześnie. Drugi ważny kierunek 
prac naukowych dotyczył krajobrazu kul-
turowego i tożsamości miejsca obszarów 
poprzemysłowych na Górnym Śląsku, 
szczególnie potencjału dawnej zieleni. 
Będąc zafascynowana genius loci w sztuce 
ogrodowej, śledziła znaczenie stref sacrum 
w krajobrazie, zwłaszcza miejsc związa-
nych z kultem zmarłych, nekropolii.

Jest autorką 33 artykułów, ogłoszo-
nych w recenzowanych wydawnictwach 
i monografi ach oraz 30 prezentowanych 
podczas seminariów, krajowych i mię-
dzynarodowych konferencji naukowych. 
W 2015 r. ukazała się jej druga monografi a 
„Willa w krajobrazie miasta przemysłowe-
go” (Wydawnictwo PK), stanowiąca pod-
sumowanie dotychczasowego dorobku. 
Ponadto jest współautorką (wraz z Anną 
Mitkowską i Katarzyną Hodor) 2. części 
podręcznika „Historia ogrodów europej-
skiego kręgu kulturowego” — „Od manie-
ryzmu do końca XIX wieku” (Wydawnictwo 
PK 2013; praca otrzymała zbiorową nagro-
dę I stopnia rektora PK za działalność dy-
daktyczną w 2014 r.) i współredaktorem 
(wraz z K. Hodor) 3 monografi i — „Współ-
czesna ranga zieleni zabytkowej” (Wydaw-

nictwo PK 2015), „Dziedzictwo zagrożone, 
ogrody historyczne w Polsce” (Wydawnic-
two PK 2015) oraz „Zagrożenia występują-
ce w ogrodach historycznych krajów Euro-
py Środkowej” (Wydawnictwo PK 2016). 

Na zlecenie podmiotów zewnętrznych 
wykonuje architektoniczno-krajobrazowe 
i architektoniczne opracowania studialne, 
ekspertyzy, analizy. Dodatkowe pole jej 
twórczości stanowią projekty grafi czne 
(m.in. obwolut, okładek książek, plakatów). 
W fotografi i znajdują wyraz jej zaintereso-
wania badawcze, kulturowe, etnografi cz-
ne, jak i potrzeba popularyzacji wiedzy na 
temat dziedzictwa Górnego Śląska, ale też 
krajobrazów zapomnianych, zaginionych 
oraz niedopowiedzianych (prace prezen-
towane były na 2 wystawach zbiorowych 
i 3 indywidualnych).

Pracę dydaktyczną realizuje głównie 
w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów 
Zielonych, prowadząc zajęcia z przedmio-
tów — „projektowanie zintegrowane” (re-
waloryzacja zespołów rezydencjonalnych 
i ogrodów sakralnych) oraz „urządzanie 
i pielęgnowanie krajobrazu” (na podstawie 
zmodyfi kowanego programu prof.  Marka 
Siewniaka), a także fakultet „projektowanie 
cmentarzy” (wykłady i seminaria tereno-
we). Na kierunku inżynieria produkcji na 
Wydziale Mechanicznym wykłada historię 
sztuki i wzornictwa. W latach 2008–2015 
pracowała także na Wydziale Architektury 
Wnętrz PWSW w Przemyślu.

Była promotorem  pomocniczym 
15 prac magisterskich i 13 prac inżynierskich 
oraz promotorem 13 prac inżynierskich. Od 
czerwca 2015 r. pełnię funkcję promotora 
pomocniczego pracy doktorskiej.

Organizuje konkursy, warsztaty i kon-
ferencje promujące Instytut Architektury 
Krajobrazu i Wydział Architektury (m.in. 
od 2008 r. współorganizuje konferencję 
z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii 
historycznej, od 2014 r. jest jej sekretarzem 
naukowym).

Należy do Stowarzyszenia Polskich Ar-
chitektów Krajobrazu (od 2016 r. wicepre-
zes oddziału małopolskiego), Sekcji Sztuki 
i Architektury Ogrodowej Komisji Architek-
tury i Urbanistyki Oddziału PAN w Krako-
wie oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
— Oddział Górnośląski.
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Urodził się w 1979 r. w Krakowie. Jego zain-
teresowania chemią rozbudziła już pierwsza 
lekcja tego przedmiotu w podwawelskiej 
dziewiątce, a przeprowadzone wówczas 
eksperymenty w „domowym laboratorium” 
oraz lektura otrzymanych od ojca podręcz-
ników akademickich pogłębiły fascynację 
tą dyscypliną. W czasie nauki w V Liceum 
Ogólnokształcącym w Krakowie zaangażo-
wał się w prace koła naukowego, organizu-
jąc pokazy eksperymentów. Był dwukrot-
nie laureatem Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy Chemicznej (I miejsce). Wtedy też 
powstały jego pierwsze publikacje. Wybór 
studiów chemicznych na Uniwersytecie Ja-
giellońskim stanowił naturalną konsekwen-
cję tych zainteresowań. Studia zakończył 
w 2003 r. pracą magisterską poświęconą 
mikroskopii skanującej sondy — tematyce, 
która oprócz chemii nieorganicznej i koor-
dynacyjnej wyznaczała wtedy także obszar 
jego naukowych poszukiwań.

W latach 2003–2007 był słuchaczem 
Międzynarodowego Studium Doktoranc-
kiego przy Instytucie Katalizy i Fizyko-
chemii Powierzchni PAN. Pracę doktorską 
wykonał w Zakładzie Chemii Fizycznej na 
Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicz-
nej Politechniki Krakowskiej pod kierun-
kiem dr. hab. inż. Andrzeja Włodarczyka, 
prof. PK, uzyskując w 2007 r. stopień na-
ukowy doktora nauk chemicznych (tytuł 
pracy: „Oddziaływania elektronowe po-
między centrami metalicznymi w kom-
pleksach nitrozylowych molibdenu i wol-
framu, zawierających mostkowe ligandy 
n-alkanodiolanowe”). Przeprowadził ba-
dania syntetyczne, spektroskopowe i elek-
trochemiczne kompleksów skorpioniano-
wych, zawierających centra metaliczne Mo 
lub W, połączone mostkami zbudowanymi 
z węglowodorów nasyconych. (Badanie od-
działywań elektronowych metal — metal 

ma kluczowe znaczenie w projektowaniu 
nowych materiałów i elementów urządzeń 
molekularnych oraz w modelowaniu pro-
cesów przenoszenia elektronu w układach 
biologicznych). W pracy doktorskiej okreś-
lił wpływ długości nasyconego mostka 
i podstawienia fl uorem na oddziaływania 
elektrochemiczne pomiędzy centrami me-
talicznymi. Bardzo ważnym rezultatem jego 
badań było także wykazanie aktywności ka-
talitycznej kompleksu dialkoksylanowego 
Mo w katodowej redukcji chloroformu.

Po obronie doktoratu został w 2007  r. 
zatrudniony w Zakładzie Chemii Fizycz-
nej (obecnie Katedra Biotechnologii i Che-
mii Fizycznej) PK na stanowisku asystenta, 
a w marcu 2010 r. — adiunkta. W 2009 r. prze-
bywał na półrocznym stażu podoktorskim 
w Zakładzie Chemii Teoretycznej Wydziału 
Chemii UJ (pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy 
Brocławik), co umożliwiło mu uzupełnienie 
wiedzy na temat metod badania struktury 
elektronowej i opisu sprzężenia elektrono-
wego w kompleksach o mieszanej warto-
ściowości. Po powrocie na PK rozwinął bada-
nia w zakresie mechanizmów przeniesienia 
elektronu i towarzyszących reakcji chemicz-
nych, w tym katalitycznych, z udziałem 
związków koordynacyjnych oraz układów 
organicznych. Niezwykle cenne dla jego roz-
woju naukowego było podjęcie w 2012 r. ści-
słej współpracy z dr. inż. Stefanem Kurkiem. 
Kontynuuje ją do chwili obecnej w ramach 
wspólnie powołanego wówczas Zespołu 
Elektrochemii Molekularnej.

W latach 2010–2014 kierował dwoma 
projektami badawczymi pt. „Skorpionia-
nowe kompleksy molibdenu i wolframu 
jako funkcjonalne materiały molekularne” 
w ramach programu „Iuventus Plus”. Otrzy-
mał dwukrotnie stypendium naukowe dla 
młodego doktora w ramach projektu „Poli-
technika XXI wieku”, a w 2014 r. nagrodę ze-
społową rektora PK I stopnia za oryginalne 
i znaczące osiągnięcia naukowe. 

Stopień doktora habilitowanego nauk 
chemicznych uzyskał w 2016 r. na Wydziale 
Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Pod-
stawą postępowania habilitacyjnego było 
osiąg nięcie naukowe pt. „Badania elektro-
chemiczne procesów przenoszenia elektro-
nu i reakcji następczych z udziałem związków 
koordynacyjnych i organicznych — ko-
relacja obliczeń kwantowo-chemicznych 
z  eksperymentem”, stanowiące cykl po-
wiązanych tematycznie publikacji. Przed-
stawione interdyscyplinarne badania doty-
czyły: mechanizmu przenoszenia elektronu 
pomiędzy centrami redoks w związkach 
o mieszanej wartościowości (przeniesienie 
elektronu kontrolowane przez wzbudzenie 

drgań torsyjnych mostka) i w katalizie elek-
trochemicznej; modelowania oddziaływań 
niekowalencyjnych (zwłaszcza wodoro-
wych typu C−H···O i halogenowych) w ukła-
dach elektrokatalizator — substrat; dyso-
cjacyjnego przeniesienia elektronu i reakcji 
następczych w dehalogenacji redukcyjnej 
polichloroalkanów i polibromowanych 
związków aromatycznych, a także wyzna-
czania standardowych potencjałów reduk-
cji, w tym dla produktów przejściowych 
ważnych w beztlenowym metabolizmie 
ksenobiotyków. Badanie mechanizmu i ki-
netyki dehalogenacji redukcyjnej oraz re-
akcji następujących po przeniesieniu elek-
tronu, w tym wyznaczanie standardowych 
potencjałów redukcji, jest niezwykle ważne 
w określaniu parametrów termodynamicz-
nych zachodzenia tych procesów w prakty-
ce, w warunkach naturalnej degradacji ana-
erobowej polihalogenowanych trwałych 
zanieczyszczeń środowiska.

Zainteresowania naukowe dr. hab. Piotra 
Romańczyka koncentrują się wokół zagad-
nień elektrochemii molekularnej, chemii 
(bio)koordynacyjnej i obliczeniowej chemii 
fi zycznej. Jego dorobek naukowy obejmuje 
artykuły w recenzowanych czasopismach 
(28, w tym 18 publikacji z listy fi ladelfi jskiej 
o sumarycznym Impact Factor: 53,928) oraz 
16 wystąpień konferencyjnych (m.in. kilka-
krotny udział w „Annual Meetings of Interna-
tional Society of Electrochemistry”). Ponadto 
opublikował 3 rozdziały w książkach i 4 prace 
dydaktyczne. Wielokrotnie był zapraszany 
do recenzowania artykułów w uznanych 
czasopismach międzynarodowych (wydaw-
nictw: Elsevier, ACS, Springer).

Prowadzi zajęcia (wykłady, ćwiczenia 
rachunkowe, laboratoria i seminaria) na 
studiach I i II stopnia, głównie z „chemii fi -
zycznej” oraz opracowanych przez siebie 
przedmiotów — „chemia biokoordynacyj-
na” i „designing of functional molecular 
systems”. Jest także pomysłodawcą i współ-
autorem cyklu wykładów i seminariów „Mu-
zyczny kanon chemika” — ukazującego re-
lacje między muzyką i nauką. Wielokrotnie 
organizował i prowadził otwarte koncerty 
kameralne oraz spotkania z artystami dla 
społeczności akademickiej, m.in. „Od eks-
perymentu do Wielkiej Syntezy” — spotka-
nie z Krzysztofem Pendereckim i koncert 
jego muzyki (2013 r.) oraz z cyklu „Wirtuozi 
w Politechnice” — spektakl w wykonaniu 
Jana Peszka w Teatrze Zależnym PK (2014 r.). 

Do jego zainteresowań pozanaukowych, 
oprócz muzyki poważnej, należy fotografi a 
(jest autorem kilku wystaw), teatr, twórczość 
fi lmowa. Jest współzałożycielem krakow-
skiej grupy wielomedialnej „Akrobaci”.

Piotr P. Romańczyk
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Doktorzy

Wydział Architektury

dr inż. arch. Anna Taczalska (A-2) — „Ar-
chitektura współczesnych budynków biu-
rowych w Polsce, ze szczególnym uwzględ-
nieniem Krakowa i Warszawy. Aspekt 
środowiska miejsc pracy na tle tendencji 
europejskich”; promotor: prof. dr hab. inż. 
arch. Maciej Złowodzki; recenzenci: prof. dr 
hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg; prof. dr 
hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska; 
14 XII 2016 r.

Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej

dr Wioletta Famulska (MRT-System 
Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim) — 
„Wpływ warunków termodestrukcji po-
liolefi n na właściwości uzyskiwanych pro-
duktów”; promotor: dr hab. inż. Wiesław 
Sułkowski, prof. UŚ (UŚ); recenzenci: prof. 
dr hab. inż. Jacek Kijeński (Instytut Chemii 
Przemysłowej w Warszawie); dr hab. inż. 
Witold Żukowski, prof. PK (PK); 16 XI 2016 r.

dr inż. Wiktor Kasprzyk (C-5) — „Poliestry 
zawierające cyklodekstryny do zastosowań 
w inżynierii tkankowej”; promotor: prof. dr 
hab. inż. Dariusz Bogdał, prof. PK; promotor 
pomocniczy: dr inż. Szczepan Bednarz (PK); 
recenzenci: dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, 
prof. PW (PW), dr hab. inż. Renata Lubczak, 
prof. PRz (PRz); 16 XI 2016 r. Praca wyróżniona.

dr inż. Marta Marszałek (C-1) — „Oczyszcza-
nie fazy ciekłej z przetwarzania odpadów 
z produkcji trzody chlewnej”; promotor: 
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski; recenzen-
ci: dr hab. inż. Wioletta Bajdur, prof. PCz (PCz); 

prof. dr hab. inż. Karol Węglarzy (Zakład Do-
świadczalny Instytutu Zootechniki Państwo-
wego Instytutu Badawczego, Grodziec Śląski 
Sp. z o.o.); 16 XI 2016 r.

dr inż. Jadwiga Zabagło (Ś-4) — „Termicz-
na dekompozycja opakowań aseptycznych 
z wykorzystaniem złożonego przepływu 
heterofazowego”; promotor: dr hab. inż. 
Witold Żukowski, prof. PK (PK); recenzenci: 
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, prof. dr 
hab. inż. Barbara Tora (AGH); 16 XI 2016 r.

Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Daniel Kubek (L-3) — „Optymaliza-
cja typu »Robust« tras przewozu ładunków 
na obszarach miejskich”; promotor: prof. dr 
hab. inż. Andrzej Adamski (AGH); recenzen-
ci: dr hab. inż. Vitalii Naumov, prof. PK (PK), 
dr hab. inż. Piotr Sawicki (PP); 16 XI 2016 r.

dr inż. Augustyn Lorenc (WM PK) — 
„Wpływ metody klasyfi kacji produktów na 
efektywność transportu wewnątrzmaga-
zynowego”; promotor: dr hab. inż. Andrzej 
Szarata, prof. PK; promotor pomocniczy: 
dr  hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda; recen-
zenci: dr hab. inż. Marek Karkula (AGH), 
dr  hab.  inż. Andrzej Świderski (Instytut 
Transportu Samochodowego w Warsza-
wie); 16 XI 2016 r. Praca wyróżniona.

Wydział Mechaniczny

dr inż. Łukasz Łacny (M-1, CERN) — „Neu-
ronowe algorytmy aktywnego tłumienia 
drgań wybranych układów dyskretnych 
i ciągłych”; promotor: dr hab. inż. Piotr Cu-
piał, prof. AGH (AGH); recenzenci: prof. dr 

hab. inż. Wiesław Ostachowicz (Instytut 
Maszyn Przepływowych PAN), dr hab. inż. 
Marek Kozień, prof. PK (PK); 16 XI 2016 r.

dr inż. Przemysław Młynarczyk (M-5) 
— „Wpływ geometrii dyszy na tłumienie 
pulsacji w instalacji sprężarki wyporowej”; 
promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis 
(PK), promotor pomocniczy: dr inż. Ry-
szard Kantor (PK); recenzenci: prof. dr hab. 
inż. Tadeusz Bohdal (Politechnika Kosza-
lińska), prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek 
(PWr); 16 XI 2016 r. 

dr inż. Kamila Gromczak (M-10) — „Vali-
dation model of coordinate measuring 
methods. (Model walidacji współrzędno-
ściowych metod pomiarowych)”; promo-
tor: prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek (PK); 
promotor pomocniczy: dr inż. Adam Gąska 
(PK); recenzenci: dr hab. inż. Władysław Ja-
kubiec, prof. ATH (ATH); dr hab. inż. Adam 
Woźniak, prof. PW (PW); 7 XII 2016 r. 

dr inż. Krzysztof Wach (M-4) —„Metoda 
pomiaru przemieszczeń koła względem 
nadwozia pojazdu”; promotor: dr hab. 
inż. Józef Struski, prof. PK (PK); recenzenci: 
prof. dr hab. inż. Tomasz L. Stańczyk (PŚw), 
dr hab. inż. Andrzej Grzyb, prof. PK (PK); 
7 XII 2016 r.

dr inż. Paweł Walczak (M-3) — „Badania 
hydraulicznego układu sterowania kierow-
nicą turbiny wodnej małej mocy”; promo-
tor: prof. dr hab. inż. Stanisław Michałow-
ski; recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Pawelski (PŁ); dr hab. inż. Stanisław Łopata, 
prof. PK (PK); 7 XII 2016 r. 

Zwiększyła się liczba profesorów Politech-
niki Krakowskiej, wchodzących w skład 
Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytu-
łów. W wyniku przeprowadzonych ostat-
nio wyborów członkami komisji w dziedzi-
nie nauk technicznych zostali: 
● prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-

-Skalska z Wydziału Architektury (dys-
cyplina: architektura i urbanistyka), 

Profesorowie PK w Centralnej Komisji 
do spraw Stopni i Tytułów 

● prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak z Wy-
działu Inżynierii Lądowej (dyscyplina: 
budownictwo),

● prof. dr hab. inż. Józef Gawlik z Wy-
działu Mechanicznego (dyscyplina: 
budowa i eksploatacja maszyn), 

● prof. dr hab. inż. Jan Taler z Wydziału 
Mechanicznego (dyscyplina: ener-
getyka).

Prof. Józef Gawlik i prof. Jan Taler zo-
stali do Centralnej Komisji do spraw Stop-
ni i Tytułów wybrani po raz drugi. Komisja 
w nowym składzie będzie pracować w ka-
dencji obejmującej lata 2017–2020. 
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WSPOMNIENIE 
Agnieszka Bondyra

5 października 2016 r. odeszła od nas 
przedwcześnie, w wieku 33 lat, śp. Agniesz-
ka Bondyra, doktor inżynier, adiunkt w Ka-
tedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn Insty-
tutu Konstrukcji Maszyn PK.

*

Agnieszka Bondyra urodziła się 13  lipca 
1983 r. w Tomaszowie Lubelskim. W 2007 r. 
ukończyła studia ekonomiczne na KUL 
i uzyskała specjalizację z zarządzania 
przedsiębiorstwem. Jednocześnie stu-
diując na Uniwersytecie Przyrodniczym 

w Lublinie, uzyskała w 2008 r. specjalizację 
w dziedzinie technik komputerowych w in-
żynierii rolnictwa i tytuł magistra inżyniera.

W 2008 r. rozpoczęła studia III stop-
nia na Wydziale Mechanicznym Wojsko-
wej Akademii Technicznej w Warszawie, 
a 18 października 2012 r. otrzymała sto-
pień naukowy doktora nauk technicz-
nych w dyscyplinie naukowej: mechanika, 
w specjalności: modelowanie konstrukcji 
kompozytowych.

W grudniu 2012 r. rozpoczęła pracę 
na Politechnice Krakowskiej, w Katedrze 
Podstaw Konstrukcji Maszyn Instytutu 
Konstrukcji Maszyn na stanowisku asy-
stenta naukowo-dydaktycznego, mając 
pełne przygotowanie pedagogiczne i na-
ukowe do prowadzenia zajęć dydaktycz-
nych oraz badań naukowych w interesu-
jącej ją dyscyplinie zastosowania technik 
komputerowych w modelowaniu mate-
riałów kompozytowych.

1 października 2013 r. dr inż. Agnieszka 
Bondyra została zatrudniona, po rozstrzy-
gniętym konkursie, na stanowisku adiunk-
ta naukowo-dydaktycznego w Katedrze 
Podstaw Konstrukcji Maszyn.

Była osobą bardzo skromną, życzliwą 
i niezwykle pracowitą. Aktywnie uczest-

niczyła w pracach badawczych i nauko-
wych. Wzięła udział w kilku konferencjach 
naukowych, krajowych i zagranicznych. 
Jest współautorką wielu artykułów na-
ukowych i promotorem studenckich prac 
dyplomowych. Była członkiem komitetu 
organizacyjnego Letniej Szkoły Nanome-
chaniki w Krakowie w 2014 r. Pozostawiła 
po sobie, jako współautor, dwie monografi e 
— „Konstrukcje i materiały kompozytowe. 
Problemy i zadania część II” (napisana wraz 
z Aleksandrem Mucem i Piotrem Kędzio-
rą i opublikowana przez Wydawnictwo PK 
w 2012 r.) oraz „Rysunek techniczny w me-
chanice i budowie maszyn — dotychczaso-
we i aktualne zasady odwzorowań rysun-
kowych” (współautor: Paweł Romanowicz, 
Wydawnictwo PK 2015 r.).

Wydaje się, że praca była dla niej wyba-
wieniem i ucieczką przed tym, co nieuchron-
nie się zbliżało i czego była w pełni świado-
ma. Przegrała walkę z nieuleczalną chorobą.

7 października 2016 r. pożegnaliśmy 
śp. Agnieszkę Bondyrę na cmentarzu w jej 
rodzinnych Zubowicach na Lubelszczyźnie.

Koleżanki i koledzy 
z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn 

Instytutu Konstrukcji Maszyn PK

Utworzony w roku ubiegłym Związek 
Uczelni InnoTechKrak, do którego obok 
AGH i UR należy Politechnika Krakowska, 
od początku swego istnienia podjął pro-
blem walki ze skażeniem powietrza w Pol-
sce. 28 listopada zorganizował II Forum 
Green Smart City. Grono naukowców dys-
kutowało, jak uchronić mieszkańców Kra-
kowa i Małopolski przed smogiem. 

Ze statystyk wynika, że z powodu za-
nieczyszczenia powietrza każdego roku 
w Polsce umiera kilkadziesiąt tysięcy ludzi. 
Raport NIK wykazał, że nasz kraj zajmuje 
w Unii Europejskiej niechlubne pierwsze 
miejsce pod względem poziomu zanie-
czyszczenia powietrza. Podczas spotkania 
zorganizowanego na Uniwersytecie Rolni-

Ważny głos z Politechniki Krakowskiej na forum Związku Uczelni

Jak zwalczyć krakowski smog
czym swoją wiedzą i opiniami dzielili się 
nie tylko krakowscy badacze, ale także za-
proszeni goście z Ukrainy i Słowacji. 

Uczestnicy dyskusji mieli okazję 
wysłuchać m.in. wystąpienia prof. Woj-
ciecha Kosińskiego z Politechniki Kra-
kowskiej. Mówił on o wpływie pejzażu 
architektonicznego Krakowa na stan po-
wietrza w mieście. Wypowiedź dotyczy-
ła problemu mało do tej pory uwzględ-
nianego w debatach na temat skażenia 
atmosferycznego. Prof. Kosiński zwró-
cił uwagę, że wiele szkody wyrządziła 
decyzja rządu z 2003 r., na mocy której 
unieważnione zostały plany zagospoda-
rowania dla całych miast. Wprowadzone 
w to miejsce studium zagospodarowania 

nie pozwala na całościowe planowanie 
zabudowy miast z uwzględnieniem tere-
nów zielonych. 

Tworząc małe plany miejscowe, traci-
my możliwość budowania miasta zielone-
go i dobrze przewietrzanego. Jako nega-
tywny przykład prof. Kosiński przytoczył 
przykład terenu byłego lotniska w Czyży-
nach, gdzie doszło do zabudowania ko-
rytarzy przewietrzania miasta. Badacz 
wypomniał władzom Krakowa wieloletnie 
błędy w kształtowaniu polityki przestrzen-
nej miasta. 

I Forum Green Smart City odbyło się 
w kwietniu 2015 r. 

(ps) 
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Wiosny Ludów). Na początku lat 90. dzięki 
jego staraniom doszło do otwarcia w Kra-
kowie konsulatu Republiki Węgierskiej. 
W uznaniu zasług dla naszego kraju István 
Kovács został odznaczony Krzyżem Ofi cer-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Do chlubnych kart w dziejach Politechni-
ki Krakowskiej należą wydarzenia z jesieni 
1956 r. Przypomniała o tym ostatnio uroczy-
stość, która odbyła się na dziedzińcu uczelni 
przy ul. Warszawskiej. Przedstawiciele kon-
sulatu węgierskiego w Krakowie oraz władz 
PK złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
wiec studentów, którzy 60 lat temu poparli 
uczestników powstania węgierskiego. 

Dramatyczne wydarzenia na Węgrzech, 
zapoczątkowane wybuchem 23 październi-
ka 1956 r. powstania przeciw komunistycz-
nej dyktaturze, głęboko poruszyły Polaków, 
mających świeżo w pamięci czerwcowy 
protest robotników Poznania. Rozwój wy-
padków w Budapeszcie i innych miastach 
szczególnie przeżywano w Krakowie, być 
może z powodu bliskości geografi cznej 
oraz wspólnoty losów w ramach austro-
-węgierskiej monarchii, którą wtedy jesz-
cze pamiętało wielu starszych mieszkań-
ców. Żywo reagowała krakowska młodzież 
akademicka, wśród której studenci PK za-
liczali się do największych przeciwników 
komunizmu i sowieckiej dominacji. Dlatego 
Politechnika stała się miejscem zwołania 
30  października w południe wiecu w celu 
wyrażenia poparcia dla braci Węgrów. 

Dziedziniec Politechniki wypełnił cał-
kowicie tłum ludzi — nie tylko studen-
tów i pracowników PK, ale także licznie 
przybyłych przedstawicieli innych uczel-
ni. Odczytany został tekst depeszy, jaka 
dzień wcześniej nadeszła od młodzieży 
studenckiej Uniwersytetu Technicznego 
w Szolnoku, z uniwersytetu, z którym Po-
litechnika prowadziła wymianę. Następnie 

spontanicznie został zawią-
zany Studencki Komitet Po-
mocy Walczącym Węgrom 
(później przemianowany na 
Studencki Komitet Pomocy 
Węgrom). Do inicjatywy tej 
włączyło się wielu studen-
tów innych krakowskich 
szkół wyższych, ale główna 
siedziba komitetu mieściła 
się w lokalu Rady Uczelnia-
nej Związku Studentów Pol-
skich na PK. 

Jak wspomina Andrzej 
Bratkowski w książce „Bez-
bronne braterstwo” (wyda-
nej na PK w 2006 r.) studenci 
rozpoczęli szeroko zakrojoną 
zbiórkę pieniędzy. Wsparcia 
udzieliły nie tylko władze 
wszystkich uczelni, ale także 
różne instytucje, w tym kra-
kowski magistrat oraz milicja 
i wojsko. Wielu mieszkańców 
miasta przynosiło dary rze-
czowe. W efekcie z Krakowa 
na Węgry różnymi środkami 
transportu przekazano 
wiele ton żywności, 
lekarstw, namiotów, a nawet materiałów 
budowlanych potrzebnych do odbudowy 
zburzonych domostw. 

Tamte wydarzenia przypomniała uro-
czystość, która odbyła się 28 października 
na dziedzińcu Politechniki. Kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą historyczny wiec 
złożyli konsul Republiki Węgierskiej w Kra-

kowie Sándor Nedeczky i były 
konsul generalny w naszym 
mieście István Kovács, a w imie-
niu władz PK prorektor dr hab. 
inż. arch. Andrzej Białkiewicz, 
prof. PK. Warto dodać, że prof. 
István Kovács, absolwent stu-
diów polonistycznych w Buda-
peszcie, jest poetą, tłumaczem 
literatury polskiej na język wę-
gierski (w tym utworów Norwi-
da i Herberta) oraz historykiem 
(m.in. autorem książek o pol-
skich bohaterach węgierskiej 

Sándor Nedeczky i István Kovács w towarzystwie prorek-
tora PK Andrzeja Białkiewicza oddają cześć organizatorom 
i uczestnikom pamiętnego wiecu na dziedzińcu Politechniki 
Krakowskiej 

60 lat temu z Politechniki Krakowskiej wyszła inicjatywa wsparcia uczestników 
powstania węgierskiego

Kwiaty pod tablicą pamiątkową
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Student Wydziału Mechanicznego Po-
litechniki Krakowskiej — Jacek Mikosz 
zaprojektował urządzenie, które zyskało 
uznanie branży medycznej i być może zo-
stanie wdrożone do produkcji. Doceniony 
wynalazek to inteligentny inhalator dla 
astmatyków, gromadzący dane na temat 
zażywania leku i stanu zdrowia pacjen-
ta podczas codziennego użytkowania. 
FindAir, bo taką nosi nazwę, dzięki specjal-
nemu algorytmowi pomaga chorym prze-
widywać ataki astmy i im zapobiegać. 

W listopadzie rozpoczął się drugi etap 
specjalnego programu ogłoszonego przez 
Startupbootcamp Digital Health — in-
kubator innowacji w branży medycznej, 
zlokalizowany w Berlinie. Dzięki niemu 
dziesięć spośród pięciuset trzynastu zgło-
szonych na konkurs start-upów, promują-
cych wybrane projekty z dziedziny digital 
health, otrzyma wsparcie, by szukać najko-
rzystniejszego dla siebie modelu bizneso-
wego, gwarantującego im dalszą karierę. 

