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Słowo rektora
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Za nami święta Bożego Narodzenia. Rozpoczął się rok
2015. Mam nadzieję, że wiele wolnych dni sprzyjało wypoczynkowi, refleksji, odrobieniu wszelkich zaległości.
W okresie świąteczno-noworocznym otrzymaliśmy rekordową liczbę życzeń — w tym od najwyższych władz państwowych
i regionalnych, współpracujących z PK firm i instytucji oraz
osób prywatnych. Sprawiły nam wielką radość. Za te dowody
życzliwości i sympatii serdecznie wszystkim dziękuję.
Kończąc świąteczno-noworoczne wątki, pragnę szczególnie podziękować Parlamentowi Samorządu Studentów PK oraz
Radzie Osiedla Studenckiego PK za zaangażowanie w akcję
„Studenci Dzieciom — Mikołajki 2014”. Już po raz 27. studenci PK zbierali środki na prezenty dla dzieci z domów dziecka.
Ostatnia zbiórka znów zaowocowała pobiciem rekordu. Dzięki
ponad 44 tysiącom złotych, zebranym przez 100 wolontariuszy
z Politechniki, do 340 dzieci z 6 ośrodków trafiły wymarzone
podarunki. Wzruszające było spotkanie dzieci ze studenckim
mikołajem — tych scen szczerej dziecięcej radości nie sposób
zapomnieć.
Przed nami czas głównych uroczystości z okazji jubileuszu
70-lecia Politechniki Krakowskiej. Już wkrótce ukażą się dwie
publikacje poświęcone historii uczelni. Drogę rozwoju PK w ciągu minionych lat, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej dekady, przedstawia księga jubileuszowa pt. „70 lat Politechniki
Krakowskiej 1945–2015”. To kontynuacja wydawnictw, które
ukazywały się z okazji 50- i 60-lecia uczelni. Wspólne dzieło
wszystkich jednostek PK, przygotowane pod czujną opieką
redakcyjną członków Komitetu Jubileuszowego 70-lecia Politechniki Krakowskiej i pracowników Wydawnictwa PK; to cenne
kompendium wiedzy o dokonaniach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych politechnicznej społeczności, zarówno
w wymiarze instytucjonalnym, jak i indywidualnym.
Druga z publikacji, pt. „Zawód inżynier”, autorstwa Elżbiety
Koniecznej, ma inny charakter. Historia Politechniki Krakowskiej została w niej przedstawiona jako splot indywidualnych losów, i zbiorowego losu, na trzech płaszczyznach — faktografii,
opartej na najważniejszych dokumentach z 70-lecia PK, relacji
świadków oraz wywiadów z bohaterami minionego czasu. To
wartka autorska opowieść o uczelni z udziałem ważnych dla
niej postaci. Wielką wartością obu wydawnictw są piękne, często unikatowe zdjęcia Jana Zycha, dokumentującego historię
Politechniki od lat 60. minionego wieku.
Przygotowania do najważniejszych wydarzeń jubileuszu są
już zapięte na ostatni guzik. 27 marca czeka nas integrujący
środowisko akademickie koncert w Filharmonii Krakowskiej

z udziałem muzyków i chórzystów PK oraz innych krakowskich
uczelni. W dniach 14–15 maja odbędą się: gala jubileuszowa w Teatrze im. Juliusza Słowackiego z występami naszych
znakomitych absolwentów, forum gospodarcze, konferencja
naukowa oraz tradycyjne Święto Szkoły w formie otwartego
pikniku dla pracowników, studentów i przyjaciół. Będziemy też
gościć Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
W czerwcu odbędzie się zaś gala 70-lecia sportu na PK. Z okazji jubileuszu nasza uczelnia została już uhonorowana Złotym
Gryfem AZS za zasługi w rozwoju sportu. Przed nami czas radosnego, a — mamy też nadzieję, że twórczego — świętowania. Wierzymy, że jubileusz stanie się okazją do przedstawienia
bogatego dorobku Politechniki Krakowskiej i wzmocnienia naszej pozycji jako cennego partnera współpracy naukowej i gospodarczej.
Szybkimi krokami zbliża się zimowa sesja egzaminacyjna oraz obrony prac dyplomowych przez studentów studiów
I stopnia. Życzę wszystkim studentom bardzo dobrych i dobrych ocen, a pracownikom satysfakcji z wiedzy i umiejętności
zdających. Liczę na to, że — podobnie jak w poprzednich latach — wielu absolwentów studiów I stopnia będzie kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na naszej uczelni.
Nauczycieli akademickich czeka z kolei ocena okresowa,
która w dużym stopniu będzie prowadzona na podstawie danych bibliograficznych zawartych w bazie Biblioteki PK. Aby
ocena przebiegała sprawnie i terminowo, konieczna jest stała
mobilizacja pracowników i uzupełnianie przez nich lub potwierdzanie informacji o własnych publikacjach na bieżąco, tak aby
niekompletność danych w bazie nie przynosiła potem negatywnych skutków w ocenie. Liczę, że cały proces oceny pracowniczej przebiegnie bezproblemowo, a jej efekty będą motywować
nauczycieli akademickich do jeszcze lepszej pracy.
Na łamach „Naszej Politechniki” spotykamy się po raz
pierwszy w 2015 r. Pozostając w świąteczno-noworocznym
nastroju, życzę jeszcze raz, aby przez cały 2015 r. towarzyszyła nam radość; byśmy tworzyli jedną politechniczną rodzinę,
w której wszyscy czują się potrzebni i nawzajem troszczą się
o siebie. Życzę, aby stale towarzyszyła nam wzajemna życzliwość. Tradycyjnie życzę zdrowia i pomyślności oraz sukcesów
zawodowych i osobistych. Wszystkim Państwu: Pracownikom,
Studentom, Przyjaciołom i Sympatykom Politechniki Krakowskiej oraz Państwa najbliższym życzę, aby był to rok zrealizowanych planów i marzeń oraz satysfakcji z dokonań.

Kazimierz Furtak
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Stawka na innowacyjność
Ubiegając się o środki w ramach nowej perspektywy finansowej UE, trzeba
pamiętać, że największe szanse będą miały projekty o charakterze
wdrożeniowym
Stany Zjednoczone i czołowe kraje azjatyckie wydają
olbrzymie sumy na badania naukowe i rozwój. Aby skutecznie z nimi konkurować, Unia Europejska przyjęła na
lata 2014–2020 program ramowy „Horyzont 2020” z rekordowym budżetem. Skorzystanie z tych środków jest szansą rozwoju dla polskich szkół wyższych, w tym także dla
Politechniki Krakowskiej.

Nowe otwarcie
Uczestnicząc w kolejnych programach ramowych, Polska
była coraz skuteczniejsza w zdobywaniu środków unijnych na
badania. Mimo to nasz kraj nie ma wielkich powodów do zadowolenia. Polscy badacze uczestniczyli głównie w tzw. projektach miękkich, gorzej finansowanych niż projekty o znaczeniu
przełomowym. Zdobywali też stosunkowo niewiele grantów.
W biuletynie „Nauka Polska” były wiceminister nauki prof. Jerzy
Duszyński pisał, że biorąc udział w 6. Programie Ramowym
Polska odzyskała 54 proc. swojej składki. De facto byliśmy więc
płatnikiem netto. Wprawdzie 7. Program Ramowy nie został
jeszcze całkowicie zakończony, ale już wiadomo, że rezultaty
nie będą o wiele lepsze niż poprzednio.
Teraz wchodzimy w nowy projekt. Postawiono w nim zdecydowanie silniejszy akcent na innowacje. Liczyć się będzie kompleksowe rozwiązywanie problemów. „Horyzont 2020” kładzie nacisk
na wyzwania społeczne, przed którymi stoi Unia Europejska. Chodzi o to, aby efekty badań trafiały bezpośrednio do gospodarki.
Rząd polski liczy, że oprócz pieniędzy pochodzących z budżetu w coraz większym stopniu badania naukowe będą wspierane przez przemysł i powołane w tym celu instytucje. Tak jest
w świecie i my też musimy dążyć do tego modelu. Na naukę
są przeznaczone pieniądze publiczne, ale zasada jest taka, że
w miarę prowadzenia badań środki te powinny maleć, a wzrastać mają pieniądze na rozwój i komercjalizację, pochodzące ze
źródeł niepaństwowych. Wynikiem badań powinny być patenty, technologie, know how. Drogą do sukcesu jest w tym przypadku założenie tzw. spółki celowej i szukanie kapitału. Jego
źródłem mogą być „aniołowie biznesu”, przedsięwzięcia typu
capital venture i wreszcie przemysł gotowy finansować prace
nad projektem badawczym na etapie jego komercjalizacji.

Obszary tematyczne
Działania w ramach programu „Horyzont 2020” mają się
skupiać wokół wybranych obszarów tematycznych. Są to:
— spersonalizowana opieka medyczna,
— zrównoważone bezpieczeństwo żywności,

—
—
—
—
—
—

„niebieski” wzrost: wykorzystanie potencjału oceanów,
inteligentne miasta i środowiska,
konkurencyjna energia niskowęglowa,
efektywność energetyczna,
mobilność na rzecz wzrostu,
odpady: materiały do recyklingu, ponownego użycia i odzyskania surowców,
— innowacje w zakresie wody: wykorzystanie jej zalet dla Europy,
— przezwyciężanie kryzysu: nowe pomysły, strategie i struktury zarządzania dla Europy.
Patrząc na powyższą listę, warto zaznaczyć, że część wymienionych tematów zbieżna jest ze strategicznymi obszarami
badawczymi Politechniki Krakowskiej, przyjętymi trzy lata temu
przez Senat naszej uczelni. Prowadzone dziś na PK prace badawcze upoważniają naszych naukowców do ubiegania się
o przyznanie różnych projektów w ramach programu „Horyzont
2020”. W szczególności z naszego punktu widzenia godne są
uwagi następujące tematy (określane mianem „krajowych inteligentnych specjalizacji”) —
w obszarze „zdrowe społeczeństwo”:
— technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne;
— diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej;
— wytwarzanie produktów leczniczych;
w obszarze „biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna
i środowiskowa”:
— innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego;
— zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologicznej produkcji);
— biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska;
w obszarze „zrównoważona energetyka”:
— wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;
— inteligentne i energooszczędne budownictwo;
— rozwiązania transportowe przyjazne środowisku;
w obszarze „surowce naturalne i gospodarka odpadami”:
— nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzania ich
substytutów;
— minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do
przetwarzania, oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku);
— innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania
wody oraz zmniejszające jej zużycie;
3
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w obszarze „innowacyjne technologie i procesy przemysłowe”
(w ujęciu horyzontalnym):
— wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych
właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty;
— sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe;
— inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne;
— elektronika oparta na polimerach przewodzących;
— automatyzacja i robotyka procesów technologicznych;
— optoelektroniczne systemy i materiały.
Duże środki można będzie pozyskać nie tylko na poziomie
ogólnopolskim, ale także w regionie. Wystarczy rzut oka na poniższy wykaz, aby przekonać się, że PK bez problemu znajdzie
tu swoje miejsce. W Małopolsce przyjęto bowiem następujące
regionalne inteligentne specjalizacje:
— life science (nauki o życiu);
— energia zrównoważona;
— technologie informacyjne i komunikacyjne;
— chemia;
— produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych;
— elektrotechnika i przemysł maszynowy;
— przemysły kreatywne i czasu wolnego.
Wyłanianie specjalizacji, zarówno na szczeblu krajowym,
jak i na szczeblach regionalnych, jest procesem ciągłym.
Przedstawione wyżej listy specjalizacji nie mają więc charakteru ostatecznego. Trzeba się liczyć z mogącymi nastąpić zmianami. Składane projekty muszą być jednak spójne z aktualnymi
wykazami specjalizacji.

przynależność prowadzonych przez siebie badań do konkretnego obszaru i jednocześnie zwracają uwagę na zbieżność ze
strategią przyjętą na poziomie regionalnym, krajowym bądź
też europejskim.
Myśląc o perspektywie finansowej na lata 2014–2020, należy pamiętać, że trudno będzie ubiegać się o projekt bez
partnera z przemysłu. W przyjętej przez Unię Europejską
polityce spójności założono bowiem, że to przemysł będzie
głównym beneficjentem rozdzielanych funduszy. Wspierane
mają być projekty, wiodące od pomysłu do wprowadzenia na
rynek. Nie wystarczy sam dobry, ciekawy pomysł. Musi on
charakteryzować się wysokim potencjałem komercjalizacji.
Największe szanse będą miały projekty o charakterze wdrożeniowym.
Politechnika Krakowska rozwija instrumenty sprzyjające
komercjalizacji opracowywanych na uczelni rozwiązań innowacyjnych. Od lat stale działa na PK Centrum Transferu
Technologii. Nasza uczelnia, jako jedna z niewielu w kraju,
otrzymała finansowanie projektu, który pozwolił stworzyć Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Ostatnio rozpoczęła
działalność spółka celowa INTECH PK Sp. z o.o. W najbliższych latach powinna zostać wykreowana na uczelni spółka
portfelowa. Będzie ona mogła — jako podmiot gospodarczy
— ubiegać się o fundusze, a następnie zlecać badania poszczególnym jednostkom PK. Cieszy też fakt, że szybko rośnie liczba zgłoszeń patentowych.

Formy finansowania

Sprawą kluczową dla naszej uczelni jest powtórzenie sukcesów, które odnieśliśmy w ostatnim okresie w dziedzinie projektów strukturalnych. Warto przypomnieć, że pod względem
pozyskania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(POKL) byliśmy jedną z czołowych uczelni w kraju. PK zajęła drugie miejsce w Polsce, jeśli chodzi o liczbę projektów dotyczących kierunków zamawianych, a pierwsze miejsce, jeśli
chodzi o liczbę projektów w ramach programów rozwojowych
(poddziałanie 4.1.1 POKL).
Dzięki programom strukturalnym wiele też zmieniło się
na Politechnice Krakowskiej pod względem materialnym.
Najbardziej widoczną inwestycją na terenie kampusu przy
ul. Warszawskiej jest budynek Małopolskiego Laboratorium
Budownictwa Energooszczędnego. Ponadto wiele obiektów
dydaktycznych zostało zmodernizowanych lub rozbudowanych. Laboratoria i sale wykładowe na kilku wydziałach wyposażono w nowoczesną infrastrukturę.
Unijna perspektywa finansowa na lata 2014—2020 stwarza
wiele możliwości pozyskania nowych środków finansowych.
Ważne jest, jak zdołamy wykorzystać tę szansę. Od zdolności
pozyskiwania tych środków zależeć będzie dalszy rozwój naszej uczelni.

W ramach programu „Horyzont 2020” zakłada się realizowanie projektów różnego typu, co związane jest z różnymi rodzajami finansowania. Są to:
— projekty badawczo-innowacyjne (research and innovation
actions),
— projekty innowacyjne (innovation actions),
— projekty wspierające (coordination and support actions),
— instrument MŚP (SME instrument),
— ERANET co-fund,
— przedkomercyjne zamówienia publiczne (pre-commercial
procurement co-fund),
— zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (public
procurement of innovative solutions co-fund),
— nagrody motywacyjne (inducement prizes),
— szybka ścieżka do innowacji (fast track to innovation).

PK wobec perspektywy lat 2014–2020
Kierując się dotychczasowymi osiągnięciami różnych wydziałów i grup badawczych na Politechnice Krakowskiej, sformułowano strategiczne obszary badawcze (SOB). Są to:
— SOB I: Kształtowanie przestrzeni i dziedzictwa kultury;
— SOB II: Materiały i nanotechnologie;
— SOB III: Systemy, urządzenia i procesy przemysłowe;
— SOB IV: Energia i środowisko;
— SOB V: Informatyka stosowana i bioinżynieria;
— SOB VI: Konstrukcje inżynierskie i infrastruktura techniczna.
W ramach poszczególnych strategicznych obszarów badawczych prowadzone są konkretne projekty badawcze.
Ustanowiono także priorytetowe kierunki badawcze. W praktyce ubiegając się o środki, naukowcy często wskazują
4
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Tekst przygotowany na podstawie referatu prorektora ds. nauki PK
prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora, „Możliwości udziału Politechniki Krakowskiej w nowych projektach ramowych i strukturalnych”, wygłoszonego 11 grudnia 2014 r. podczas posiedzenia Konwentu Seniorów PK.
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2 XII Posiedzenie Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta w Sali Senackiej PK.
Wernisaż prac studentów inżynierii wzornictwa przemysłowego PK na Wydziale Mechanicznym. Studenci stworzyli projekty i prototypy
rozwiązań dedykowanych uczniom Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie, dotkniętym różnymi rodzajami niepełnosprawności.
3–5 XII Wizyta przedstawicieli Kitami Institute of Technology, japońskiej uczelni partnerskiej. Podpisanie porozumienia pomiędzy uczelniami
na lata 2014–2019.
6–8 XII Zakończenie 27. akcji charytatywnej „Studenci Dzieciom — Mikołajki 2014”, zorganizowanej przez Radę Osiedla Domów Studenckich
PK. Wręczenie prezentów dzieciom z sześciu ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w Krakowie.
9 XII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników INTECH PK Sp. z o.o.
Koncert Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej pt. „KOS & DIXIE” w sali teatralnej Klubu 6. Brygady Powietrznodesantowej.
10 XII Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków PK.
11 XII Uroczyste opłatkowe posiedzenie Konwentu Seniorów PK, połączone z wystąpieniem prorektora ds. nauki, prof. Jana Kaziora na temat
możliwości udziału Politechniki w nowych projektach ramowych i strukturalnych.
12 XII Otwarcie wystawy pt. „Ars Magna — Architectura Militaris. Twierdza Kraków 1914–2014” w Muzeum PK.
Kolejne z cyklu spotkań rektora PK z pracownikami uczelni.
Spotkanie wigilijne Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK.
13 XII Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.
14 XII Spotkanie Koła Seniorów AZS Kraków, w trakcie którego rektor PK odebrał wyróżnienie „Złoty Gryf AZS”, przyznane PK.
15 XII VII Forum Nowej Gospodarki w Krakowie poświęcone tematyce rozwoju polskich „inteligentnych miast”.
Spotkanie poświęcone przygotowaniom do opracowania studium wykonalności proponowanego Programu Sektorowego „Wisła” w Sali
Senackiej PK.
Spotkanie opłatkowe Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów PK.
Spotkanie opłatkowe Radia „Nowinki”.
15–22 XII Wystawa malarstwa Anny Lewińskiej „Przemijanie” w Galerii PK „Kotłownia”.
16 XII Uroczyste rozdanie nagród rektora dla nauczycieli akademickich w Sali Senackiej PK.
„Opłatek sportowców” połączony z Turniejem Bowlingu Rektorów PK, zorganizowany przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz Klub
Uczelniany AZS PK.
Spotkanie opłatkowe Samorządu Studentów PK.
17 XII Sympozjum Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK oraz przekazanie światełka betlejemskiego przez harcerzy.
18 XII Posiedzenie Rady Nadzorczej AKOPOL.
Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Krakowskiego Parku Technologicznego.
Spotkanie opłatkowe pracowników Biblioteki PK.
Spotkanie opłatkowe Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych krakowskich uczelni.
19 XII Uroczyste przedświąteczne spotkanie członków Senatu i przedstawicieli pracowników PK.
Spotkanie opłatkowe Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.