Pomocy merytorycznej startującym 
przedsiębiorstwom udzielą specjaliści 
z berlińskiego inkubatora innowacyjno-
ści, jego partnerzy i mentorzy. Wsparcie 
fi nansowe wyniesie 15 tys. euro w zamian 
za 6 proc. udziałów, ponadto fi rmy zyskają 
bezpłatny dostęp do powierzchni biurowej 
i infrastruktury w hub:raum, w centrum 
Berlina. W gronie, które może liczyć na tak 

wydatną pomoc, znalazł się również start-
-up studenta PK. 

Jacek Mikosz studiuje na IV roku wzor-
nictwa przemysłowego na Politechnice 
Krakowskiej. Od dziecka interesowały go 
grafi ka i projektowanie przedmiotów użyt-
kowych. Na zajęcia z grafi ki komputerowej 
uczęszczał już jako ośmiolatek. Rozwijana 
konsekwentnie pasja dopro-
wadziła go do studiowania 
architektury, a z czasem — ze 
względu na przeważające 
jednak zainteresowanie de-
signem — również inżynierii 
wzornictwa przemysłowego. 

Pomysł, by zaprojektować 
inhalator, pojawił się, ponie-
waż osoby w jego bliskim oto-
czeniu zmagały się z astmą. 
— Gdy dostałem tradycyjny 
inhalator do ręki, zauważyłem 
wiele problemów wynikających 
nie tylko z jego formy — obja-
śnia Jacek Mikosz. — Każdy 
chory powinien mieć przecież 
informacje na temat przebiegu 
choroby, czynników powodują-
cych ataki i sposobów radzenia 
sobie z nimi i dlatego FindAir za-
pisuje dane dotyczące każdego 
użycia, przesyła je do aplikacji, 
która poddaje je analizie. Na tej 

podstawie można uzyskać spersonalizowany 
obraz przebiegu choroby, a także pomoc — 
ostrzeżenie przed nadchodzącym atakiem. 

Nad projektem nie pracuje sam — kon-
cepcja urządzenia, jego design to część za-
gadnień, pozostają jeszcze ważne kwestie 
informatyczne czy promocji produktu i za-
interesowania nim producentów z branży. 
Wszystkie zadania rozwiązuje z pomocą 
dwóch absolwentów Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie — Tomasza Mikosza 
(brata), odpowiedzialnego za marketing 
i sprawy biznesowe oraz Michała Czyża — 
specjalisty ds. technologii, zajmującego się 
programowaniem aplikacji mobilnych.

Twórcom inhalatora FindAir najbar-
dziej odpowiednia wydała się forma start-
-upu jako najbliższa innowacyjnym rozwią-
zaniom, a o możliwości aplikowania do SBC 
Digital Health dowiedzieli się przypadkiem 
z Internetu. — Uznaliśmy, że czas pokazać 
i zweryfi kować to, nad czym pracujemy. Za-
prezentowaliśmy najpierw projekt w Ham-
burgu, potem zgłosiliśmy internetowo nasz 
wniosek udziału w programie akceleracyjnym 

Student inżynierii wzornictwa przemysłowego PK wśród liderów 
Startupbootcamp Digital Health 

Złap oddech! Start-up studenta PK doceniony
KATARZYNA TYŃSKA

Od lewej: Jacek Mikosz, Michał Czyż, Tomasz Mikosz. 
Fot.: Augusta Leigh
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inkubatora w Berlinie i przeszliśmy przez 
wszystkie etapy eliminacji, dostając się do 
zwycięskiej dziesiątki.

Obecnie już z nikim nie konkurują. 
Dziesięć wyróżnionych i dopuszczonych 
do tej fazy programu start-upów będzie 
niezależnie i w indywidualny sposób do-
skonalić swój produkt. Ich autorzy pocho-
dzą z USA, Niemiec, Włoch, Estonii, Czech 
i Izraela. Niektórzy debiutują, tak jak ze-
spół Jacka Mikosza, inni mają już w tej 
dziedzinie pewne doświadczenie. Zapro-
ponowali wiele cennych rozwiązań, które 
mogą pomóc np. osobom chorującym 
na depresję, otyłość, cukrzycę, dotknię-
tym chorobą Alzheimera. Znajdziemy 
tu również przykłady zastosowania Big 
Data w diagnostyce i genomice, platfor-
mę PaaS, ułatwiającą dostęp do wczesnej 
interwencji w przypadku zachorowań na 
nowotwory skóry czy wykorzystujące 
sztuczną inteligencję medyczne systemy 
wsparcia. Zwieńczeniem tego etapu bę-

Pomysłodawca inhalatora, Jacek Mikosz

dzie specjalny pokaz podczas DemoDay 
16 lutego 2017 r.: stu pięćdziesięciu zapro-
szonych inwestorów oceni wtedy rezul-
taty pracy wszystkich młodych przedsię-
biorców.

Stawka jest wysoka, bo program jest 
wspierany m.in. przez: Philips, Arvato CRM 
Solutions, Sanofi , Deutsche Apotheker 
und Ärztebank (apoBank) oraz Munich 
Health. Jacek Mikosz jest pełen optymi-
zmu. — Staramy się przygotować tzw. proof 
of concept, czyli pokazać, że nasze rozwiąza-
nie działa i można z niego uzyskiwać cenne 
dane. Zależy nam, żeby przekonać inwesto-
rów, którzy chcieliby nam pomoc wprowa-
dzić nasz produkt na rynek. 

W przyszłości nadal chciałby się 
zajmować wzornictwem, zwłaszcza 
w odniesieniu do nowych technologii, 
oraz projektowaniem. Tematem jego pra-
cy dyplomowej będzie więc projekt wzor-
niczy urządzenia IoT (Internet of Things) 
wraz z aplikacją. Podkreśla, że nieocenio-

Na Politechnice Krakowskiej przeby-
wała delegacja Towarzystwa Przyjaźni 
Wietnamsko-Polskiej. Przewodniczył jej 
dr arch. Ngujen The Thao. Goście z Wietna-
mu spotkali się 24 października z rektorem 
PK prof. Janem Kaziorem i prorektorem 
ds.  kształcenia dr. hab. inż. Jerzym Zają-
cem, prof. PK. Odwiedzili też Wydział Ar-
chitektury naszej uczelni. 

Przewodniczący delegacji wspominał swoje lata studenckie

Goście z Wietnamu na Politechnice Krakowskiej
W trakcie spotkania mówiono o możli-

wości rozwinięcia współpracy między Poli-
techniką Krakowską i uczelniami wietnam-
skimi w zakresie wymiany studentów oraz 
pracowników naukowych. Obecnie na PK 
kształci się dwóch studentów z Wietnamu 
i przyjecie większej ich liczby byłoby korzyst-
ne dla obu stron. W dalszej perspektywie 
brana jest pod uwagę współpraca naukowa. 

Gospodarze spotkania w pierwszej 
chwili byli zaskoczeni, że przewodniczący 
delegacji, a także niektóre z towarzyszą-
cych mu osób, ze swobodą porozumie-
wali się w języku polskim. Okazało się, że 
w latach siedemdziesiątych Ngujen The 
Thao ukończył Wydział Architektury PK. 
O latach studiów w Krakowie mówił z sen-
tymentem. Wspominał profesorów Wik-
tora Zina i Witolda Cęckiewicza. Nic więc 
dziwnego, że w trakcie wizyty na wydziale 
był wyraźnie wzruszony. Będąc w siedzi-
bie WA przy ul. Podchorążych, miał okazję 
przyjrzeć się zajęciom z rysunku odręcz-
nego prowadzonym przez dr. hab. inż. 
arch. Andrzeja Białkiewicza, prof. PK. 

Dr arch. Ngujen The Thao pełnił w swo-
im kraju odpowiedzialne funkcje, był m.in. 
przewodniczącym Narodowego Komi-
tetu Miasta Hanoi. W skład wietnamskiej 
delegacji wchodzili też m.in.: mgr HoChi 
Hung — sekretarz generalny Towarzystwa 
Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej (absolwent 
AGH) oraz byli ambasadorzy Wietnamu 
w Polsce — dr Ta Minh Chau (absolwent 
UW) i mgr Nguyen Van Xuong. 

(ps)

Delegacja TPWP podczas wizyty u rektora PK; w środku — przewodniczący delegacji Nguy-
en The Thao (czwarty z lewej) i rektor Jan Kazior. Fot.: Nguyen Van Xuong

ne przygotowanie do pracy w zawodzie 
projektanta produktu zyskał na studiach 
z zakresu inżynierii wzornictwa przemy-
słowego, prowadzonych we współpracy 
przez PK i ASP. Może dlatego nie boi się 
wyzwań.
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Własna spółka technologiczna? Czemu nie. 
Wbrew powszechnym obawom nie jest 
to zadanie wyłącznie dla osób mających 
doświadczenie w biznesie. Zawsze można 
skorzystać z pomocy eksperckiego zespo-
łu INTECH PK; zespołu, który założył już 
dwie spółki spin-off .

Zdobyte przez nas doświadczenie 
pozwoliło wypracować narzędzia, dzię-
ki którym proces komercjalizacji można 
z powodzeniem zamknąć w pięciu kro-
kach. Niniejszy tekst ma służyć nie tylko ich 
przedstawieniu, ale również zachęceniu 
nieprzekonanych do nawiązania współ-
pracy z nami przy tworzeniu własnej spółki 
technologicznej.

Krok 1 — Bilans otwarcia

Rozpoczynamy od analizy pomysłu, na 
którym ma bazować przyszła spółka. Czy 
istnieje on tylko w głowie twórcy, czy też 
podjęto kroki w celu jego materializacji (np. 
w formie dokumentacji technicznej lub pa-
tentu)? Istotne jest także ustalenie statusu 
praw własności do rozwiązania i sprawdze-
nie, czy z technologią nie wiążą się jakieś 
umowy lub zdarzenia ograniczające prawo 
do dysponowania własnością intelektualną. 
Zwieńczeniem etapu jest audyt technolo-
giczny, mający na celu zebranie wspólnie 
z twórcami technologii wszystkich kluczo-
wych informacji na temat rozwiązania.

Krok 2 — Weryfi kacja 
innowacyjności

Kolejny krok ma nam przynieść odpowiedź 
na pytanie, jak przełomowy jest zgłaszany 
pomysł. Służy temu przede wszystkim opi-
nia branżowego eksperta. Oceniamy także 
szanse i ryzyko związane z wdrożeniem 
technologii: musi ona przecież zadziałać 
także poza laboratorium. Jednocześnie 
szacujemy potencjalne zainteresowanie 
rynkowe ofertą przyszłej spółki: jak atrak-
cyjna będzie na tle konkurencji? 

Krok 3 — Zasoby

Na tym etapie badamy, jak zminimalizować 
ryzyko przyszłej działalności gospodar-
czej. Rekomendujemy podpisanie listów 
intencyjnych z konkretnymi partnerami, 
rozpoczynamy budowę zespołu tworzące-
go przyszłą spółkę oraz ustalamy warunki 
korzystania z kluczowych zasobów (apara-
tury, zaplecza techniczno-biurowego, ma-
teriałów, własności intelektualnej).

Krok 4 — Model biznesowy

To czas na przekucie technologii w produk-
ty lub usługi, odpowiadające na potrzeby 
rynkowe. Wybieramy optymalny sposób 
wykorzystania technologii, defi niujemy 
przyszłych klientów oraz przyjmujemy po-
litykę sprzedażową. Następnie kalkuluje-
my koszty, przynajmniej na pierwsze, naj-
trudniejsze lata działalności gospodarczej. 
Tutaj potrzebne są precyzyjne wyliczenia, 
dające gwarancję fi nansowego bezpie-
czeństwa. Innego wyjścia nie ma: od po-
prawności tych działań zależeć będzie, czy 
przyszła fi rma wkroczy na właściwą ścieżkę 
rozwoju. Musimy również ustalić takie kon-
krety, jak m.in. wartości udziałów w przy-
szłej spółce oraz model organizacyjny 
przedsięwzięcia (kto co robi i za co będzie 
odpowiedzialny).

Krok 5 — Finał, czyli tak 
naprawdę początek

Podpisanie aktu założycielskiego — to już 
tylko formalność wieńcząca całe przed-
sięwzięcie. Oprócz wsparcia w działaniach 
formalnych zapewniamy również pomoc 
w marketingowym nagłośnieniu faktu po-
wstania spółki. Warto ten moment właści-
wie wykorzystać — więcej się już nie po-
wtórzy. 

Z zakładaniem własnej spółki jest tro-
chę jak z piłkarską Ligą Mistrzów. Warto 
grać w tym elitarnym gronie, ale trzeba 
pamiętać, że walczymy o fi nał, nie zaś 

o samo przejście rundy wstępnej. Sukces 
rynkowy — to nie samo założenie fi rmy, 
a jej rynkowy byt. Dlatego warto poświęcić 
odpowiednio dużo czasu na trening, bu-
dowę strategii oraz doskonalenie taktyki. 
W INTECH PK możemy pochwalić się roz-
leg łą wiedzą na ten temat. 

Przedsięwzięcie zrealizowane w ra-
mach projektu „Spółka celowa INTECH 
PK Sp. z o.o. — efektywny podmiot 
zarządzający komercjalizacją wyników 
badań i prac rozwojowych powstałych 
na Politechnice Krakowskiej”, współfi -
nansowanego ze środków Narodowe-
go Centrum Badań i Rozwoju w ramach 
Programu SPIN-TECH. 

Spin-off  na piątkę, 
czyli komercjalizacja w 5 krokach
IZABELA PALUCH, KRZYSZTOF OLEKSY, PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI

Izabela Paluch jest prezesem INTECH PK Sp. 
z o.o.; Krzysztof Oleksy jest wiceprezesem 
INTECH PK Sp. z o.o.; Przemysław Zieliński jest 
specjalistą ds. promocji INTECH PK Sp. z o.o. 

Fot.: Jan Zych
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25 października w 12. edycji Inżynierskich 
Targów Pracy Politechniki Krakowskiej 
wzięło udział prawie czterdziestu wystaw-
ców i gości z kraju i z zagranicy. Poszukiwali 
młodej kadry — pracowników i praktykan-
tów — wśród studentów m.in. automa-
tyki i robotyki, budownictwa, elektroniki 
i elektrotechniki, mechaniki i budowy ma-
szyn, energetyki, inżynierii i technologii 
chemicznej czy IT. Licznie reprezentowana 
była przez pracodawców również branża 
samochodowa, konstrukcyjna, produkcyj-
na i telekomunikacja.

Swoje stoiska na tragach posiadali rów-
nież: Centrum Transferu Technologii PK, 
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 
PK, Wojewódzki Urząd Pracy oraz organi-
zacje studenckich (AEGEE, IAESTE) i patroni 
medialni.

Biuro Karier organizuje targi pracy, by 
studentom i młodym absolwentom PK 
umożliwić bezpośredni kontakt z przedsta-
wicielami rynku pracy. W tym roku po raz 
pierwszy w historii targów można było wziąć 
udział w indywidualnej sesji rekrutacyjnej. 
Do tej formy udziału w targach zostały za-
proszone fi rmy CH2M, Sii, MAN Bus i Nokia. 