Opracowała: Renata Dudek

Rektor i Senat

Zarządzenia rektora PK

Posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej
19 grudnia 2014 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
— zmiany efektów kształcenia dla kierunku biotechnologia, prowadzonego na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechniki Krakowskiej;
— zatwierdzenia „Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej”;
— zmiany uchwały dotyczącej wzorów dyplomów doktorskiego
i habilitacyjnego, wydawanych przez Politechnikę Krakowską;
— zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2014;
— projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2015;
— wysokości dodatkowych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, przeznaczonych w roku 2015 na zwiększenie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy;
— zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej
w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na
rok 2015;
— zaopiniowania kandydatów do Rady Naukowej Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej;
— zaopiniowania kandydatów do Rady Naukowej Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej.

rd

Zarządzenie nr 49 z 25 listopada 2014 r. w sprawie korzystania
z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej.
Zarządzenie nr 50 z 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
Rady Muzeum Politechniki Krakowskiej.
Zarządzenie nr 51 z 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2014/2015.

Polecenia służbowe rektora PK
Polecenie służbowe nr 4 z 3 grudnia 2014 r. dotyczące zmiany „Polecenia służbowego nr 3 rektora PK z dnia 16 października
2014 r. w sprawie prac bilansowych za 2014 r.”.

Komunikaty rektora PK
Komunikat nr 14 z 1 grudnia 2014 r. w sprawie dni wolnych od
pracy w 2015 r. oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r.
Komunikat nr 15 z 11 grudnia 2014 r. w sprawie uchwał Senatu
PK podjętych na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r.

Komunikaty kanclerza PK
Komunikat nr 4 z 1 grudnia 2014 r. w sprawie zamknięcia uczelni
w okresie świątecznym.
Komunikat nr 5 z 9 grudnia 2014 r. w sprawie realizacji usług
medycyny pracy w 2015 r. i 2016 r.
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z Wydziału Architektury —
dr hab. inż. arch. Mateusz Gyurkovich,
dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka,
dr hab. Klaudia Stala;
z Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej —
dr hab. inż. Robert Sekuła,
dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec;
z Wydziału Inżynierii Lądowej —
dr hab. inż. Juliusz Sołkowski;
z Wydziału Inzynierii Środowiska
dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka;

Fot.: Jan Zych

Podczas specjalnego posiedzenia Senatu Politechniki Krakowskiej,
21 listopada 2014 r. dyplomy doktorów
habilitowanych i doktorów otrzymały
32 osoby. Szczególnie cieszy fakt, że
po raz kolejny w uroczystej promocji
uczestniczyła liczebniejsza, niż w latach poprzednich, grupa nowo mianowanych doktorów habilitowanych.
Ceremonii, która odbyła się w Sali
Senackiej, przewodniczył rektor PK
prof. Kazimierz Furtak, a poprowadził
ją prorektor ds. nauki prof. Jan Kazior.
Sylwetki doktorów habilitowanych i doktorów prezentowali dziekani poszczególnych wydziałów. Przedstawiono też
promotorów prac doktorskich. Obecni
byli opiekunowie naukowi doktorów oraz
rodziny i bliscy promowanych.
Na osobne podkreślenie zasługuje
fakt, że wśród promowanych większość
stanowiły kobiety. W zakresie nominacji
doktorskich, poza Wydziałem Mechanicznym (z którego tym razem stopień
ten otrzymali wyłącznie panowie), dyplom
wręczono tylko jednemu mężczyźnie.
Stopień doktora habilitowanego
otrzymało 11 osób. Są to:

Fot.: Jan Zych

Informacje

Promocje doktorskie

z Wydziału Mechanicznego —
dr hab. inż. Jan Bielski,
dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec,
dr hab. inż. Krzysztof Śliwiński,
dr hab. inż. Joanna Wilk.
Dyplomy doktora otrzymało 21 osób,
w tym:
z Wydziału Architektury —
dr inż. arch. Jacek Chrząszczewski,
dr inż. Agata Gajdek,
dr inż. arch. Anna Martyka,
dr inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz;
z Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej —
dr inż. Monika Gwadera,
dr inż. Małgorzata Jaworska,
dr inż. Dagmara Kamila Malina,
dr inż. Joanna Nizioł,
dr inż. Joanna Pagacz;
z Wydziału Inżynierii Lądowej —
dr inż. Aleksandra Faron,
dr inż. Dorota Kropiowska,
dr inż. Malwina Spławińska;

z Wydziału Inżynierii Środowiska —
dr inż. Joanna Bąk,
dr inż. Agnieszka Jagoda-Pasternak,
dr inż. Renata Uryga;
z Wydziału Mechanicznego —
dr inż. Piotr Harchut,
dr inż. Krzysztof Kaczmarczyk,
dr inż. Paweł Ludowski,
dr inż. Robert Płatek,
dr inż. Janusz Rajda,
dr inż. Adam Stawiarski.
Dyplomy wręczył, a następnie głos
zabrał rektor prof. Kazimierz Furtak.
Powiedział, że zdobywanie kolejnych
stopni naukowych jest bardzo budujące, ponieważ jedną z najważniejszych
powinności osób osiągających kolejne
szczeble na uczelni jest pozostawienie
po sobie następców. Z tego też powodu rektor dziękował promotorom za to,
że swoją wiedzę i swój czas poświęcili
młodszym, pomagając im w osiągnięciu
stopnia doktora.
Jednocześnie prof. Kazimierz Furtak
przypomniał, że osiągnięcie kolejnego
stopnia naukowego to nie tylko awans
i splendor, ale także nowe jakościowo
oczekiwania. Szczególnie dotyczy to
doktorów habilitowanych, którzy osiągnąwszy ten szczebel, powinni teraz
promować młodych adeptów nauki. Do
doktorów zaś zaapelował, aby nie popełnili błędu, odpoczywając zbyt długo, gdyż
wiedza przyrasta w coraz szybszym tempie. Kończąc posiedzenie, rektor zaprosił
uczestników uroczystości do wspólnego
zdjęcia i na tradycyjną lampkę wina. Zachęcał też, aby wpisywać się do księgi
pamiątkowej.

Lesław Peters
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Doktorzy habilitowani
Bogusław Podhalański
Urodził się w 1953 r. w Dębicy, gdzie
ukończył liceum ogólnokształcące. Studia na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej rozpoczął w 1972 r. Początkowo interesował się konserwacją zabytków i historią architektury (zaowocowało
to dodatkowymi studiami z historii sztuki
na Uniwersytecie Jagiellońskim, przerwanymi jednak z przyczyn ekonomicznych
po II roku). Z czasem przewagę zyskały
projektowanie urbanistyczne i problematyka ochrony środowiska. W 1977 r., jeszcze przed ukończeniem studiów, podjął
współpracę, a następnie pracę zawodową, w Instytucie Kształtowania Środowiska Oddział w Krakowie — w Zakładzie
Metodyki Projektowania Przestrzennego
i Projektowania Architektonicznego. Pracę dyplomową pt. „Studium rewaloryzacji
i organizacji przestrzennej zabytkowego
miasta Pilzna na tle powiązań z rejonem
oddziaływania” wykonał pod kierunkiem
prof. dr. hab. inż. arch. Tadeusza Bartkowicza w 1978 r.
W 1980 r. rozpoczął pracę na Wydziale Architektury PK, w Instytucie
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. W 1981 r. ukończył na PK Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego, w 1986 r. — Podyplomowe
Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki. W 1982 r. został
pracownikiem naukowo-dydaktycznym,
a w 1993 r. — po tym jak na podstawie rozprawy „Metoda oceny modeli
centrów miast na przykładzie Krakowa”
(promotorem był prof. dr hab. inż. arch.
Stanisław Juchnowicz) uzyskał stopień
doktora nauk technicznych — objął etat
adiunkta. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie
architektura i urbanistyka nadała mu
26 listopada 2014 r. Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
Dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański rozwijał zainteresowania zawodowe w dziedzinie planowania przestrzennego. W latach 1986–1987 odbył staż
w Biurze Rozwoju Krakowa, w pracowni
projektowej PMS na stanowisku asystenta projektanta. Od 1981 r. uczestniczył, jako członek zespołów autorskich,
w różnych pracach planistycznych,

wykonywanych w ramach Instytutu Rozwoju Miast i prywatnych pracowni urbanistycznych. Szczególnie interesujące
doświadczenie zawodowe stanowił cykl
planów miejscowych śródmieść małych
miast (Sanok, Mielec, Libiąż, Niepołomice) i większych, jak Katowice — skala
obiektów wymagała bowiem zastosowania wyprzedzająco w stosunku do ustaleń
planistycznych rozwiązań z zakresu projektowania urbanistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kompozycji urbanistycznej. W przypadku Libiąża
i Niepołomic plany te, po opublikowaniu,
stały się podstawą kolejnych inwestycji.
W 1998 r. uczestniczył w Letniej
Szkole Planowania Przestrzennego i Regionalnego na Heriot-Watt University
w Edynburgu, w Szkocji. Był współautorem studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Kraków Wschód, wykonanego pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. St. Juchnowicza w 1998 r. w Ośrodku Urbanistów przy
PK. W 1995 r. ukończył kurs rzeczoznawców majątkowych prowadzony przez
KIN i AGH. W 2004 r. został członkiem
Izby Urbanistów — do czasu jej likwidacji w 2014 r. wykonał (jako współautor
i autor) wiele zespołowych opracowań
planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz prognoz skutków
finansowych planów miejscowych.
Na jego dorobek naukowy składają
się artykuły i opracowania poświęcone
m.in.: stosowanym w planowaniu przestrzennym metodom projektowania rewaloryzacji, kompozycji urbanistycznej,
skalom wielkoprzestrzennym, mechanizmom kształtowania się przestrzeni
metropolitalnych i ich rozwojowi. Ukoronowaniem badań dotyczących ostatniej

z wymienionych dziedzin jest wydana w 2013 r. monografia „Integrowanie
przestrzeni metropolitalnych”. Ponadto
dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański jest współautorem dwóch książek —
„Kształtowanie zabudowy w planowaniu
miejscowym” (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków 1998)
i „Zintegrowane planowanie rozwoju miast”
(Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2011).
W dziedzinie projektowania architektonicznego kontynuował rozpoczętą
jeszcze w trakcie studiów współpracę
z Akademicką Pracownią Architektury,
aż do momentu, kiedy zaprzestała działalności. W 1988 r. rozpoczął praktykę na
budowie. W 1990 r. uzyskał uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
a następnie w 1992 r. — uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji
kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej. W 1994 r. uzyskał uprawnienia do wykonywania prac
projektowych i do kierowania robotami
budowlanymi przy zabytkach nieruchomych. Od 1991 r. jest głównym projektantem i sprawdzającym projekty architektoniczne w IPG Sp. z o.o.
Działalność dydaktyczną realizuje głównie w Instytucie Projektowania
Miast i Regionów PK, ponadto w latach
1980–1983 prowadził samodzielnie zajęcia z rysunku i geometrii na Wydziale
Rzeźby ASP w Krakowie, jako asystent
brał udział w zajęciach z planowania
przestrzennego i analizy progowej na
Akademii Ekonomicznej w Krakowie
(1978–1979). Od 2007 r. uczestniczy
jako opiekun naukowy w studenckich
warsztatach projektowych organizowanych przez Instytut Projektowania Miast
i Regionów WA PK i University of Applied
Sciences w Stuttgarcie. Od 2009 r., za
zgodą Rady Wydziału Architektury PK,
wykłada przedmiot „prawo budowlane,
ekonomika i zarządzanie w procesie inwestycyjnym”. Dotychczas był współpromotorem 9 dyplomowych prac magisterskich i 5 inżynierskich.
Należy do Izby Architektów Polskich
i Izby Inżynierów Budownictwa. Jest
także członkiem SARP i TUP (w latach
1983–1985 sekretarz krakowskiego
oddziału TUP). W 1999 r uzyskał zespołową nagrodę Miasta Krakowa za
opracowanie studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Kraków Wschód.
Interesuje go sztuka Toskanii, fado,
myślenie po kolei.
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Marek Sikoń
Urodził się 16 grudnia 1951 r. w Krakowie. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego nr 1 im. Szczepana Humberta
podjął w 1970 r. studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej,
wybierając jako specjalność mechanikę
stosowaną. Praktykę dyplomową odbył
w Pracowni Elastooptyki Politechniki Warszawskiej u prof. Jacka Stupnickiego. Pracę magisterską z fotoplastyczności obronił
z bardzo dobrym wynikiem w 1975 r.
W tym samym roku został zatrudniony jako pracownik inżynieryjno-techniczny w Pracowni Elastooptyki,
działającej w Laboratorium Doświadczalnej Analizy Naprężeń Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn PK.
W 1988 r. został asystentem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Podstaw
Konstrukcji Maszyn tego Instytutu.
W 1994 r. obronił na PK pracę doktorską „Analiza przestrzennych stanów
naprężenia w punkcie ośrodka elastooptycznego z uwzględnieniem metod
skośnego prześwietlania i światła rozproszonego” (promotor: prof. dr hab.
inż. Wiesław Krzyś), po czym w 1995 r.
objął etat adiunkta Wydziału Mechanicznego PK. Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk
technicznych, w dyscyplinie mechanika, nadała mu 3 grudnia 2014 r. Rada
Wydziału Mechanicznego PK na podstawie osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim fotomechaniki
ciała stałego, bimomentowej mechaniki
eksperymentalnej konstrukcji cienkościennej oraz modelowania ośrodka
Cosseratów w skali makroskopowej
i w nanoskali. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych (w większości samodzielnych) z tego zakresu, 4 patentów,
monografii pt. „Analiza ośrodka Cosseratów na podstawie atomowej budowy
materii” oraz wielu opracowań naukowych wykonywanych w związku z realizacją projektów badawczo-naukowych.
Swoje prace naukowe publikował
głównie w czasopismach ukazujących
się w Polsce, począwszy od wydawanego przez Politechnikę Krakowską
„Czasopisma Technicznego”, poprzez
„Journal of Theoretical and Applied Mechanics” oraz cieszący się uznaniem na
świecie „Bulletin of the Polish Academy
of Sciences: Technical Sciences”.
Wyniki badań prezentował podczas
konferencji w Polsce, np.: Sympozjum
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Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Sympozjon Podstaw Konstrukcji
Maszyn czy organizowana przez Polski
Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Konstrukcji Przestrzennych i Powłok konferencja „Lightweight Structures in Civil Engineering” oraz Krajowa
Konferencja Nano- i Mikromechaniki.
Przedstawił je również za granicą. Na
zaproszenie organizatorów XXVI Convegno Nazionale AIAS, odbywającego
się w 1997 r. w Katanii, wygłosił wykład
pt. „A Bimoment Theory in Experimental Mechanics”. W 2001 r. podczas Colloque Photomechanique na Université
de Poitiers we Francji zaprezentował
pracę „Solid Photomechanics — Proposal to Experimental Mechanics”. Brał
także udział w konferencjach Society
for Experimental Mechanics (w 1996 r.
w Nashville, Tennesee; w 1998 r. w Houston, w Teksasie, w 2000 r. w Orlando,
na Florydzie; w 2002 r. w Milwaukee-Wisconsin); uczestniczył w cyklu konferencji Thermal Stresses (w 1999 r.
na PK, w 2003 r. na Virginia Politechnic, w 2009 r. na University of Illinois),
a ostatnio, w 2014 r. — w konferencji
zorganizowanej w Anconie, we Włoszech, przez American Institute of
Science.
Jego prawdziwa przygoda z nauką
rozpoczęła się w 1997 r. wydaniem
pracy pt. „Model ośrodka typu Cosseratów do analizy konstrukcji w strefach
koncentracji naprężenia”. Rozwijając
zainteresowania elastooptyką, zaproponował w niej pomiar parametrów
Cosseratów na podstawie modelu z obrotową dwójłomnością wymuszoną.
Aktualnie nie jest znana teoria wpływu
czynnika mechanicznego na obrotową

(chiralną) dwójłomność i opis ten jest
próbą uzupełnienia obowiązującego
stanu wiedzy. W następnym etapie,
posługując się opisem kwantowym,
przedstawił model Cosseratów w skali
atomowej, a jego doświadczalną weryfikację przeprowadził w Pracowni
Spektroskopii EPR na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (badania trwały kilka lat, ostateczny wynik
uzyskał w 2008 r.). Co ważne, problem
Cosseratów pod względem weryfikacji
doświadczalnej czekał na rozwiązanie
ponad sto lat. Na podstawie kwantowej analizy dr hab. inż. Marek Sikoń
wyprowadził również statystyczne formuły parametrów Cosseratów, otrzymując w ten sposób nieznaną do tej pory
w mechanice interpretację fizyczną teorii Cosseratów w skali makroskopowej.
Na Politechnice Krakowskiej prowadzi wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne z podstaw konstrukcji maszyn.
Jest autorem ćwiczeń laboratoryjnych
z elastooptyki i podstaw konstrukcji maszyn, także miniskryptów dla studentów.
W latach 1977–1985 pracował również (na pół etatu) jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół
Technicznych przy Wytwórni Sprzętu
Komunikacyjnego — PZL w Krakowie
przy ul. Wrocławskiej 53 (w zakładzie
tym jego ojciec, magister inżynier metalurgii, pracował wcześniej jako kierownik
hartowni).
Jest członkiem Society for Experimental Mechanics, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Sekcji Mechaniki Eksperymentalnej
w Komitecie Mechaniki PAN.
Jest żonaty, ma dwie córki — Alicję (która pisze recenzje filmowe do
miesięcznika „Kino”) i Agatę (która jest
czeladnikiem rzemiosła artystycznego,
obecnie mieszka w Oslo) oraz wnuczkę
Mariannę (która odnosi sukcesy w teatrzyku amatorskim w Oslo). Odpoczywa, pracując fizycznie w swoim ogrodzie.
Przyjemność sprawia mu fotografowanie
wiejskich kapliczek, odkrywanie ich historii i znaczeń formy. Duże wrażenie
robi na nim dokumentacja rysunkowa
projektów konstrukcyjnych Leonarda da
Vinci. Zbiera ich kopie, doszukując się
w nich rozwiązań, które są pierwowzorem współczesnych konstrukcji inżynierskich. W dziedzinie cienkościennych
konstrukcji niedoścignionym mistrzem
jest dla niego przyroda z jej specyficznym „poczuciem piękna”.
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Wydział Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej
dr inż. Damian Grela (E-13) — „Programowa symulacja błędów jako alternatywa dla mutacyjnej oceny jakości testów
systemów zorientowanych na usługi
sieciowe”, promotor: prof. dr hab. inż.
Krzysztof Sapiecha (PŚw); recenzenci:
dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT
(WAT), prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski (PW); 16 XII 2014 r.

Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej
dr inż. Anna Podraza (Grupa Azoty SA) — „Zastosowanie kompleksu
mocznikowo-wodoronadtlenkowego UHP
jako efektywnego i bezpiecznego czynnika utleniającego w chemii organicznej”;
promotor: prof. dr hab. inż. Jan Pielichowski, recenzenci: prof. dr hab. inż. Dariusz
Bogdał (PK), prof. dr hab. inż. Jacek Lubczak (PRz), 14 I 2015 r.
dr inż. Anita Kamińska-Pękali (C-3)
— „Analiza teoretyczna i eksperymentalna suszenia fluidalnego wybranych
produktów rolnych”; promotor: dr hab.
inż. Włodzimierz Ciesielczyk, prof. PK;
recenzenci: dr hab. inż. Stanisław Witczak, prof. PO (PO), dr hab. inż. Witold
Żukowski, prof. PK (PK), 14 I 2015 r.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Marcin Dyba (L-1) — „Wpływ
parametrów technologicznych na przyczepność betonu wysokowartościowego do stalowych splotów sprężających”;
promotor: dr hab. inż. Andrzej Seruga,
prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. inż.
Kazimierz Furtak (PK), dr hab. inż. Andrzej Ubysz, prof. PWr (PWr); 17 XII
2014 r. Praca wyróżniona.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Tomasz Tokaj — „Efektywność stosowania wybranych procedur
w zarządzaniu przygotowaniem produkcji”; promotor: prof. dr hab. inż. Józef
Gawlik; recenzenci: prof. dr hab. inż.
Adam Hamrol (PP), dr hab. inż. Andrzej
Kawalec, prof. PRz (PRz); 26 XI 2014 r.

Jakub Kruszelnicki dyrektorem
Centrum Transferu Technologii PK
17 listopada 2014 r. funkcję dyrektora Centrum Transferu i Technologii Politechniki Krakowskiej objął
mgr Jakub Kruszelnicki. W przeszłości już pracował na PK, ale przez
ostatnie lata doświadczenie zawodowe zdobywał poza granicami kraju.
Urodził się 6 czerwca 1983 r. w Krakowie, gdzie ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego.
Z wykształcenia jest socjologiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W ramach Programu Erasmus kształcił
się także w Hiszpanii na Uniwersytecie
Barcelońskim. Ukończył studia podyplomowe integracji europejskiej na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie,
a na Uniwersytecie Ramon Llull odbył
kurs dla kierowników projektów 7. Programu Ramowego.
Pracę zawodową rozpoczął na Politechnice Krakowskiej, gdzie od października 2006 r. był przez rok asystentem
koordynatora projektu „Pierwsze kroki
na rynku pracy”. Dalsze szczeble jego
kariery zawodowej wiązały się z pobytem w Hiszpanii. W latach 2008–2009
był koordynatorem projektów międzynarodowych na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie. W 2009 r. odbył
praktykę w European Institute of Public
Administration w Barcelonie. Na przełomie 2009 i 2010 r. w Madryckim Instytucie Badawczym pracował jako innovation manager, a w latach 2010—2011
był zatrudniony w LEITAT Technological
Center w Barcelonie jako international
project manager. Od września 2011 r. do
momentu przejścia na Politechnikę Krakowską był kierownikiem stworzonego
przez siebie Biura Projektów Międzynarodowych w Fundacji Knowlege Innovation Market w Barcelonie.
Pracując w Hiszpanii, Jakub Kruszelnicki zajmował się konsultingiem
przy tworzeniu biur projektowych takich
instytucji, jak: Izba Handlowa Barcelony,
Madrid Research Institute, Association
of Chambers of Commerce of Mediterranean, Fundacja Knowledge Innovation
Market, Collegi de Medics de Barcelona.
Zarządzał w sumie 16 projektami finansowanymi z takich programów jak 7. PR,
ENPI, CIP Eco-Innovation, INTERREG
IVC, MED. Programme. Zdobył 17 projektów, pozyskując dla nich w latach

2010–2014 z Komisji Europejskiej finansowanie na poziomie 5 mln euro.
W okresie bezpośrednio poprzedzającym objęcie funkcji dyrektora CTT
PK Jakub Kruszelnicki nawiązał współpracę z naszą uczelnią, w wyniku której
w 2014 r. Politechnika Krakowska została
włączona jako partner do 14 wniosków
o projekty programu „Horyzont 2020”.
W połowie ubiegłego roku w ramach projektu THERMACO zorganizował na PK
Seminarium Eksploatacji Technologii,
w ramach którego uczelnia gościła przedstawicieli 11 instytucji międzynarodowych
oraz eksperta Komisji Europejskiej.

(R.)

O Michale Życzkowskim
w PAN
Postać prof. Michała Życzkowskiego, światowej sławy mechanika związanego z Politechniką
Krakowską, została przypomniana
18 grudnia 2014 r. na posiedzeniu
Komitetu Mechaniki PAN w Warszawie. Syn uczonego, prof. Karol
Życzkowski, wygłosił podczas spotkania referat na temat różnych systemów wyborczych, czym zajmował
się wspólnie z ojcem. W dyskusji
podkreślono, że funkcjonuje nadal
szkoła naukowa utworzona przez
zmarłego w 2006 r. uczonego.
W posiedzeniu uczestniczyli m.in.
prof. Janusz Orkisz, prof. PK Jerzy
Pamin i prof. Błażej Skoczeń.

(ps)
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W kategorii przedsiębiorstw średnich najlepsza okazała się krakowska
spółka ASTOR. Tę pozycję
zapewniła jej interaktywna
wystawa robotyki i technologii IT, przygotowana
w siedzibie firmy przy ulicy
Smoleńsk. Astor Innovation
Room (AIR) — to nic innego
jak miejsce, w którym działają nowoczesne systemy
produkcyjne oparte na robotach Kawasaki i EPSON,
nadzorowane przez sterowniki GE Intelligent Platforms
oraz oprogramowanie SCADA i MES firmy Wonderware. Jednak AIR to coś więcej niż aplikacje demo czy laboratorium,
ponieważ realizowane są tu prawdziwe
procesy produkcyjne: zrobotyzowane spawanie, paletyzacja i pakowanie.
Z dostępu do AIR mogą korzystać nie
tylko profesjonaliści, pracownicy zakładów produkcyjnych, firm integratorskich,
ale wszyscy zainteresowani nowoczesnymi metodami produkcji — studenci i młodzież szkolna, a nawet zwykli
przechodnie, którzy bez trudu mogą
uruchomić roboty za pomocą… SMS-a.
Firmy produkcyjne mogą wykonywać
tu również testy robotyzacji procesów,
które zachodzą w ich zakładach. Można
szczegółowo zbadać opracowane koncepcje, przetestować programy, osprzęt
lub technologię. Paletyzacja kartonów,
testy chwytaków do worków, analizy
technologii spawania czy
kontrola jakości powłoki lakierniczej — to tylko
niektóre z możliwości.
AIR — to również idealne
miejsce do prowadzania
szkoleń.
Laureatem w kategorii „małe przedsiębiorstwo” została firma K&K
Recykling System Paweł
Kuta. Uznanie jurorów
zdobyła myjka dynamiczna M-55 Evolution. Urządzenie przeznaczone jest
do mycia i odwadniania
miękW zastępstwie prezesa ASTOR Sp. z o.o. nagrodę odebrała Re- rozdrobnionych,
kich i twardych tworzyw
nata Poreda

Fot.: Jan Zych
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18 listopada ubiegłego roku ogłoszono listę laureatów konkursu „Innovator Małopolski 2014”. Wręczenie
statuetek najbardziej innowacyjnym
firmom w regionie stanowiło mocny
akcent na zakończenie zorganizowanej na Politechnice Krakowskiej konferencji „Horyzont 2020 — wyzwania
i szanse dla polskiej nauki”.
Była to już dziewiąta edycja konkursu,
którego głównym zadaniem jest promowanie nowatorskiego podejścia do biznesu,
otwartości na nowe i odważne pomysły,
idei transferu nowoczesnych technologii.
I w tym roku w konkursie wzięły udział
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa z terenu województwa małopolskiego, legitymujące się sukcesami w opracowywaniu lub wdrażaniu
nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych.
Do rywalizacji stanęło kilkadziesiąt
podmiotów, które reprezentowały różne
branże. Po wnikliwej analizie kapituła konkursu, obradująca pod przewodnictwem
rektora PK prof. Kazimierza Furtaka, wybrała do półfinału 12 firm, w których niezależni eksperci (pracownicy naukowi uczelni
i instytutów badawczo-rozwojowych) przeprowadzili z kolei specjalistyczne audyty
technologiczne. Ocenie poddano parametry decydujące o innowacyjności przedsiębiorstwa, produktu, usługi czy technologii.
Na tej podstawie 7 firm zakwalifikowało się
do finałowego etapu. Wyłoniono laureatów
w trzech kategoriach.
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Fot.: Jan Zych