Tego typu spotkania to nie tylko oka-
zja, by pozostawić pracodawcy swoje CV 

czy zasiąść do próbnej rozmowy, którą 
prowadzi osoba odpowiedzialna za rekru-
tację w danej fi rmie. Przede wszystkim po-
zwalają każdemu zyskać cenną informację 
zwrotną w kwestii jego indywidualnego 
przygotowania do postępowania rekruta-
cyjnego, w każdej fi rmie przebiegającego 
przecież inaczej. Akcje „speed recruit-
ment” spotkały się z dużym zainteresowa-
niem studentów i z pewnością staną się 
stałym elementem targów pracy.

Jak co roku, dużą frekwencją odwie-
dzin cieszył się punkt sprawdzania CV, 
z dyżurującymi w nim doradcami zawodo-
wymi z Biura Karier oraz przedstawicielami 
pracodawców. Każdy mógł zweryfi kować 
poprawność dokumentów aplikacyjnych, 
a następnie pozostawić je bezpośrednio 
na stanowiskach wystawców. 

Biuro Karier co roku przeprowadza 
wśród wystawców ankietę. Pracodawcy 
określają w niej, jakich kompetencji najczę-
ściej poszukują u młodych pracowników 
i w jakim stopniu studenci i absolwenci 
spełniają oczekiwania rynku pracy. Oka-
zuje się, że obecnie doceniane są: umiejęt-
ności komunikacyjne, wielozadaniowość, 
umiejętność planowania, dobra organiza-
cja czasu, umiejętność pracy w zespole, wy-
kształcenie kierunkowe, znajomość języka 

Inżynierskie Targi Pracy Politechniki Krakowskiej 2016

Indywidualne sesje rekrutacyjne — 
atrakcją targów
MAJA ZIĘTARA

angielskiego, a także samodzielność. Atrak-
cyjność kandydatów do pracy weryfi kują 
także: praktyczne umiejętności zawodowe, 
znajomość języków obcych i kompetencje 
interpersonalne, zwłaszcza umiejętność 
rozwiązywania problemów. (Szczegóło-
we opracowanie wyników ankiet zosta-
nie opublikowane na stronie Biura Karier: 
kariery.pk.edu.pl). 

Druga ankieta, którą opracowuje BK, 
dotyczy opinii studentów na temat przy-
datności tej formy kontaktu z pracodawca-
mi. Wszystkie głosy zostaną wykorzystane 
w przygotowaniu przyszłorocznej edycji 
wydarzenia. Uczestnicy targów mogą zgła-
szać swe uwagi za pośrednictwem formu-
larza, który  znajduje się na stronie Biura 
Karier. 

Patronat honorowy nad ITP 2016 spra-
wował rektor PK prof. Jan Kazior. Spon-
sorami tegorocznej edycji byli: Contechs 
Consulting Ltd. z Wielkiej Brytanii, Cooper 
Standard — międzynarodowy koncern 
z branży motoryzacyjnej oraz Accenture Sp. 
z o.o. — fi rma świadcząca usługi w zakre-
sie doradztwa, nowoczesnych technologii 
i outsourcingu. Patronat medialny spra-
wowali: „Dziennik Polski”, Radio Nowinki, 
Eurostudent.pl, Praca.pl, Magazyn Semestr, 
StrefaInzyniera.pl i BaseConnect.org.

Baza ofert pracy, staży, praktyk
Bezpłatne szkolenia 
 i doradztwo zawodowe
Baza CV na stronie internetowej
Organizacja spotkań z pracodawcami, 

Inżynierskie Targi Pracy
Badania losów absolwentów

Biuro Karier Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24, budynek W15, p. 229
 tel.: (12) 628 29 11; 
e-mail: kariery@pk.edu.pl
kariery.pk.edu.pl

Fot.: Jan Zych
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Specjaliści z prawie 20 krajów przybyli na 
11. Międzynarodową Konferencję „Nowe 
technologie budowlane w projektowa-
niu architektonicznym” (XI International 
Conference NBTAD 2016 — New Building 
Technologies and Architectural Design). 
Konferencja odbyła się w dniach 13–14 
października na Politechnice Krakowskiej. 
Podczas obrad dokonano wymiany po-
glądów i doświadczeń na temat współcze-
snych technologii budowlanych, przed-
stawiono najnowsze osiągnięcia w tym 
zakresie, a także dyskutowano o procesach 
i metodach kształcenia architektów i inży-
nierów.

Spotkanie stało się okazją do przed-
stawienia zarówno nowych idei, jak i kon-
kretnych rozwiązań architektonicznych 
i budowlanych w różnych krajach świata. 
Mówiono też o rozmaitych aspektach edu-
kacji architektonicznej. O szerokich zain-
teresowaniach uczestników konferencji 
świadczyć mogą tytuły niektórych refera-
tów: 
• „Ateny jako miasto historycznego roz-

woju urbanistycznego” (George Meta-
xas, Grecja); 

• „Zjawisko przestrzeni ciągłej — techni-
ki w kompozycji przestrzennej” (Laila 
Sabsabiová, Republika Czeska); 

• „Nowe miejskie krajobrazy i rozwią-
zania materiałowo-technologiczne” 
(Katarzyna Pluta, Polska, Politechnika 
Warszawska); 

• „Kształtowanie środowiska mieszka-
niowego w miastach północnego Ka-
zachstanu” (Sara Sadykova, Olga Se-
menyuk, Kazachstan);  

• „Tworzenie historycznych rekonstrukcji 
dziedzictwa kulturowego jako podsta-
wa badań i kształcenia” (Tatiana Laska, 
Sergey Golubkov, Rosja); 

• „Program urbanistyczny dla architek-
tów na Uniwersytecie w Alicante” (Pa-
blo Marti, Hiszpania). 

• „Czy metodologia Lean może mieć za-
stosowanie w nauczaniu projektowa-
nia inżynieryjnego?” (Daniela Pusca, 
Northwood Derek, Kanada); 

• „Badania naukowe jako metoda eduka-
cji architektonicznej” (Lubica Vitkova, 
Słowacja); 

• „Architektoniczne techniki projekto-
wania elewacji w architekturze białoru-
skiej od lat 60. do 90.” (Eugenij Moro-
zov, Białoruś); 

• „Wybrane problemy projektowania 
współczesnej architektury sakralnej ze 
względu na konsumpcję energii” (Yuriy 
Kryvoruchko, Ukraina); 

• „»Internet rzeczy« (IoT) i jego wpływ 
na społeczności i miasta” (Anton Ravin-
dran, Indonezja). 

Szeroką gamę pro-
blemów zaprezentowali 
w trakcie konferencji także 
specjaliści z Politechniki 
Krakowskiej. W przedsta-
wionych referatach poru-
szali zarówno zagadnienia 
z zakresu stosowania kon-
kretnych nowych techno-
logii, jak również kwestie 
o charakterze ogólnym 
oraz dotyczące kształce-
nia studentów. W wystą-
pieniach tych znalazła 
odzwierciedlenie znaczna 

Konferencja NBTAD na Politechnice Krakowskiej 

Nowe technologie dla architektów

część dorobku pracowników naukowych 
Wydziału Architektury PK ostatnich lat. 

Organizatorami konferencji byli: Insty-
tut Projektowania Budowlanego Wydzia-
łu Architektury PK, Sekcja Budownictwa 
Ogólnego Komisji Urbanistyki i Architektu-
ry krakowskiego oddziału PAN oraz World 
Institute for Engineering and Technology 
Education (WIETE). Przewodniczącym ko-
mitetu naukowego był prof. Wacław Cela-
dyn, zaś pracami komitetu organizacyjne-
go kierowała dr hab. inż. arch. Sabina Kuc, 
prof. PK. 

W otwarciu dwudniowego spotkania 
uczestniczyli rektor PK prof. Jan Kazior 
i prorektor prof. Tadeusz Tatara, a także 
dziekani czterech wydziałów PK: prof. 
Jacek Gyurkovich (WA), dr hab. inż. Sta-
nisław Rybicki (WIŚ), dr hab. inż. Andrzej 
Szarata (WIL) i prof. Jerzy Sładek (WM). 
W konferencji wziął udział dyrektor 
WIETE Zenon J. Pudlowski, znany szero-
ko w świecie polski inżynier i specjalista 
w dziedzinie edukacji. Obrady toczyły się 
w salach konferencyjnych pawilonu „Ko-
tłownia” i Galerii „Gil”. 

Konferencji towarzyszyły dwie wysta-
wy. W Galerii „Kotłownia” pokazano plon 
konkursu studenckiego na projekt jedno-
rodzinnego, energooszczędnego budynku 
mieszkalnego, zaś w Galerii „Gil” przedsta-
wiona została współpraca międzynaro-
dowa głównego organizatora konferencji 
— Instytutu Projektowania Budowlanego 
WA PK. 

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Otwarcie obrad konferencyjnych, przemawia rektor PK Jan Kazior

Sabina Kuc i Wacław Celadyn
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Współczesne technologie, które znajdują 
zastosowanie w pielęgnacji i rewalory-
zacji terenów historycznej zieleni kom-
ponowanej, były tematem XXIII ogól-
nopolskiej konferencji z zakresu sztuki 
ogrodowej i dendrologii historycznej. 
W obradach toczących się 20 i 21 paź-
dziernika na Politechnice Krakowskiej 
wzięli udział przedstawiciele kilkunastu 
ośrodków naukowych i badawczych, 
muzealnych oraz urzędów. Podczas se-
sji plenarnej referaty prezentowali m.in. 
specjaliści z krakowskiego Zarządu Ziele-
ni Miejskiej i Stowarzyszenia Architektu-
ry Krajobrazu.

Podstawowym celem konferencji 
było przedstawienie aktualnej sytuacji — 
obecnie obserwowanych tendencji i tech-
nologii wprowadzanych na terenach za-
bytkowych parków, ogrodów, zieleńców, 
struktur zielonych miast i wsi. Mówiono 
o wykorzystaniu najnowszych rozwiązań 
techniki, informatyzacji — zarówno w pro-
cesie projektowania, jak i na etapie reali-
zacji (rewitalizacji, rewaloryzacji). Analiza 
przykładów, konkretnych realizacji, sposo-
bów właściwego zastosowania możliwo-
ści, jakie przynosi postęp technologiczny, 
stała się istotną częścią konferencyjnych 

spotkań. Prelegenci porównywali metody 
i rozwiązania krajowe z najnowszymi świa-
towymi trendami, zarówno w kwestii kon-
serwacji dzieła, zastosowania roślinności 
i materiałów.

Dodatkowym wydarzeniem, które to-
warzyszyło głównemu panelowi konferen-
cji 20 października, była studencka sesja, 
podczas której młodzi badacze zaprezen-
towali 12 referatów. Prof. Anna Mitkowska, 
przewodnicząca jury konkursowego, po-
wołanego do ich oceny, zwróciła uwagę na 
konieczność aktywizacji i zachęcania do 
pracy młodego pokolenia.

Konferencję uświetniły aż trzy związa-
ne z nią merytorycznie wystawy. Pierwsza 
— „Tomorrow Landscapes”, prezentowała 
wybrane prace studentów architektury 
krajobrazu na Wydziale Architektury PK, 
zakwalifi kowane na IX Biennale Archi-
tektury Krajobrazu w Barcelonie. Można 
ją było podziwiać w Galerii Akademii im. 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego i w holu 
na parterze budynku Wydziału Architek-
tury PK przy ul. Warszawskiej 24. Z kolei 
koncepcje projektowe studentów II roku 
kierunku architektura krajobrazu PK stały 
się kanwą ekspozycji w pawilonie CORT 
przy ul. Powiśle 11, zatytułowanej „Ukryte 

Konferencja Zakładu Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych PK

Nowoczesność w służbie zabytkom zieleni
KATARZYNA HODOR, KATARZYNA ŁAKOMY

W tle zabytkowy pałac w Łobzowie — obec-
nie siedziba dwóch wydziałów PK. Fot.: Jan 
Zych

ogrody Krakowa”. Na trzecią wystawę, na-
zwaną z naukową precyzją: „Rośliny runa 
parków publicznych oraz rośliny zieleni 
w przestrzeni miasta”, złożyły się fotografi e 
autorstwa Katarzyny Fabijanowskiej i Łuka-
sza Moszkowicza, wystawione w Galerii PK 
„Kotłownia”.

Głównymi organizatorami tej cyklicz-
nie odbywającej się konferencji byli trady-
cyjnie: Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów 
Zielonych Instytutu Architektury Krajobra-
zu PK, Sekcja Sztuki i Architektury Ogro-
dowej Komisji Urbanistyki i Architektury 
Oddział PAN w Krakowie oraz Instytut Bo-
taniki im. Władysława Szafera PAN w Kra-
kowie. Patronat honorowy nad wydarze-
niem objęli — rektor PK prof. Jan Kazior 
oraz prezes Stowarzyszenia Architektury 
Krajobrazu dr inż. Piotr Reda.

Organizatorzy wierzą, że zaplanowa-
na w przyszłym roku konferencja z tego 
cyklu, ze względu na temat: sacrum 
w kraj obrazach komponowanych, spotka 
się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza 
że odbywać się będzie na forum między-
narodowym.

Dr inż. arch. Katarzyna Hodor i dr hab. inż. 

arch. Katarzyna Łakomy są adiunktami Instytu-
tu Architektury Krajobrazu PK.

Realizacja czę ści ogrodów Łobzowa jako przykład nowych tendencji, występujących na te-
renach ogrodu historycznego. Fot.: Jan Zych
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Trwają prace nad założe-
niami do nowej ustawy, re-
gulującej działalność szkół 
wyższych w Polsce. Mi-
nisterstwo Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego w drodze konkursu 
wyłoniło trzy zespoły, które zajmują się 
obecnie szczegółowymi rozwiązaniami 
dla mającego powstać aktu prawnego. 
Jednym z zespołów jest Instytut Aller-
handa w Krakowie. 

Finaliści: Poznań, Warszawa 
i Kraków

Konkurs MNiSW został skierowany do 
szeroko pojętego środowiska akade-
mickiego. Poza uczelniami w konkursie 
mogły wziąć udział instytuty Polskiej 
Akademii Nauk, jednostki Polskiej Aka-
demii Umiejętności oraz samodzielne 
instytuty naukowe. Spośród 15 zespo-
łów, które stanęły w szranki, wyłoniono 
trzech fi nalistów, w tym zespół z Insty-
tutu Allerhanda w Krakowie. Pozostałe 
dwa zespoły są związane z uczelniami 
akademickimi — Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uni-
wersytetem SWPS w Warszawie. Propo-
zycje przedstawione przez te trzy grupy 
spotkały się z najwyższym uznaniem 
jury pracującego pod przewodnictwem 
prof. Tomasza Dietla — fi zyka zwią-
zanego z PAN i Uniwersytetem War-
szawskim. Wicepremier, minister nauki 
i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Go-
win zauważył, że zwycięskie zespoły 
reprezentują nie tylko różne wojewódz-
twa, ale każdy jest z innego… zaboru.

Instytut Allerhanda jest nieza-
leżnym, apolitycznym ośrodkiem 
naukowo-badawczym i eksperckim. 
Został założony jako fundacja w 2009 r. 
Zajmuje się m.in. interdyscyplinarny-
mi i porównawczymi studiami nad 
rolą instytucji prawnych w konsty-
tuowaniu oraz funkcjonowaniu ryn-
ku, a także badaniami implementacji 

prawa wspólnotowego oraz europe-
izacji, harmonizacji i unifi kacji prawa. 
Patronem instytutu jest Maurycy Al-
lerhand, przedwojenny prawnik, cywi-
lista, profesor Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie i członek Trybunału 
Stanu. Instytut ma siedzibę przy pl. Si-
korskiego w Krakowie. 

Twórcą Instytutu Allerhanda i pre-
zesem jego zarządu jest dr hab. Arka-
diusz Radwan — absolwent prawa na 
UJ, ekspert Parlamentu Europejskiego 
w dziedzinie prawa spółek, wykładow-
ca na uniwersytetach zagranicznych 
(ostatnio: Rzym, Kluż, Kowno). W la-
tach 2013 i 2015 „Dziennik Gazeta Praw-
na” zaliczył go do grona 50 najbardziej 
wpływowych prawników w Polsce. 
Przystąpienie do konkursu dotyczącego 
nowej ustawy dla szkół wyższych Ar-
kadiusz Radwan motywuje faktem, że 
kierowana przez niego instytucja, mimo 
młodego wieku, ma już dość duży do-
robek w działalności doradczej i legis-
lacyjnej, nie tylko zresztą na forum 
krajowym. Kilka osób związanych z In-
stytutem Allerhanda — to członkowie 
różnego rodzaju grup roboczych, dora-
dzających Komisji Europejskiej i innym 
agendom ponadnarodowym. Bodźcem 
do włączenia się do prac nad ustawą dla 
uczelni było przekonanie, że koniecz-
na jest zasadnicza reforma szkolnictwa 
wyższego. 

Stracony kapitał 

Za atut polskiego szkolnictwa wyższego 
dr hab. Arkadiusz Radwan uważa długą 
akademicką tradycję, którą zawdzięcza-
my jednemu z najstarszych w tej części 
Europy uniwersytetów. Drugim atutem 
jest bardzo zdolna młodzież i bardzo 
przyzwoity poziom szkolnictwa pod-
stawowego, o czym świadczą wyniki 
badań umiejętności uczniów w ramach 
międzynarodowego programu PISA. 
Jednak później tracimy kapitał, tkwią-
cy w tych młodych ludziach, zauważa 

Arkadiusz Radwan. Mówi: — Ten kapitał 
nie przekłada się na bogactwo narodu, po-
nieważ źle funkcjonują rozwiązania insty-
tucjonalne w szkolnictwie wyższym. Słaba 
jest nasza innowacyjność, mierzona liczbą 
patentów w przeliczeniu na liczbę ludności, 
niski udział zaawansowanych technologii 
w eksporcie. Podejmowane dotąd reformy 
miały charakter liftingu, a konieczne jest 
gruntowne zreformowanie ustroju szkolnic-
twa wyższego. 

Arkadiusz Radwan zwraca uwa-
gę, że wzrost nakładów na szkolnic-
two wyższe (po części zawdzięczamy 
go funduszom unijnym), zaowocował 
istotnym wzbogaceniem infrastruk-
tury uczelni, nowymi budynkami 
i laboratoriami, natomiast nie nastąpił 
porównywalny wzrost fi nansowania 
dotyczący samych naukowców. To wy-
raz nieufności polityków, którzy uwa-
żają, że wzrost nakładów na „czynnik 
ludzki” nie przyniósłby w obecnych 
warunkach odpowiednich efektów na-
ukowych. Wyrazem nieufności jest też 
rozbudowanie obowiązków sprawo-
zdawczych, co powoduje, że nauczy-
ciele akademiccy muszą spędzać wiele 

Zanim powstanie nowa ustawa
Najpierw należy zreformować szkolnictwo wyższe, a potem znacząco 
podnieść nakłady, w tym wynagrodzenia dla naukowców oraz stypendia dla 
młodych doktorantów i osób po doktoracie — proponuje Instytut Allerhanda 
w Krakowie
LESŁAW PETERS

Dr hab. Arkadiusz Radwan — prezes Insty-
tutu Allerhanda w Krakowie. Fot.: Ze zbio-
rów A. Radwana



24 Nasza Politechnika nr 12 (160) grudzień 2016 www.nasza.pk.edu.pl

ARTYKUŁY

czasu na przygotowywaniu raportów 
na temat swej pracy. Nieufność bywa 
jednak częstokroć uzasadniona, gdy 
się słyszy niepokojące sygnały na temat 
nepotyzmu na uczelniach czy niskiej ja-
kości publikacji. I dlatego właśnie zmia-
ny systemowe w szkołach wyższych są 
konieczne. 

Większość środowiska akademickie-
go jest przywiązana do modelu egalitar-
nego. Podczas wielu konferencji stawiane 
jest pytanie, co zrobić ze słabszymi uczel-
niami, z których część tylko udaje, że 
uczy. Arkadiusz Radwan uważa, że głów-
nym problemem polskiej nauki nie jest to, 
iż mamy pewną liczbę słabszych szkół 
wyższych, ale to, że nie mamy ani jednej, 
która reprezentowałaby poziom prawdzi-
we światowy. Dziś różnicę poziomów wi-
dać choćby dzięki Internetowi, w którym 
coraz więcej uniwersytetów zachodnich 
udostępnia swoje wykłady i o porówna-
nia nietrudno. Radwan przywołuje też 
własne doświadczenia z pobytu na uczel-
niach zachodnich, gdzie przekonał się, że 
student jest zupełnie inaczej traktowany 
niż w Polsce. 

Kwestia mobilności 

Zdaniem dr. hab. Arkadiusza Radwana 
ważnym czynnikiem podniesienia po-
ziomu polskich uczelni jest ich umię-
dzynarodowienie. W szczególności 
powinniśmy zabiegać o przyciąganie 
do Polski uczonych reprezentujących 
światowy poziom. Sytuacja przypomi-
na trochę konkurowanie klubów pił-
karskich, które starają się przyciągać 
ludzi umiejących grać dobrze w piłkę 
i będących dobrymi trenerami. Kluby 
wyszukują też młode talenty i potem 
motywują je do osiągania ambitnych 
celów. Podobnie powinny też działać 
uczelnie. 

W Polsce cudzoziemcy stanowią 
niecałe 2,5 proc. kadry naukowej, pod-
czas gdy na Uniwersytecie w Oxfordzie 
jest to 41 proc., w Massachusett s Insti-
tute of Technology — 56 proc., w Oslo 
— 25 proc, a w Rydze — ponad 11 proc. 
Dodać jeszcze należy, że około 40 proc. 
obcokrajowców na polskich uczelniach 
pochodzi z Ukrainy i Słowacji, a część 
z nich zatrudniono tylko po to, aby za-
pewnić tz w. minima kadrowe wymaga-
ne przez ustawę. Polskie szkoły wyższe 
nie prowadzą polityki kadrowej polega-
jącej na wyłapywaniu talentów. Brakuje 
też woli, by ściągać najlepszych ludzi 
z zagranicy. Nawet polscy naukowcy, 
którzy uzyskali doktoraty na czołowych 

uczelniach zagranicznych, nie zawsze 
mogą uzyskać etat w kraju.

Naszym problemem jest też bardzo ni-
ska mobilność kadry akademickiej w kra-
ju. W Niemczech istnieje zakaz awansu 
na stanowisko profesorskie osoby wywo-
dzącej się z tego samego ośrodka. Zdarza 
się, że ktoś po kilku lub kilkunastu latach 
wraca na uczelnię, z której kiedyś wy-
szedł, ale w międzyczasie sprawdził się 
w innych ośrodkach akademickich. To 
model, który ma swoje zalety, ale u nas 
w praktyce byłby trudny do zrealizowa-
nia. Nie tylko z powodu poważnie ogra-
niczających mobilność, niskich zarobków 
młodych nauczycieli akademickich, ale 
także z tego względu, że wymuszona 
rotacja na uczelniach wiązałaby się z po-
średnią dyskryminacją kobiet. Częściej 
bowiem kobieta zmienia miejsce zamiesz-
kania w związku ze zmianą miejsca pracy 
męża niż odwrotnie. 

Z wymienionych powodów Arka-
diusz Radwan nie rekomenduje jako 
jedynego możliwego rozwiązania wy-
muszonej mobilności w środowisku 
akademickim. Zamiast tego kładzie 
nacisk na konieczność organizowa-
nia uczciwych konkursów, w ramach 
których można będzie uzyskać etat we 
własnym ośrodku, ale pod warunkiem 
że konkurs będzie jawny i otwarty. Ra-
dwan zwraca jednak uwagę, że mobil-
ność powinna być wpisana w zawód 
naukowca. Decydując się na ścieżkę 
kariery naukowej, należałoby z góry za-
łożyć, że nie da się jej pogodzić ze stabi-
lizacją i pewnością zatrudnienia w jed-
nym miejscu, podobnie jak strażakiem 
nie może być ktoś, kto boi się ognia, 
a pielęgniarką lub lekarzem osoba nie-
znosząca widoku krwi. 

Uniwersytety i szkoły 
zawodowe 

W dzisiejszym myśleniu o szkolnictwie 
wyższym pokutuje przekonanie, że 
państwowe wyższe szkoły zawodowe 
są jak gdyby uczelniami drugiej katego-
rii, co przejawia się w tym, że często na 
drugim, trzecim etacie pracują tam oso-
by, dla których podstawowym miejscem 
zatrudnienia jest uniwersytet. Tymcza-
sem trzeba jasno powiedzieć, że są to 
dwa rodzaje uczelni, mające różne misje 
do spełnienia. 

— Ze względu na specyfi kę odkrycia 
naukowego uniwersytety powinny dzia-
łać, mając dłuższą perspektywę. W bada-
niach podstawowych nie wszystko da się 
przewidzieć. Od uniwersytetu nie można 
oczekiwać wyłącznie, że będzie odpowiadał 

na zapotrzebowanie rynku pracy. Są inne 
parametry, które potrafi ą nam powiedzieć, 
czy uniwersytet należycie wypełnia swoją 
misje — mówi Arkadiusz Radwan. — 
Uniwersytet powinien dawać wiedzę gospo-
darce i kapitał kulturowy społeczeństwu. 
Natomiast uczelnie zawodowe powinny 
w znaczenie większym stopniu reagować na 
zmieniające się uwarunkowania na lokal-
nym rynku pracy. Być może należy rozwa-
żyć możliwość częściowego ich fi nansowania 
przez samorządy.

W skład zespołu Instytutu Aller-
handa, pracującego nad założeniami do 
nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, 
wchodzą m.in. osoby wywodzące się 
z państwowych, zawodowych szkół 
wyższych. Przytaczają oni przykłady 
tych absolwentów, którzy znajdują za-
trudnienie w takich instytucjach jak 
bank, port lotniczy, fi rma z kapitałem 
zagranicznym, gdzie potrzebna jest 
znajomość języków obcych na poziomie 
praktycznym, połączona z kompeten-
cjami miękkimi i organizacyjnymi. Do 
tego nie trzeba studiować gramatyki hi-
storycznej, jak na uniwersyteckiej fi lolo-
gii. Wyższe szkoły zawodowe mają do 
spełnienia po prostu inne zadania. 

Mówiąc o zmianach, które należy 
wprowadzić w szkołach wyższych, 
dr hab. Arkadiusz Radwan zwraca uwa-
gę na wykład akademicki, który pozo-
staje podstawową jednostką dydaktycz-
ną na uniwersytecie. To była bardzo 
dobra metoda przekazywania wie-
dzy szczególnie przed Gutenbergiem. 
A dziś? Odkąd mamy Internet, wiele 
wykładów można odsłuchać za pośred-
nictwem sieci, i to pochodzących z do-
brych uczelni, często za darmo. Licz-
bę wykładów wygłaszanych na żywo 
można byłoby ograniczyć i zastępować 
je warsztatami, sesjami dyskusyjnymi, 
gdzie student musi najpierw przygoto-
wać materiał, by stał się on przedmio-
tem debaty. To jednak stawia prowadzą-
cym o wiele wyższe wymagania. 

Nauka nie jest demokratyczna

Jednym ze sposobów uzdrowienia sytu-
acji w szkolnictwie wyższym, zdaniem 
specjalistów wchodzących w skład ze-
społu pracującego nad złożeniami do 
nowej ustawy, powinna być zmiana 
systemu zarządzania uczelniami, idąca 
w kierunku ograniczenia uczelnianej 
demokracji. Dr hab. Arkadiusz Radwan 
zwraca uwagę, że sama nauka nie jest ze 
swej natury demokratyczna. Mówi: 

— Twierdzenia naukowe podlegają wa-
lidacji jakościowej, a nie ilościowej. Gdyby 
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teorię Kopernika poddano pod głosowanie, 
okazałoby się, że całkowicie się myli. Po 
drugie, większość istotnych odkryć i publi-
kacji, czyli to, co decyduje o postępach na-
uki, pochodzi od mniejszości uczonych. Je-
śli wszystkich badaczy chcemy jednakowo 
upodmiotowić, wchodzimy w ewidentny 
konfl ikt, z którym mamy dziś do czynienia 
w Polsce. Po trzecie, demokracja w prakty-
ce oznacza oligarchię, bo starsza kadra ma 
więcej do powiedzenia niż kadra młodsza. 
Obowiązuje coś, co można nazwać zasadą 
senioratu. 

Istnieją badania, które pokazują, 
na jaki okres życia naukowca przypa-
dają najważniejsze odkrycia. Badania 
te posługują się prostą metodologią. 
W przypadku nagród Nobla można 
zazwyczaj precyzyjnie wskazać, któ-
re osiągniecie było tym przełomowym 
i zadecydowało o przyznaniu nagrody 
— niejednokrotnie wiele lat albo nawet 
dekad później. Średnia wieku w fi zyce 
to 37 lat, w chemii — 39 lat, w medycy-
nie — 40 lat. Przy czym dziś bardziej 
niż kiedyś praca naukowa ma charakter 
zespołowy, a zespoły badawcze łatwiej 
buduje się nieco starszym naukowcom. 
Uwzględniając ten czynnik, otrzyma-
libyśmy nieco niższe wartości wieku 
optymalnej produktywności w nauce. 
To właśnie trzydziestolatkowie powinni 
mieć szczególnie dogodne warunki do 
pracy, tymczasem ich pozycja na uczel-
ni jest jeszcze stosunkowo słaba. 

— Dlatego trzeba zerwać ze źle rozumia-
ną demokracją na uczelni. Potrzebne jest cia-
ło, które może się nazywać konwentem lub 
radą powierniczą (nazwa jest mniej istotna); 
ciało, do którego będą wchodzić osoby pra-
cujące na uczelni, ale nie powinni stanowić 
większości. W gremiach takich powinni za-
siadać światli ludzie biznesu, autorytety. 
Może warto przejąć z modelu spółek publicz-
nych obecność w takich ciałach niezależnych 
członków rad nadzorczych — zastanawia 
się Arkadiusz Radwan. Dodaje, że do 
takiego grona warto byłoby powoły-
wać Polaków pracujących za granicą, 
bo w kraju nie są od nikogo zależni. 
Tak ukształtowana rada powiernicza 
wyłaniałaby władze uczelni, a wybra-
ny przez nią rektor odpowiadałby tylko 
przed nią. Chodzi o to, aby władze szko-
ły interesowały się jakością kształcenia 
i prowadzonych badań, a nie były za-
kładnikami swych społeczności. 