Najbardziej innowacyjne firmy Małopolski

sztucznych, takich jak: folia porolnicza,
agrowłóknina, sztuczna trawa stadionowa, rozdrobnione worki big-bag,
sieci rybackie, opakowania po torfie,
opakowania typu tetra-pak, folie opakowaniowe (LLDPE, LDPE, HDPE, PP,
PVC, PS, PET, PA), chemia gospodarcza itp. Charakteryzuje się nowoczesną
konstrukcją, wyróżniającą go spośród
innych dostępnych na rynku. Na uwagę zasługuje niewielka moc (55 kW)
zastosowanych silników, zapewniająca
większą wydajność w porównaniu do
konkurencyjnych rozwiązań. Proekologiczne rozwiązania wielopunktowo dostarczanej wody pozwalają oczyszczać
materiały o stopniu zabrudzenia sięgającym 60 proc. masy zadanej bez użycia innych środków piorących.
Nowoczesnym
i
innowacyjnym
rozwiązaniem jest specjalna budowa
wirnika. Sito o jednakowej lub różnej
perforacji jego segmentów pozwala
zwiększać powierzchnię odprowadzania
zanieczyszczeń z jednoczesnym ograniczeniem możliwości odrzucania materiału mytego. Specjalne bezkontaktowe
uszczelnienie całkowicie zabezpiecza
przed wydobywaniem zanieczyszczeń
i środka myjącego na zewnątrz. Konstrukcja urządzenia umożliwia budowanie systemu w układzie „tandem” oraz
umieszczenie takiego systemu (lub
pojedynczego egzemplarza) w linii recyklingu tworzyw sztucznych, gdzie zapewniony jest automatyczny transport
przetwarzanej masy.
Trzecią z uhonorowanych mianem
innowcyjnej firmy Małopolski, w kategorii

Fot.: Jan Zych

Fot.: Jan Zych
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„mikroprzedsiębiorstwo”, została ZAPA
Sp. z o.o. Nagrodę otrzymała za „Tron”
— rozkładany, jednorazowy nocnik dla
dzieci. Ten produkt ucieszy wszystkich
rodziców: przypomina papierową torebkę, którą ze względu na rozmiar (9 cm
x 16 cm x 3 cm) można ukryć w kieszeni
i w damskiej torebce. Nowatorskie rozwiązanie polega na tym, że przedmiot

Właściciel K&K Recykling System, Paweł Kuta

utylizowany jest w całości wraz z zawartością.
W tym roku kapituła konkursowa
przyznała swoje wyróżnienie za konsekwentne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań producentowi urządzeń chłodniczych — BOLARUS SA. Konkurs został
zorganizowany przez Centrum Transferu Technologii PK w ramach projektu

Enterprise Europe Network. Współorganizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Magdalena Dziubek-Helt

Lic. Magdalena Dziubek-Helt jest pracownikiem Centrum Transferu Technologii PK.

Nagroda dla PK za międzynarodowe warsztaty
urbanistyczne
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wyłoniła laureatów konkursów
EDUinspiracje i EDUinspirator. Nagroda w kategorii szkolnictwa wyższego przypadła Politechnice Krakowskiej. Wręczenie nagród odbyło
się 20 listopada 2014 r. podczas gali
w Centralnej Bibliotece Rolniczej im.
Michała Oczapowskiego w Warszawie. W imieniu naszej uczelni nagrodę odebrała dr inż. arch. Kinga
Racoń-Leja, będąca koordynatorem
uhonorowanego projektu.
W ramach programu wymiany studentów Erasmus zrealizowany został
w latach 2009–2012 projekt „Sprostać
konsekwencjom II wojny światowej: projektowanie urbanistyczne we współczesnych miastach europejskich”. W jego
ramach odbyła się seria międzynarodowych warsztatów urbanistycznych, koordynowanych przez Politechnikę Krakowską. Uczelniami partnerskimi były: Delft
Technical University, HAWK Hildesheim
— University of Applied Sciences and

Arts oraz Dresden University of Applied Sciences. Uczestnicy warsztatów
skoncentrowali się na trzech miastach
w szczególny sposób doświadczonych
przez II wojnę światową — Oświęcimiu,
Rotterdamie i Dreźnie.
Studenci pracowali w mieszanych,
liczących 6 — 7 osób grupach, prowadząc szczegółową analizę wybranych
miast i opracowując dla nich — za pomocą technik komputerowych — kompleksowe urbanistyczne strategie, które prezentowano podczas publicznych
dyskusji. W trakcie zajęć omawiano
zagadnienia dotyczące historii, tradycji, uwarunkowań społecznych i innych
czynników wymagających uwzględnienia. Ogółem w projekcie wzięło udział
124 studentów nie tylko z Polski, Holandii i Niemiec, ale także z Włoch, Francji,
Grecji, Turcji, Iranu, Korei Południowej,
Singapuru i Chin.
Projekt prowadzili pracownicy Wydziału Architektury PK: prof. Krzysztof
Bieda i dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja

(jako koordynator generalny). Ze strony
polskiej uczestniczyli również: dr hab.
inż. arch. Anna Palej, prof. PK, dr inż.
arch. Bartłomiej Homiński, mgr inż. arch.
Michał Palej, a w ramach jury końcowego — dr hab. inż. arch. Anna Franta,
prof. PK i dr hab. inż. arch. Bogusław
Podhalański.
Jury konkursu EDUinspiracje doceniło
nie tylko wartość samego projektu i efekty
jego realizacji, ale także fakt, że jest on
nadal upowszechniany na stronach internetowych, a wielu uczestników udział
w warsztatach zainspirował do dalszych
działań. Podczas ceremonii w Warszawie
nagrody laureatom wręczyła wiceminister
edukacji Ewa Dudek, która przyznała,
że członkowie jury musieli dokonać trudnego wyboru wobec bardzo wysokiego
poziomu zgłoszonych prac. Patronat na
konkursami objęły Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

(ps)
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Ogromne zainteresowanie, z jakim
spotkała się konferencja „Horyzont
2020 — wyzwania i szanse dla polskiej nauki”, przerosło najśmielsze
oczekiwania organizatora, Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, związanego od
lat z Centrum Transferu Technologii
Politechniki Krakowskiej. 18 listopada 2014 r. w Centrum Badawczo-Edukacyjnym „Działownia” PK spotkało się ponad 300 osób.
Konferencja została przygotowana
jako jedno z wydarzeń w cyklu jedenastu regionalnych spotkań realizowanych
w całej Polsce wspólnie przez regionalne punkty kontaktowe, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.
Ponad 300 osób skorzystało z okazji, by zapoznać się z doświadczeniami uczestników pierwszych konkursów
ogłoszonych i realizowanych w nurcie
Programu „Horyzont 2020”. Było to
pierwsze spotkanie informacyjne w naszym regionie na taką skalę. Mamy

nadzieję, że tak liczna obecność przedstawicieli sektora nauki i przemysłu przełoży się na zwiększenie aktywności Polaków i ich skuteczność w ubieganiu się
o udział w największym europejskim programie finansowania badań i innowacji.
W porządku konferencyjnych obrad
znalazły się różnorodne zagadnienia.
Począwszy od kompleksowego omówienia ogólnych zasad Programu „Horyzont
2020”, poprzez informację na temat form
wsparcia, oferowanych zgłaszającym się
do konkursów przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz regionalne
punkty kontaktowe programów badawczych UE, aż po analizę pierwszych
doświadczeń wypływających ze zrealizowanych już projektów w programie
i w związku z ich ewaluacją.
Nie zabrakło cennych i praktycznych
rad, jak napisać dobry wniosek i przykuć
uwagę oceniających go ekspertów. Podkreślano, że głównym celem projektu, ale
i kryterium jego oceny, jest „efekt”, wyrażony ostatecznie pod postacią produktu
opracowanego dla gospodarki, rezultatu
naukowego czy mierzonego oddziaływa-

nia na naukę. Zadaniem autorów takiego wniosku jest więc pokazać, jak zmieni
się stan wiedzy czy sytuacja gospodarki
dzięki realizacji projektu w stosunku do
tego, co jest obecnie.
Podczas konferencji swoim doświadczeniem dzielili się naukowcy, którzy
uczestniczyli już w konkursach Programu
„Horyzont 2020”. Doskonałym ćwiczeniem dla wszystkich uczestników konferencji, zamierzających uniknąć błędów
i spełnić dokładnie wymagania konkursowe, była prezentacja zaakceptowanych
i odrzuconych wniosków. Okazało się,
że możemy się nie tylko wiele od siebie
nauczyć, ale i — podjąć działania, które
zwiększą nasze szanse w ubieganiu się
o środki Programu „Horyzont 2020”. Jednym ze sposobów może być np. otwarcie
się na naukowców z zagranicy.