Między dydaktyką a badaniami

Założenia do nowej ustawy, powstają-
ce w zespole powołanym przez Insty-
tut Allerhanda, przewidują, że reforma 

ustroju szkolnictwa wyższego powinna 
poprzedzić znaczący wzrost wynagro-
dzeń dla naukowców oraz stypendiów 
dla młodych doktorantów i osób po 
doktoracie. Ludziom młodym trzeba 
stworzyć dobre warunki do pracy. Wte-
dy można będzie też oczekiwać, że z za-
granicy zaczną wracać ci, którzy kiedyś 
wyjechali z kraju, nie widząc szansy 
własnego rozwoju. Specjaliści z Insty-
tutu Allerhanda stawiają ponadto na 
znaczne podniesienie świadomości kan-
dydatów na studentów przy wyborze 
uczelni. Obecnie wybór dokonywany 
jest trochę po omacku. Konieczne są też 
zasadnicze zmiany w zakresie fi nanso-
wania uczelni. Nie może być ono prostą 
konsekwencją liczby studentów i liczby 
pracowników. System powinien wyżej 
premiować jednego dobrego naukowca 
niż pięciu złych.

Na temat prac nad koncepcją przy-
szłej ustawy, prowadzonych przez dwa 
pozostałe zespoły, niewiele wiadomo. 
Jak informował miesięcznik „Forum 
Akademickie” (nr 7–8/2016), zespół 
działający przy UAM pod kierunkiem 
prof. Marka Kwieka wysunął na czoło 
swojego projektu pięć podstawowych 
zasad organizacyjnych: zróżnicowanie 
zadań uczelni w zależności od miejsca 
zajmowanego przez nie w całym syste-
mie, otwartość na otoczenie społeczno-
-gospodarcze, mobilność kadry i stu-
dentów, konkurencyjność w dostępie 
do zasobów, przejrzystość funkcjono-
wania. 

Poznański zespół proponuje re-
zygnację z kolegialnego modelu za-
rządzania uczelnią na rzecz modelu 
menedżerskiego (a więc zwiększenie 
roli organów jednoosobowych). W pro-
jekcie zawarta jest też zasada podziału 
uczelni na trzy typy: badawcze, dydak-
tyczne oraz badawczo-dydaktyczne; 
studia zaś miałyby być podzielona na 
akademickie i praktyczne. Finansowa-
nie miałoby być powiązane z oceną 
jakości opartą na mierzalnych wyni-
kach i peer review oraz uproszczonych 
algorytmach (różnych w zależności od 
typu uczelni). Umowy dotyczące fi -
nansowania byłyby zawierane na 3 lub 
4 lata, bez konieczności szczegółowego 
określania celów i sposobów wydatko-
wania pieniędzy.  

Zespół afi liowany przy Uniwersyte-
cie SWPS za szczególnie ważny aspekt 
zmian w szkolnictwie wyższym uwa-
ża zmianę polityki kadrowej. Kładzie 
nacisk na wykorzystanie w dydaktyce 
i badaniach specjalistów z doświadcze-
niem gospodarczym i odpowiadających 

za innowacje. Uczelnię zamierza obda-
rzyć dużą autonomią w doborze metod 
i narzędzi kształcenia. Jednocześnie 
postuluje wyłonienie trzech grup szkół 
wyższych: grupy uniwersytetów ba-
dawczych — dla nich dydaktyka bę-
dzie jedynie uzupełniającym obszarem 
działalności; grupy szkół zajmujących 
się w równej mierze badaniami nauko-
wymi i dydaktyką oraz grupy zawodo-
wych uczelni, których podstawowym 
zadaniem będzie kształcenie na stu-
diach pierwszego i drugiego stopnia 
o profi lu praktycznym (bez obowiązku 
prowadzenia badań). Źródła fi nanso-
wania uczelni powinny zostać zróż-
nicowane, a fundusze miałyby trafi ać 
przede wszystkim na kształcenie wy-
soko wykwalifi kowanych specjalistów 
w zawodach defi cytowych na rynku 
pracy. 

* 

Kalendarz działań związanych z przy-
gotowaniem projektu nowej ustawy 
zakłada, że prace trzech zespołów do-
biegną końca w styczniu 2017 r. Będące 
plonem tych prac trzy projekty staną się 
przedmiotem dyskusji w trakcie serii 
konferencji, w których wyniku dojdzie 
do wypracowania przez ministerstwo 
jednolitego dokumentu. Stanie się on 
podstawą właściwego projektu usta-
wy przygotowanego w resorcie, by 
trafi ć pod obrady Sejmu. Nowe „Pra-
wo o szkolnictwie  wyższym” ma 
wejść w życie od roku akademickiego 
2018/2019. 

Słowo końcowe będzie więc należa-
ło do MNiSW. Dziś nie sposób przewi-
dzieć, które założenia, przedstawione 
w trzech projektach, obronią się w toku 
planowanych dyskusji i które zostaną 
uwzględnione w dokumencie skierowa-
nym do Sejmu. Diagnoza sformułowana 
przez Instytut Allerhanda i zapropono-
wane przez niego rozwiązania stanowią 
jednak istotny wkład do dyskusji na te-
mat zmian czekających polską szkołę 
wyższą.

Wyrażone w tekście przez dr. hab. 
Arkadiusza Radwana poglądy są 
jego własne i — jak sam podkreśla 
— do czasu zamknięcia prac i przy-
jęcia dokumentu nie stanowią ofi -
cjalnego stanowiska kierowanego 
przez niego Zespołu.
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Historia ludzkości nie-
rozerwalnie związana 
jest z rozwojem tech-
nologii wytwarzania 
nowych materiałów 

o coraz lepszych właściwościach, zaspo-
kajających potrzeby kolejnych cywiliza-
cji. Nie bez powodu nazwami materiałów 
określamy epoki w historii ludzkości: 
epoka kamienia, epoka brązu... 

Wiek XIX nazywamy często epoką 
stali, gdyż ten okres w budownictwie 
reprezentują najznakomitsze stalowe 
obiekty inżynieryjne autorstwa m.in. 
Gustawa Eiff ela (słynna wieża i most 
Aleksandra III w Paryżu) czy Théo-
phila Seyriga (most Maria Pia w Porto 
wzniesiony przez fi rmę G. Eiff ela). Wiek 
XX naznaczył intensywny rozwój krze-
mianów i polimerów oraz powstałych na 
ich bazie materiałów kompozytowych. 
Wiek XXI — to przede wszystkim okres 
intensywnych poszukiwań w zakresie 
inżynierii molekularnej nanomateriałów 
i tz w. materiałów funkcjonalnych.

Nanocząstki w budownictwie?

Czy nanoświat, którego podwoje otwo-
rzył Richard Feynman słynnym stwier-
dzeniem: „There is plenty of  room at the 
bott om”, oferuje rozwiązania również 
dla budownictwa? Na to pytanie próbu-
je odpowiedzieć profesor Lech Czarnec-
ki w artykule „Nanotechnologia w bu-
downictwie” („Przegląd Budowlany”, 
1/2011). Nanotechnologia obecna jest 
w materiałach inteligentnych, wykazu-
jących zdolności do samonaprawy, sa-
mooczyszczania czy też posiadających 
właściwości aseptyczne.

Jako przykład niech posłuży ditle-
nek tytanu (TiO2), dodawany do powłok, 
zapraw czy betonów. Jego właściwości 
katalityczne wykorzystywane są m.in. 

do wykonywania samooczyszczających 
się powierzchni (szyby, tynki, betony, 
powłoki, nawierzchnie), jak i w proce-
sach oczyszczania gazów spalinowych 
(redukcja NOx), wód (np. rozkład pesty-
cydów), ścieków oraz do produkcji ma-
teriałów o właściwościach antybakteryj-
nych. Uaktywniające się pod wpływem 
promieni UV związki TiO2 znajdują 
zastosowanie w produkcji ogniw foto-
woltaicznych i baterii słonecznych. We 
wdrożeniu tych rozwiązań materiało-
wych na szerszą skalę przeszkadza nie 
tylko wciąż wysoka cena, ale również 
brak jednoznacznych opinii dotyczą-
cych wpływu nanocząstek na zdrowie 
człowieka.

Rozwój cywilizacyjny wymusza po-
szukiwanie nowych materiałów, które 
zaspokoją rosnące jakościowe i ilościo-
we potrzeby budownictwa, z zachowa-
niem zasad zrównoważonego rozwoju. 
Ideę zrównoważonego rozwoju stresz-
cza pierwsze zdanie raportu Świato-
wej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju 
z 1987 r. „Nasza wspólna przyszłość”. 

Czytamy w nim „(…) iż na obecnym 
poziomie cywilizacyjnym możliwy 
jest rozwój zrównoważony, to jest taki, 
w którym potrzeby obecnego pokole-
nia mogą być zaspokojone bez umniej-
szania szans przyszłych pokoleń na ich 
zaspokojenie (…)”. Jakże trafnie ujął to 
Antoine de Saint-Exupéry w „Małym 
księciu”: „Nie odziedziczyliśmy Ziemi 
po naszych przodkach. Pożyczyliśmy ją 
tylko od naszych dzieci”.

W stronę budownictwa 
energooszczędnego

Jakie materiały budowlane można na-
zwać nowoczesnymi i innowacyjnymi? 
Jednym z podstawowych kryteriów 
może być mniejsze zużycie energii 
w procesie ich wytwarzania, wraz z za-
chowaniem ich funkcjonalności. Rów-
nocześnie powinny one pozwalać na 
ograniczenie ilości energii zużywanej 
podczas użytkowania budynku, bez 
obniżania poziomu bezpieczeństwa 
i komfortu użytkujących go ludzi. 

Materiały budowlane 
i zrównoważony rozwój
Coraz większe znaczenie w technologii materiałów budowlanych odgrywa 
konieczność ograniczenia zależności od zasobów nieodnawialnych

IZABELA HAGER

Dives in Misericordia, arch. Richart Meier — zastosowanie białego betonu samoczyszczą-
cego, wzbogaconego nanotlenkiem TiO2 (TioCem, HeidelbergCement AG)
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Budynek trzeba jednak najpierw 
wybudować. Wymaga to wydobycia 
surowców niezbędnych do wytworze-
nia materiałów budowlanych, następnie 
ich przetworzenia w zazwyczaj ener-
gochłonnych procesach produkcyjnych 
(cement, ceramika czerwona, stal, alu-
minium, tworzywa sztuczne…). Należy 
również uwzględnić energię zużywaną 
podczas transportu, pracy maszyn bu-
dowlanych, prac wykończeniowych, 
a także ogromny koszt energetyczny 
związany z ogrzaniem, klimatyzacją 
i wentylacją pomieszczeń. 

By zrozumieć koniczność wdraża-
nia zasad zrównoważonego rozwoju 
w budownictwie, trzeba sobie uświado-
mić, iż branża ta zużywa na produkcję 
materiałów, wzniesienie obiektu i jego 
eksploatację ponad 40 proc. całości wy-
twarzanej energii i emituje 35 proc. ogó-
łu gazów cieplarnianych. Równocześnie 
zużywa około 50 proc. masy surowców 
stosowanych do wszystkich wytwarza-
nych przez człowieka materiałów.

W opracowanym przez Międzynaro-
dową Agencję Energetyczną (Internatio-
nal Energy Agency, www.iea.org) doku-
mencie z 2013 r. pt. „Mapa drogowa dla 
budynków energooszczędnych” zostały 
zidentyfi kowane priorytety budownic-
twa w zakresie badań i innowacji na ko-
lejne 10 lat. Intencją twórców tego opra-
cowania było dostarczenie wskazówek 
dotyczących rozwoju efektywnych ener-
getycznie materiałów budowlanych. 
„Mapa drogowa dla budynków ener-
gooszczędnych” koncentruje się przede 
wszystkim na dziedzinach, w których 
przewiduje się największe oszczędno-
ści w zakresie energii wbudowanej oraz 
takich, które pozwalają najskuteczniej 
ograniczyć ilość energii zużywanej pod-
czas eksploatowania budynku.

Poszukiwania dotyczą więc uzyski-
wania bardzo efektywnych materiałów 
termoizolacyjnych (np. aerożel krze-
mionkowy), jak również wytwarzania 
termoizolacyjnych wyrobów budowla-
nych o obniżonej przewodności cieplnej 
(np. próżniowe panele izolacyjne; VIP 
— vacuum insulation panels; panele ter-
moizolacyjne wypełnione gazem, GFP 
— gas fi lled panels). Innowacje w zakresie 
materiałów termoizolacyjnych dotyczą 
głównie ograniczania wad istniejących 
rozwiązań materiałowych, np.: braku 
odporności na ogień, utrudnionej bio-
degradowalności.

Pomysły pożyczone 
od natury
Obserwujemy naturę i pró-
bujemy ją naśladować. Się-
gamy po naturalne spo-
iwa, łącząc nimi odpady 
organiczne, pochodzące 
z rolnictwa czy przemysłu 
drzewnego (łuski ryżowe, 
wióry drzewne itp.). Tech-
nologia „hodowania” ma-
teriałów termoizolacyjnych 
na bazie grzybni i odpadów 
organicznych została już 
opatentowana i wdrożo-
na przez zespół młodych 
badaczy z fi rmy Ecovativ 
(http://www.ecovativede-
sign.com/). 

Poszukując nowych 
zrównoważonych rozwią-
zań materiałowych, coraz częściej się-
gamy po materiały pochodzenia orga-
nicznego. Przykładem odzyskiwania 
znaczenia przez te — wydawałoby się 
— archaiczne materiały są nowoczesne 
płyty z konopi, wzmacniane włóknem 
sztucznym lub włóknami lnianymi 
z dodatkiem włókien syntetycznych 
i skrobi. „Biomateriały” charaktery-
zują się bardzo niskim współczynni-
kiem przewodzenia ciepła (porówny-
walnym ze spienionym polistyrenem), 
a ponadto posiadają cenną zaletę: są 
całkowicie biodegradowalne.

Coraz większego znaczenia w tech-
nologii materiałów budowlanych na-
biera konieczność ograniczenia naszej 
zależności od źródeł i zasobów nieod-
nawialnych. Naturalnym kierunkiem 
rozwoju staje się poszukiwanie surow-
ców alternatywnych wobec wyczerpu-
jących się zasobów Ziemi. Mark Twain 
spostrzegał celnie: „Problem z Ziemią 
polega na tym, że jakiś czas temu prze-
stano ją produkować”.

Starając się podążać w tym kie-
runku, naukowcy z dobrym skutkiem 
tworzą już materiały termoizolacyjne 
z surowców odnawialnych pochodze-
nia roślinnego, równocześnie poszu-
kują skutecznych metod recyklingu 
tworzyw sztucznych, nieulegających 
biodegradacji. 

Nowe życie odpadów

Obowiązek recyklingu odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych narzuca 
Dyrektywa Parlamentu Europejskie-
go i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listo-
pada 2008 r. Zakłada ona, iż w 2020 r. 

będziemy skuteczne zagospodarowy-
wać 70 proc. (wagowo) odpadów pocho-
dzących z tej grupy materiałów. Kruszy-
wa z recyklingu wyeksploatowanego 
betonu stosowane są coraz powszech-
niej do produkcji nowego betonu.

Jednym z najlepszych przykładów 
świadomego podejścia do respektowa-
nia zasad zrównoważonego rozwoju 
jest szerokie stosowanie alternatyw-
nych surowców do wytwarzania spo-
iw mineralnych. Do produkcji spoiw 
cementowych powszechnie wykorzy-
stuje się dodatki mineralne w postaci 
odpadów przemysłowych, takich jak: 
popioły lotne, żużle wielkopiecowe, 
pyły krzemionkowe itp. Energetyka 
oraz przemysł wydobywczy i metalur-
giczny wytwarzają ogromne ilości tych 
poprocesowych odpadów, których de-
ponowanie w środowisku może powo-
dować poważne problemy ekologiczne 
— zanieczyszczenie gleby oraz wód po-
wierzchniowych i podziemnych.

Odpady te, posiadając właści-
wości pucolanowe lub pucolanowo-
-hydrauliczne, uczestniczą w procesie 
hydratacji, jak również sprzyjają kształ-
towaniu korzystnej mikrostruktury kom-
pozytów wytworzonych z ich udziałem. 
Intensywne wykorzystywanie ich w prze-
myśle cementowym powoduje, że w nie-
których regionach wyczerpują się i takie 
zasoby, co skłania do poszukiwań mate-
riałów o podobnych właściwościach w in-
nych gałęziach przemysłu (np. popioły ze 
współspalania z węglem, z biopaliw; po-
pioły ze spalania osadów pościekowych 

Story Book House, Dan Phillips, 2008. Fot.: Michael Strava-
to, „The New York Times”
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i odpadów komunalnych). Inny przykład 
stanowi stosowanie do produkcji gipso-
wych spoiw gipsu odpadowego (zamiast 
naturalnego), powstającego w energetyce 
w procesie odsiarczania spalin.

Inżynieria materiałów budowlanych 
proponuje również rozwiązania po-
zwalające na unieszkodliwianie metali 
ciężkich, zawartych w odpadach i ich 
immobilizację w strukturze żelu CSH, 
co odciąża środowisko naturalne. 

Inną wartą odnotowania inicjatywą, 
wywodzącą się z idei recyclingu, jest 
upcycling. Celem jest zmniejszenie ilo-
ści odpadów, stanowiących obciążenie 
dla środowiska naturalnego, jak rów-
nież zmniejszenie zużycia nieodnawial-
nych surowców naturalnych. Upcycling 
polega na przetwarzaniu rzeczy i ma-
teriałów zużytych, ale w przedmioty 
o wyższej wartości; o nowym, często 
zaskakującym zastosowaniu. W dużym 
uproszczeniu — polega na ponownym 
wykorzystaniu odpadów i nadaniu 
im nowej wartości. W odróżnieniu od 
recyclingu nie ma zaawansowanych 
procesów przetwarzania, minimalizuje 
się też zużycie energii, wykorzystując 
głównie manualne techniki. Kreatyw-
ność i pomysłowość, ale często realna 
potrzeba budowy schronienia, wynika-
jąca z ubóstwa (bidonvilles, slums) rodzą 
niekonwencjonalne sposoby zagospoda-
rowania wyeksploatowanych, zużytych 
wyrobów i odpadów rozbiórkowych.

Ideę upcyclingu promuje projek-
tant, budowniczy i artysta z Teksasu, 
Dan Phillips, który koncentruje się na 
projektowaniu ekologicznych domów 
dla rodzin o niskich dochodach. Celem 
przedsięwzięcia jest zmniejszenie obcią-
żenia środowiska naturalnego poprzez 
wykorzystanie do budowy głównie 

materiałów odpadowych według zasa-
dy „one man trash is another man tre-
asure”. Od 2008 r. powstało już 14 do-
mów w Huntsville, w stanie Teksas, 
w pełni spełniających lokalne przepisy 
budowlane i posiadających dokumenta-
cję odbioru technicznego. 

Spoiwa cementowe czy 
geopolimerowe?
Produkcja materiałów budowlanych 
obejmuje procesy wysokotemperaturo-
we, wymagające dużego zużycia energii. 
Produkcja stali, ceramiki czerwonej, ale 
przede wszystkim produkcja spoiw mine-
ralnych, głównie zaś cementu, związana 
jest z emisją gazów cieplarnianych. Prze-
mysł cementowy jest odpowiedzialny nie 
tylko za emisję dwutlenku węgla (CO2), 
wynikającą z konieczności dostarczenia 
energii, ale i za emisję procesową, kiedy 
CO2 powstaje w wyniku rozkładu skał 
węg lanowych, będących głównym skład-
nikiem surowcowym w produkcji klin-
kieru cementowego. Stąd wspomniane już 
zainteresowanie cementowni mineralny-
mi dodatkami, które powstają jako odpa-
dy w innych gałęziach przemysłu.

W przemyśle cementowym zasady 
zrównoważonego rozwoju są wdrażane 
od lat. Realizuje się to poprzez zwięk-
szanie udziału w produkcji cementów 
z dodatkami mineralnymi, poprawę 
sprawności cieplnej procesu wypalania 
klinkieru i wykorzystanie paliw alterna-
tywnych. Ta branża uczestniczy w ba-
daniach nad opracowaniem technologii 
wychwytywania i sekwestracji CO2 (CCS 
Carbon Capture and Storage) w celu ograni-
czenia jego emisji do atmosfery. 

Poszukując alternatywnych dla 
cementu spoiw wiążących, opartych 
głównie na odpadach poprocesowych, 

i zmierzając do efektywnego 
zagospodarowywania tego 
typu odpadów oraz wyko-
rzystywania ich do produkcji 
nowych, bezpiecznych dla 
środowiska materiałów bu-
dowlanych, naukowcy opraco-
wują tworzywa, które bazują 
na aktywnych glinokrzemia-
nach aktywowanych alkalia-
mi. Nazywa się je potocznie 
geopolimerami. Geopolimery 
— to amorfi czne, nieorganicz-
ne glinokrzemianowe polime-
ry, których produkcja może 
stanowić realną alternatywę 

zagospodarowania niektórych odpa-
dów sektora energetycznego, górnicze-
go i metalurgicznego, w tym popiołów 
lotnych i żużli. Naukowcy spierają się, 
czy technologię tę można nazwać nową 
i innowacyjną. Profesor Joseph Davido-
vits przekonuje w swojej książce „Ils ont 
bâti les Pyramides” (wyd. Jean-Cyrille 
Godefroy, Paryż 2002), że była ona zna-
na już Egipcjanom. Autor powołując się 
m.in. na badania i obserwacje Henriego 
Le Chateliera, wskazuje, iż cywilizacja 
znad Nilu posiadała wiedzę na temat 
wytwarzania sztucznego kamienia wła-
śnie na drodze geopolimeryzacji. 

*

Podsumowując — odwołam się do ter-
minologii stosowanej w ocenie popu-
larności technik teleinformatycznych 
(cykl popularności Gartner Inc., htt p://
www.gartner.com/). Każda technologia 
przechodzi przez określone fazy rozwo-
ju i oczekiwań, jakie stawia przed nią 
rynek. Fazy te są podobne dla każdej, 
chociaż długość ich trwania może się 
różnić. Część technologii nigdy nie osią-
ga etapu określanego „płaskowyżem 
produktywności”, np. stając się przesta-
rzałymi, zanim osiągną dojrzałość.

Podobne tendencje możemy obser-
wować w przypadku technologii ma-
teriałów budowlanych. Najbliższe lata 
pokażą, które z omawianych rozwiązań 
materiałowych pokona „dolinę rozcza-
rowania” i „zbocze oświecenia”, osiąga-
jąc „płaskowyż produktywności”.

Jeśli jednak nie chcemy, aby poko-
lenie naszych dzieci podzieliło losy 
mieszkańców Wyspy Wielkanocnej, 
ludzi, którzy poprzez nadmierną eks-
ploatację zasobów naturalnych i defore-
stację wyspy doprowadzili do upadku 
swojej cywilizacji, musimy nadal starać 
się ograniczyć nasze uzależnienie od 
zasobów nieodnawialnych. Skoncen-
trujmy więc nasz wysiłek na tym, aby 
zrównoważone rozwiązania materiało-
we dla budownictwa osiągały „płasko-
wyż produktywności”. 

Dr hab. inż. Izabela Hager pracuje w Katedrze 
Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony 
Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. 
Artykuł powstał na podstawie wykładu wygło-
szonego przez autorkę podczas inauguracji 
roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale In-
żynierii Lądowej PK. 

Wyspa Wielkanocna. Źródło: www.perutrotter.pl
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Ponad 500 osób z całej Polski uczestniczy-
ło w III Ogólnopolskich Senioraliach w Kra-
kowie na Politechnice Krakowskiej. Impre-
za, która odbyła się 8 października 2016 r., 
została zorganizowana wspólnie przez 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający 
w ramach Centrum Pedagogiki i Psycholo-
gii PK, oraz Stowarzyszenie „Manko” — wy-
dawcę magazynu „Głos Seniora”. 

Spotkanie poprzedziły — uroczysta 
msza św. w bazylice Mariackiej z oprawą 
muzyczną w wykonaniu chóru trzeciego 
wieku z Olkusza oraz przemarsz parady 
ulicami Krakowa przy akompaniamencie 
zespołu bębniarzy „Sorrir Por Favor”. Na te-
renie PK seniorów powitała Krakowska Or-
kiestra Staromiejska pod batutą Wiesława 
Olejniczaka. Program krakowski z Lajko-
nikiem i Krakowiakiem w wypełnionej po 
brzegi publicznością auli centrum „Dzia-
łownia” przedstawił Zespół Pieśni i Tańca 
„Małe Słowianki”. 

Słowo wstępne wygłosił pomysłodawca 
Senioraliów Łukasz Salwarowski, prezes Sto-
warzyszenia „Manko”. Do zebranych prze-
mówił też dr Marian Piekarski — dyrektor 
CPiP, reprezentujący władze uczelni. Refera-
ty wygłosili m.in.: dr inż. Władysława Maria 
Francuz, prof. oświaty, koordynator UTW PK 
w CPiP, poseł Małgorzata Zwiercan, prze-
wodnicząca sejmowej Komisji Polityki Se-
nioralnej i dr n. med. Krzysztof Czarnobilski 
ze Szpitala MSWiA. Odbyły się też panele in-

formacyjne „Zdrowy styl życia” i „Bezpiecz-
ny senior”. Na gości czekało 10 stoisk wy-
stawienniczych fi rm oraz uzdrowisk, gdzie 
bezpłatnie udzielano porad (m.in z zakresu 
rehabilitacji), badano słuch, wykonywano 
podstawowe badania krwi oraz masaż. 

W części popołudniowej odbył się 
m.in. koncert Seniora Roku 2013 — Jerzego 
Bożyka. Na Barce Augusta zorganizowano 
międzypokoleniową potańcówkę z DJ Wiką 
oraz pokaz mody łódzkiej projektantki 
Igi Dymel, z udziałem modelek seniorek 
z Łodzi, Krakowa i Bydgoszczy. Kino Para-
doks w Centrum Młodzieży im. H. Jordana 
w Krakowie zaprosiło uczestników na bez-
płatny pokaz fi lmu „Dzikie historie”. 

Referaty, panele i dobra zabawa

Ogólnopolskie spotkanie seniorów
WŁADYSŁAWA MARIA FRANCUZ, MAŁGORZATA RAKOCZY 

Warto podkreślić ogrom pracy wło-
żonej przez wiele osób, w tym kilkunastu 
studentów UTW PK, w przygotowanie 
i przeprowadzenie imprezy, a także życzli-
wość dziekanów czterech wydziałów (WIL, 
WIŚ, WIiTCh i WFMiI) — dzięki niej seniorzy 
mogli korzystać ze wszystkich pomiesz-
czeń „Działowni”. Patronat honorowy nad 
III  Ogólnopolskimi Senioraliami objął rek-
tor PK prof. Jan Kazior.

*

21 listopada odbyło się spotkanie pod-
sumowujące III Ogólnopolskie Senioralia 
w Krakowie. Pracownicy Stowarzyszenia 
„Manko”, zespół UTW PK w CPiP oraz wo-
lontariusze obu organizacji zaangażowani 
w przygotowanie udanej imprezy mieli 
okazję powrócić do niej myślami. Podczas 
spotkania zaprezentowano fi lmy i zdjęcia 
upamiętniające najmilsze i najweselsze 
chwile wydarzenia. Był też czas na podzię-
kowania i refl eksje. Każda osoba biorąca 
udział w przygotowaniu Senioraliów otrzy-
mała dyplom uznania oraz upominek (ga-
dżety PK ufundowało CPiP).

Zdjęcia: Jan Zych

Dr inż. Władysława Maria Francuz, prof. oświa-

ty jest koordynatorem Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w CPiP PK.  
Małgorzata Rakoczy jest pracownikiem CPiP PK.
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 Przeprowadzona w ubiegłym roku akade-
mickim na PK pilotażowa edycja Politech-
nicznego Uniwersytetu Dzieci okazała się 
dużym sukcesem. W tym roku zaintereso-
wanie rekrutacją było nie mniejsze. W za-
jęciach brać będzie udział 65 uczniów klas 
od czwartej do szóstej szkoły podstawo-
wej. Uroczysta inauguracja roku akademic-
kiego 2016/2017 PUD odbyła się 22  paź-
dziernika. 

Młodych słuchaczy powitał dyrek-
tor Centrum Pedagogiki i Psychologii 
PK dr  Marian Piekarski, który jest rów-
nocześnie koordynatorem projektu. 
Głównie do rodziców towarzyszących 
pociechom skierowana była informacja 
o działalności Politechniki Krakowskiej 
i CPiP. Podobnie jak ich starsi, dorośli 
koledzy, dzieci złożyły ślubowanie, po 

Politechniczny Uniwersytet Dzieci zainaugurował rok akademicki

Na początek… zadanie z matematyki
czym wysłuchały wykładu inauguracyj-
nego „Piękno matematyki”. Wygłosiła go 
dr hab. Anna Kumaniecka. Po inaugura-
cji zostały zaopatrzone w identyfikatory 
pozwalające w sposób uprawniony po-
ruszać się po terenie uczelni. Na dobry 
początek otrzymały zadanie domowe 
z matematyki wraz z obietnicą, że naj-
lepsze rozwiązanie będzie premiowane 
nagrodą.

W ramach Politechnicznego Uniwer-
sytetu Dzieci młodzi słuchacze odbywają 
zajęcia laboratoryjne. Podzieleni na trzy 
grupy uczestniczą raz w miesiącu w zaję-
ciach prowadzonych na każdym z wydzia-
łów. Dla zainteresowanych zaplanowano 

zajęcia, które służą poznaniu różnych form 
uprawiania sportu. 