Dorota Markiewicz-Roszak

Mgr Dorota Markiewicz-Roszak jest pracownikiem Regionalnego Punktu Kontaktowego
CTT PK.

Studenci, uczcie się języka japońskiego!

Podpisanie umowy z Kitami Institute of Technology
W Krakowie przebywała delegacja
Kitami Institute of Technology z Japonii. 5 grudnia doszło do podpisania
na Politechnice Krakowskiej porozumienia między oboma uczelniami. Poszerza ono ofertę edukacyjną PK, bowiem dzięki niemu studenci PK będą
mogli wyjeżdżać w ramach wymiany
na rok do Japonii.
Podpisanie umowy rozszerza dotychczasową współpracę, którą do tej pory
z Kitami Institute of Technology prowadził
Wydział Mechaniczny PK. W wymianie
mogą uczestniczyć studenci, którzy przed
wyjazdem do kraju partnera będą mieli
ukończone dwa lata studiów na macierzystej uczelni. Ponadto wymagana jest
znajomość w wystarczającym stopniu
języka angielskiego lub języka kraju partnera (a więc w przypadku studentów PK
— języka japońskiego), aby uczestnicy
wymiany mogli brać udział w wykładach,
dyskusjach i seminariach. Porozumienie
określa też zasady zaliczania przedmio12

oraz udała się na Wydział Mechaniczny
tów na uczelni przyjmującej. Zawarte zoPK, gdzie została przyjęta przez dziekastało na okres pięciu lat.
na prof. Leszka Wojnara.
W imieniu Kitami Institute of Technology porozumienie podpisał prezydent
uczelni Nobuo Takahashi, a w imieniu
(ps)
Politechniki Krakowskiej rektor prof. Kazimierz Furtak. W uroczystości uczestniczyli
też: dyrektor Międzynarodowego Centrum
KIT dr Natalie Konomi,
prof. Fumito Masui
z Wydziału Informatyki i Yoshihiro Shiratori
z Sekcji Współpracy
Badawczej oraz prorektor PK prof. Dariusz
Bogdał.
Następnie japońska delegacja zwiedziła Małopolskie Labo- Prezydent Nobuo Takahashi (trzeci z lewej) i rektor Kazimierz Furratorium Budownictwa tak (trzeci z prawej) wraz z osobami towarzyszącymi, bezpośrednio
Energooszczędnego po podpisaniu umowy

Fot.: Jan Zych
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Nasze najmłodsze laboratorium
Perspektywy udziału uczelni w programach unijnych

Konwent Seniorów Politechniki
Krakowskiej w krótkim odstępie czasu odbył dwa posiedzenia. 20 listopada 2014 r. członkowie konwentu mieli okazję zapoznać się z najnowszą
i jedną z najważniejszych w ostatnich
latach inwestycji uczelnianych — Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Przedstawili je twórcy — dr inż. arch. Marcin
Furtak i dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak. A już 11 grudnia prorektor PK
ds. nauki prof. Jan Kazior wygłosił
referat „Możliwości udziału Politechniki w nowych projektach ramowych
i strukturalnych”.
Podczas pierwszego z dwu spotkań
dr inż. arch. Marcin Furtak przypomniał,
że idea laboratorium narodziła się w katedrze prowadzonej przez nieżyjącego już prof. Antoniego Stachowicza.
Jednostka ta budownictwem energooszczędnym zajmowała się jako jedna
z pierwszych w Polsce. Pierwsze prace
nad projektem rozpoczęły się w 2009 r.,
ale wtedy próby zainteresowania władz
województwa małopolskiego budową
tego typu obiektu spełzły na niczym. Dopiero wprowadzenie w 2010 r. dyrektywy
unijnej w sprawie budownictwa energooszczędnego sprawiło, że politycy dostrzegli w idei proponowanego laboratorium szansę dla regionu.
Budownictwo energooszczędne zostało wpisane do priorytetów strategii
rozwoju Małopolski. Dzięki temu uzyskano środki na realizację ambitnego
projektu, przy stosunkowo niewielkim
wkładzie ze strony Politechniki. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE) otwarte zostało
w październiku 2014 r. Duży udział funduszy unijnych w realizacji przedsięwzięcia sprawia, że przez pierwsze pięć
lat laboratorium nie będzie mogło prowadzić jakiejkolwiek działalności komercyjnej ani zajęć dydaktycznych. Możliwe
jest natomiast realizowanie w MLBE
prac doktorskich.
Dr Marcin Furtak zapoznał członków konwentu z charakterem nowej
jednostki i planowanymi badaniami
(szerzej na ten temat pisaliśmy w numerze 11/2014 „Naszej Politechniki”).

W dyskusji, która wywiązała się po jego
wystąpieniu, uczestnicy spotkania interesowali się kwestiami szczegółowymi
— zarówno programem badawczym
MLBE, jak również specyfiką samego budownictwa energooszczędnego.
W posiedzeniu uczestniczył rektor PK
prof. Kazimierz Furtak, który zwrócił
uwagę na rosnące zainteresowanie
tematyką nie tylko w Polsce. Rektor
podkreślił, że w tej dziedzinie badań
Politechnika Krakowska może odegrać
znaczącą rolę.
W drugiej części spotkania członkowie Konwentu Seniorów mieli okazję
odwiedzić budynek MLBE i wysłuchać
szczegółowych wyjaśnień dotyczących
jego wyposażenia w nowoczesną aparaturę. Informacji udzielała dr Małgorzata
Fedorczak-Cisak, która do współpracy z MLBE zachęcała uczestniczących
w spotkaniu profesorów. Ich bogate doświadczenie może bowiem przyczynić
się do lepszego wykorzystania nowoczesnego zaplecza badawczego, którym
dysponuje laboratorium.

*
Wystąpienie prorektora PK prof. Jana
Kaziora podczas posiedzenia 11 grudnia dotyczyło perspektyw wykorzystania przez Politechnikę Krakowską
możliwości, jakie daje uczestnictwo
w programach finansowanych przez Unię
Europejską. Wykorzystanie tych możliwości wpłynie na rozwój naszej uczelni

w nadchodzących latach. Mówca przypomniał na wstępie, że budżet UE na
badania na lata 2014–2020 jest rekordowy. To odpowiedź na olbrzymie nakłady na badania naukowe w Stanach
Zjednoczonych i krajach azjatyckich, co
grozi zepchnięciem UE po roku 2020 do
drugiej ligi.
Sprowadzając problem do poziomu
Politechniki Krakowskiej, prof. Jan Kazior przedstawił pokrótce zasady finansowania badań naukowych i zaznaczył,
że nastawiamy się na jak najaktywniejsze uczestnictwo w programach unijnych. Trzeba jednak pamiętać, że nasi
naukowcy będę musieli stawić czoła
międzynarodowej konkurencji. Naszym
atutem jest natomiast zdolność do podjęcia wielu różnych tematów. Prof. Kazior przypomniał, że na obecnym etapie
ubiegania się o fundusze europejskie
trudno będzie uczelni występować bez
partnerów z gospodarki. Prorektor z zadowoleniem odnotował systematyczne
rozwijanie się Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PK oraz szybki
wzrost liczby zgłoszeń patentowych.
(Więcej na ten temat piszemy w artykule
na s. 3).
Grudniowe posiedzenie zakończyły
życzenia, które rektor prof. Kazimierz
Furtak złożył członkom Konwentu Seniorów. Proboszcz parafii św. Floriana
ks. prałat Grzegorz Szewczyk poświęcił
opłatki.

(ps)

Najlepsi dydaktycy WIEiK
Na podstawie oceny nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów
(opis procedury zawiera załącznik nr 1 do
„Zarządzenia nr 41 Rektora PK z dnia
30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrznego Systemu
Zapewniania Jakości Kształcenia”) równorzędne tytuły najlepszego dydaktyka
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 uzyskali:

— mgr inż. Dominika Gołuńska, do końca ubiegłego roku akademickiego
zatrudniona w Katedrze Automatyki
i Technik Informacyjnych (E-3),
— mgr inż. Marek Dudzik, asystent Katedry Trakcji i Sterowania Ruchem
w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki (E-1),
— mgr inż. Łukasz Ścisło, asystent Katedry Automatyki i Technik Informacyjnych (E-3).
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Politechnika Krakowska zorganizowała europejską szkołę metalurgii proszków

Informacje

Technologia oszczędna i ekologiczna
Katedra Technologii Materiałów
Politechniki Krakowskiej była organizatorem Powder Metallurgy Summer
School 2014. Spotkanie odbyło się
w dniach 16–20 czerwca. Powierzenie
przez European Powder Metallurgy
Association (EPMA) Politechnice Krakowskiej, a konkretnie prof. Janowi
Kaziorowi, organizacji Letniej Szkoły
Metalurgii Proszków po raz pierwszy
w Polsce i po raz drugi w Europie
Środkowo-Wschodniej w ostatnich
25 latach, to niewątpliwie wyraz uznania dla działalności naszego ośrodka
w zakresie metalurgii proszków.
Metalurgia proszków — to nowoczesna technologia wytwarzania wyrobów
i półwyrobów ze sproszkowanych metali, mieszanek metali, mieszanek metali
z niemetalami lub mieszanek z proszków stopowych bądź częściowo stopowych. Cechą charakterystyczną tej technologii jest to, że w procesie produkcji
wyrobów metalowych nie zachodzi konieczność przeprowadzenia całego produktu w stan ciekły. Podstawowe zalety
technologii metalurgii proszków związane są z możliwością seryjnego wytwarzania z dużą dokładnością, podczas
wykonywania niewielu operacji technologicznych, przy niewielkim jednostkowym zużyciu energii i niemal całkowitym
wykorzystaniu surowców.
Kolejną zaletą technologii metalurgii
proszków jest daleko posunięta automatyzacja produkcji wyrobów spiekanych
oraz ich montażu. Dodatkowy czynnik,
o jakim należy wspomnieć, związany jest
nie tylko z ekonomiczną stroną produkcji, lecz również z problemem ochrony
środowiska. Pod tym względem technologię metalurgii proszków można uznać
za tzw. green technology ze względu na
wytwarzanie znikomej ilości odpadów,
które nie powodują zanieczyszczenia
powietrza i wody.
Letnia Szkoła Metalurgii Proszków
przeznaczona jest przede wszystkim
dla młodych inżynierów i pracowników
naukowych, reprezentujących różne
dyscypliny nauki i specjalności, jak np.
inżynieria materiałowa, projektowanie,
wytwarzanie, metalurgia itp. W ostatnich
latach spotkania PM Summer School
miały miejsce w Madrycie (Hiszpania,
14

2010), Dreźnie (Niemcy, 2011), San Sebastian (Hiszpania, 2012) i Trento (Włochy, 2013).
W roku bieżącym w szkole wzięło
udział 56 uczestników z liczących się
ośrodków akademickich i przemysłowych
z następujących krajów: Szwecja, Włochy,
Austria, USA, Hiszpania, Anglia, Holandia,
Chiny, Czechy, Francja, Belgia oraz Polska. Wykładowcami byli czołowi eksperci z zakresu metalurgii proszków, którzy
przedstawili następujące zagadnienia:
 prof. A. Molinari (Uniwersytet w Trento, Włochy) — „Introduction to Materials Science”,
 dr O. Coube (EPMA, Francja) —
„The European Powder Metallurgy
Association”,
 prof. J. Torralba (Uniwerystet Carlos III, Hiszpania) — „Introduction to
PM”,
 dr W. B. James (konsultant, USA) —
„PM as an Alternative; Powder Production”,
 dr U. Engström (Hoganas Szwecja
AB, Szwecja) — „Powder Characterization”,
 N. Nies (SMS Meer GmbH, Niemcy)
— „Shaping Technologies”,
 prof. B. Kieback (TU Dresden, Niemcy) — „Sintering Fundamentals”,
 dr C. Menapace (Uniwersytet
w Trento, Włochy) — „Liquid Phase
Sintering”,
 dr C. Gierl-Mayer (Politechnika Wiedeńska, Austria)— „Atmosphere/Material Interaction”,
 dr M. Actis Grande (Politechnika
w Turynie, Włochy) — „Introduction
to MIM”,
 dr F. Petzoldt (IFAM, Niemcy) —
„New Developments in MIM”,
 dr A. Eklund (Avure Technologies AB,
Szwecja) — „Hot Isostatic Pressing”,
 prof. L. Nyborg (Uniwersytet Chalmersa, Szwecja) — „Advanced
Methods in PM”,
 dr T. Pieczonka (AGH, Polska) —
„PM Light Alloys”,
 dr S. Moseley (Hilti AG, Liechtenstein)
— „Hardmetals – an Introduction”,
 prof. H. Danninger (Politechnika
Wiedeńska, Austria) — „PM Steels l”,
 prof. F. Castro (CEIT, Hiszpania) —
„PM Steels II”,



dr M. Campos (Uniwersytet Carlos
III w Madrycie, Hiszapania) — „Finishing Operations in PM Steels”,
 prof. J. Kazior (Politechnika Krakowska, Polska) — „PM Stainless Steels”,
 prof. D. Bouvard (Grenoble INP,
Francja) — „Modelling l”,
 dr L. Federzoni (CEA Grenoble,
Francja) — „PM Modelling”,
 J. Isaza (IFAM, Niemcy) — „Additive
Manufacturing”.
Oprócz wysłuchania wykładów prowadzonych w języku angielskim uczestnicy szkoły uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Mechanicznym
PK, na terenie kampusu w Czyżynach,
przygotowanych i prowadzonych przez
doktorantów mgr. inż. Mateusza Skałonia,
mgr. inż. Mateusza Laskę oraz mgr. inż.
Szymona Gądka. W sprawach organizacyjnych prof. Janowi Kaziorowi pomagali ponadto dr inż. Aneta Szewczyk-Nykiel, dr inż. Marek Hebda, dr inż. Marek Nykiel oraz doktorantki mgr inż. Barbara Kozub i mgr inż. Helena Dębecka.
Uczestnicy Summer School mieli również możliwość zwiedzenia nowoczesnego zakładu Sandvick w Katowicach,
produkującego spiekane narzędzia skrawające i płytki wieloostrzowe do toczenia, frezowania, wiercenia, wytaczania
oraz systemów narzędziowych.
W trakcie PM Summer School 2014
odbyło się wiele ciekawych dyskusji
dotyczących możliwości zastosowania
konkretnych rozwiązań. Szkoła zaowocowała nawiązaniem wielu ciekawych
kontaktów pomiędzy uczestnikami spotkania z ośrodków naukowych i przemysłowych z różnych krajów.
Obrady PM Summer School 2014 toczyły się w sali konferencyjnej pawilonu
„Kotłownia”. Otworzył je w imieniu EPMA
prof. Jose Manuel Torralba, dyrektor Instytutu IMDEA z Madrytu. Władze Politechniki Krakowskiej reprezentował prorektor prof. Dariusz Bogdał.
Organizatorzy zapewnili uczestnikom
spotkania atrakcyjny program spędzenia
wolnego czasu. Szczególnym punktem
uroczystej kolacji był konkurs piosenek
wykonywanych przez uczestników konferencji z poszczególnych krajów.

(R.)
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Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej wspólnie z Miejskim
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie zorganizowały
ogólnopolską konferencję naukowo-techniczną „Zastosowanie niezawodności i bezpieczeństwa w inżynierii
środowiska”. Jej obrady toczyły się
6 i 7 listopada 2014 r. Była to druga
konferencja z tego cyklu.
Konferencję rozpoczęły sesje zorganizowane w obrębie zabytkowych
zabudowań Zakładu Uzdatniania Wody
w
Krakowie-Bielanach.
Uroczystymi
przemówieniami zainaugurowali ją dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK
prof. Elżbieta Nachlik oraz prezes Zarządu
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji SA w Krakowie Ryszard Langer. Gości witali również dyrektor Instytutu
Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska PK prof. Wojciech Dąbrowski i przewodniczący sesji plenarnej, profesorowie
Piotr Kowalik i Janusz Jeżowiecki. Z kolejnymi referatami uczestnicy obrad udali się
do Centrum Szkoleniowego Jałowcowa
Góra w Dobczycach.
Niezawodność, bezpieczeństwo i analiza ryzyka stanowią niezwykle istotne

zagadnienia w inżynierii środowiska i wiążą się z prawidłowym funkcjonowaniem
infrastruktury krytycznej, jaką są m.in.
systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania
ścieków oraz z ochroną ich użytkowników
i środowiska np. przed awariami skutkującymi brakiem wody bądź skażeniem gruntu przez ścieki. W badaniach określa się
m.in. prawdopodobieństwo uszkodzenia
poszczególnych elementów systemów.
Instytut Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska PK od wielu lat
zajmuje się tą problematyką. Twórcą
szkoły naukowej i pionierem w dziedzinie badań nad niezawodnością i bezpieczeństwem systemów zaopatrzenia
w wodę i usuwania ścieków był prof.
Artur Wieczysty, wieloletni dyrektor Instytutu, a także dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska. Jego wychowankami
i kontynuatorami są m.in. prof. Janusz
Rak z Politechniki Rzeszowskiej (referent jednego z wykładów sesji plenarnej) i dr hab. inż. Jadwiga Królikowska,
prof. PK (przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji).
Podczas konferencji zostało wygłoszonych prawie trzydzieści referatów.
Większość z nich dotyczyła sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, jednak poja-

wiły się także referaty poświęcone problematyce oczyszczania ścieków, przeróbce
osadów ściekowych czy ryzyku w obiektach gospodarki odpadami. Szczegółowe
kwestie, na które zwrócono uwagę, to
m.in.: nowe podejście do metody wartości oczekiwanej niedoboru wody, pomiar
i przesył danych jako jeden ze sposobów
podnoszenia niezawodności podsystemu dystrybucji wody i bezpieczeństwo
funkcjonowania systemów kanalizacji
ogólnospławnej w miastach. Omawiane
zagadnienia okazały się na tyle interesujące, że stanowiły pożywkę dla wielu dyskusji, które toczyły się podczas poszczególnych sesji, jak i w kuluarach.
Materiały konferencyjne, obejmujące 31 referatów, zostały przygotowane
w postaci CD-ROM-u, natomiast zakwalifikowane artykuły ukażą się w punktowanych przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego czasopismach
branżowych, jak „Gaz, Woda i Technika
Sanitarna” i Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej.

Joanna Bąk
Dr inż. Joanna Bąk pracuje w