Specyfi ką PUD jest równoległe zor-
ganizowanie programu zajęć dla rodzi-
ców. Dla „drugiego wieku”, jak umownie 
nazwano tę grupę słuchaczy, przygoto-
wano w CPiP warsztaty psychologiczno-
-pedagogiczne połączone z poradnictwem 
zawodowym i komunikacją interpersonal-
ną. Celem tych spotkań jest doradzanie, jak 
kierować drogą edukacyjną dzieci. Dorośli 
mogą też równolegle z dziećmi brać udział 
w zajęciach sportowych, prowadzonych 
w hali przy ul. Kamiennej. 

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Nie tak dawno o Januszu Mikule z Wydzia-
łu Mechanicznego PK media informowały 
w związku z niezwykłym wynalazkiem 
opracowanym przez zespół pod jego kie-
runkiem — geopolimerem, czyli sztucz-
nym kamieniem o zaskakujących wła-
ściwościach. Teraz znany badacz został 
wyróżniony przez Fundację „Uniwersytet 
Dzieci”. (Szerzej o współpracy PK z Uni-
wersytetem Dzieci pisaliśmy w numerze 
5. „Naszej Politechniki” z  tego roku).

Nagrody dla Wykładowców Roku 
2015/2016 Uniwersytetu Dzieci zosta-
ły wręczone po raz szósty. Przyznają je 

Dzieci wyróżniły Janusza Mikułę
ulubionym wykładowcom sami młodzi 
słuchacze. W tym roku wybierali spośród 
ponad 500 naukowców. Dr hab. inż. Janusz 
Mikuła, prof. PK został wyróżniony za wy-
kład „Czy istnieje materiał, którego nie da 
się zniszczyć?”. W ciekawy sposób przed-
stawił w nim najnowsze osiągnięcia nauki. 
Krakowska uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 24 września w auli Wydziału 
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Ja-
giellońskiego.

(R.)

 Sprostowanie
Pisząc o okolicznościowym datow-
niku, przygotowanym przez Pocztę 
Polską z okazji Roku Kościuszkow-
skiego na Politechnice Krakowskiej 
(„NP” nr 7–8/2016, s. 32), błędnie 
wskazaliśmy jego twórców. Pro-
jekt grafi czny stempla opraco-
wała mgr  inż. arch. Małgorzata 
Juchnowicz-Sroka. Autorkę projek-
tu serdecznie przepraszamy.

Redakcja
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16 października 2016
To będzie pierwszy podwodny 
dron wyprodukowany w Polsce. 
Rozwiązania zaczerpnęli od ryb

W kraju powstaje pierwszy podwodny 
dron. Jego konstrukcja oparta jest na ka-
dłubie cylindrycznym i torpedopodob-
nym. Dron będzie wyposażony w szereg 
sensorów i urządzeń, które pozwolą na 
komunikację oraz podwodną nawigację. 
(...) Podwodny dron to projekt innowacyj-
ny. Zastosowane będą rozwiązania, któ-
rych nikt jeszcze nie stosował. (...) Projekt 
współfi nansuje Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. Pracuje nad nim konsorcjum, 
którego liderem jest Akademia Marynarki 
Wojennej, a w skład wchodzą: Politechnika 
Krakowska, Przemysłowy Instytut Nauki 
i Pomiarów oraz Forkos z Gdyni. Polski-
mi pracami nad podwodnym dronem do 
działań militarnych zainteresowana jest 
zagranica. W Europejskiej Agencji Obro-
ny powołano międzynarodowy zespół do 
równoległego projektu morskiego drona.

27 października 2016 r.
Popiół z pieców krakowian pod 
lupą naukowców Politechniki 
Krakowskiej

Kraków walczy ze smogiem z pomocą Po-
litechniki Krakowskiej. Także w tym roku 
próbki popiołów z pieców krakowian będą 
trafi ać do laboratorium tej uczelni. Specja-
liści sprawdzą skład chemiczny popiołu 
pod kątem spalania odpadów. — Obec-
ność metali ciężkich, szczególnie ołowiu, 
cynku, miedzi, obecność fenoli, mocznika czy 
formaldehydu, a także fragmenty śrub, kabli 
czy elementów elektronicznych, to dowód 
na to, że do pieca trafi ały odpady — mówi 
w rozmowie z Radiem Kraków prof. Adam 
Grochowalski z Politechniki Krakowskiej 
i dodaje, że azot organiczny czy mocznik 
mogą występować w paliwie, np. węglu 
kamiennym, ale jeśli poziom związków 
organicznych jest wyższy, czasem nawet 
tysiąckrotnie wyższy, to dowód absolutny 
na spalanie odpadów. Kraków sprawdza 
próbki w laboratoriach uczelni od 2009  r. 

Pobierane są tylko wówczas, gdy straż 
miejska ma podejrzenie, że w danym go-
spodarstwie mogą być spalane odpady. 
(...) Nie tylko Kraków korzysta z aparatury 
uczelni. — Biorąc pod uwagę problem za-
grożenia smogiem i szerokiego zakresu spa-
lania odpadów, zgłosiło się do nas Zakopa-
ne, Rabka Zdrój, Kościelisko, miasta ze Śląska 
czy nawet spoza Polski — wylicza profesor 
Grochowalski. Laboratorium Analiz Ślado-
wych PK bada nie tylko popioły. Z pomocą 
specjalistycznej aparatury chemicy badają 
zanieczyszczenia żywności, paszy lub in-
nych próbek pochodzących ze środowiska: 
wody i gleby. — Naszym podstawowym ob-
szarem badań są tak zwane dioksyny i inne 
chlorowane substancje, które wykazują silną 
toksyczność i znajdują się w wykazie wielu 
rozporządzeń — wylicza profesor Grocho-
walski.

5 listopada 2016 r.
Szansa na stworzenie inkubatora 
kosmicznego

Prezydent Krakowa, marszałek wojewódz-
twa małopolskiego, rektor Politechniki 
Krakowskiej i prezes Krakowskiego Parku 
Technologicznego chcą wspólnie stworzyć 
inkubator Europejskiej Agencji Kosmicznej 
i działać na rzecz rozwoju technologii kos-
micznych. Razem z naszymi samorządami 
o inkubator kosmiczny w Polsce mają sta-
rać się Gdańsk i województwo pomorskie. 
Europejska Agencja Kosmiczna zatwierdzi 
lub odrzuci polski wniosek na przełomie 
2017 i 2018 r.

14 listopada 2016 r. 
Mikołaje z Politechniki Krakowskiej 
będą kwestować dla dzieci

Studenci Politechniki Krakowskiej rozpo-
częli tradycyjną akcję charytatywną „Stu-
denci Dzieciom — Mikołajki”. Już po raz 29. 
zbierają pieniądze na prezenty mikołajowe 
dla dzieci z małopolskich ośrodków opie-
kuńczo-wychowawczych. Od 14 listopada 
do 5 grudnia kwestujących wolontariuszy 
z Politechniki Krakowskiej będzie można 
spotkać na terenie kampusów krakow-
skich uczelni, w akademikach Politechniki, 
Akademii Wychowania Fizycznego i Uni-

Politechnika Krakowska w mediach
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
w zaprzyjaźnionych parafi ach (św. Floria-
na, kościele Mariackim, parafi i Pana Jezusa 
Dobrego Pasterza), a także w studenckich 
klubach muzycznych oraz na meczu ko-
szykarek AZS Politechniki Korony Kraków 
ze Ślęzą II Wrocław. Zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na zakup prezen-
tów i sprzętu rehabilitacyjno-sportowego 
dla dzieci z kilku placówek opiekuńczo-
-wychowawczych w Krakowie i Żmiącej, 
koło Ujanowic. 6 grudnia Święty Mikołaj 
z PK odwiedzi dzieci i wręczy takie prezen-
ty, o jakie poproszą w listach.

14 listopada 2016 r.
Budzenie Krakowa 

Basket AZS Politechnika Kraków wystarto-
wała w rozgrywkach II ligi (trzeci poziom 
rozgrywek). Cel na ten sezon jest jasny: 
awans na zaplecze ekstraklasy. Drużyna 
ma wszystko, by go zrealizować — zawod-
ników, którzy bez kłopotu znaleźliby pracę 
w Polskiej Lidze Koszykówki; budżet, o któ-
rym rywale mogą tylko pomarzyć; stabilne-
go sponsora, a do tego nowoczesną halę. 
W Krakowie myślą już ambitnie o przyszło-
ści — za dwa lata chcieliby rozgościć się 
w ekstraklasie, a za kolejne dwa wedrzeć się 
na europejskie salony. Myślą także o tym, 
by stworzyć piramidę szkolenia młodzieży. 
(...) O ile nowemu krakowskiemu klubowi 
udało się już na starcie projektu rozbudzić 
entuzjazm w uśpionym nieco koszykarskim 
światku Krakowa, o tyle teraz czeka nań 
zadanie o wiele trudniejsze — sprawić, by 
nie stać się jednoroczną ciekawostką, któ-
ra z koszykarskiej mapy nie zniknie równie 
szybko, jak się na niej pojawiła. — Oczywi-
ście, że mam obawy — przyznaje w rozmo-
wie z „Rzeczpospolitą” Rafał Knap, nowy 
trener R8 Basket AZS PK. — Sponsor przyznał 
wprost, że jeśli się nie uda w tym roku awan-
sować, przestanie wykładać swoje pieniądze. 
Dużo ryzykujemy. I ja, i zawodnicy, którzy 
przyszli do nas latem. Jesteśmy w pewien spo-
sób hazardzistami — dodaje. O krakowskim 
zespole jest już głośno w mediach, powsta-
ła klubowa telewizja, a kibice angażują się 
w akcje marketingowe i przede wszystkim 
przychodzą do hali — pierwszy domowy 
mecz z Zagłębiem Sosnowiec obejrzało nie-
mal 400 widzów. 



32 Nasza Politechnika nr 12 (160) grudzień 2016 www.nasza.pk.edu.pl

KALEJDOSKOP

GALERIA Miłosierdzie —
pokonkursowa 

wystawa fotografi i 
8–17 listopada 2016 r. 

Tematem przewodnim XI edycji „Dni Jana Pawła II” 
było miłosierdzie. Poświęcono mu liczne wydarze-
nia, które odbyły się od 7 do 9 listopada w głów-
nych ośrodkach Małopolski. Tytuł „Miłosierdzie” 
nosił również ogólnopolski konkurs fotograficzny, 
zorganizowany, podobnie jak w latach ubiegłych, 
przez Politechnikę Krakowską. 8 listopada nastąpi-
ło ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokon-
kursowej. 

Na konkurs wpłynęło 60 prac nadesłanych przez 
21 autorów. I miejsce zajęła Anna Kowalczyk, autorka 
pracy „Twoje spojrzenie”. II miejsce przypadło Toma-
szowi Okoniewskiemu za pracę „Mój jedyny”. III miej-
sce uzyskał Wojciech Domagała za pracę „Love”. 

Nagrodzone fotografi e wyłoniono z zakwalifi -
kowanych do II etapu konkursu 25 zdjęć, które zo-
stały pokazane na wystawie pokonkursowej. Poza 
wymienionymi laureatami na wystawie można było 
zobaczyć prace następujących autorów: Teresy Cisło, 
Aleksandry Dudasz, Krzysztofa Gołucha, Franciszka 
Kluczyńskiego, Małgorzaty Marczewskiej, Jakuba 
Ochnio, Stanisława Pindery, Hanny Rozpary, Huberta 
Sroki, Waldemara Sowińskiego, Piotra Tumidajskiego, 
Roksany Zielińskiej. 

Jury, które zebrało się 24 października, obra-
dowało w składzie: prof. art. mal. Ewa Gołogórska-
-Kucia (przewodnicząca), mgr  sztuki Ewa Deskur-
-Kalinowska, mgr  inż., artysta fotografi k ZPAF Jan 
Zych oraz mgr Joanna Skowrońska i mgr Ewa Szczu-
pak (sekretarze).

W wernisażu wystawy pokonkursowej wziął 
udział rektor PK prof. Jan Kazior, który wraz z prorek-
torem dr hab. inż. Jerzym Zającem, prof. PK i prof. Ewą 
Gołogórską-Kucią wręczył nagrody i dyplomy uczest-
nictwa w wystawie pokonkursowej. Prof. Stefan Dousa, 
przewodniczący Rady Programowej Galerii PK przy-
pomniał związki ks. Karola Wojtyły, jako duszpasterza 
akademickiego, z Politechniką Krakowską. Prof. Jan 
Kazior dziękował Działowi Promocji PK za sprawne zor-
ganizowanie konkursu.

Inicjatywa Politechniki Krakowskiej wpisała się 
w serię wydarzeń współorganizowanych przez szkoły 
wyższe Małopolski w ramach XI Dni Jana Pawła II. Wy-
darzeniem wiodącym była sesja naukowa przygoto-
wana przez Uniwersytet Jagielloński. Dni zakończyła 
Msza św. w sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiew-
nikach oraz rozstrzygnięcie konkursu literackiego na 
esej o tematyce związanej z miłosierdziem. W wyda-
rzeniach tych uczestniczyli przedstawiciele władz PK 
z rektorem Janem Kaziorem.

(ps) Wojciech Domagała, „Love” — III miejsce

Anna Kowalczyk, „Twoje spojrzenie” — I miejsce

Tomasz Okoniewski, „Mój jedyny” — II miejsce



Czy warto wierzyć

Pytają: Wierzysz?
Odpowiadaj: Wierzę.
Choćby się śmiali,
Gdy mówisz pacierze.
Choćby szydzili,
Gdy czynisz znak krzyża.
Pamiętaj: słaby jest ten,
Kto ubliża.
Czy warto wierzyć?
Odpowiadaj: Warto.
Bo Bóg i wiara
Najlepszą jest tarczą.
Bo jeśli życie
Chce, kto godnie 
Przeżyć,
To warto 
Wierzyć.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Dłużej naprawiał 
niż latał 

Profesor Jerzy Kapko był chemikiem, 
przez wiele lat związanym z Wydziałem 
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, 
ale jego wielką pasję stanowiło lotnic-
two. Nie tylko interesował się tą dziedzi-
ną, ale posiadał nawet uprawnienia do 
pilotowania szybowców i  świetnie sobie 
radził za sterami. Już będąc doświadczo-
nym pilotem, zbudował model szybowca 
sterowany radiem. Okazało się jednak, że 
wprawa w  pilotażu niekoniecznie musi 
iść w parze z  umiejętnością sterowania 
modelem. Loty regularnie kończyły się 
uszkodzeniami. W efekcie konstruktor 
spędzał całe tygodnie, naprawiając swo-
je dzieło, zanim mogło ono ponownie 
wzbić się w powietrze. 

Mijają właśnie cztery lata od śmierci 
profesora. Zmarł 21 grudnia 2012 r., mając 
91 lat.

(Na podstawie „Profesor NIEzwyczajny. 
Wspomnienia profesorów Politechniki Kra-
kowskiej”, Wydawnictwo PK, Kraków 2011)

Ja też chcę być doktorem...

Czerwony dywan wiedzie wprost na Politechnikę

Oby się spełniło, panie Krzysztofi e!

Zdjęcia: Jan Zych




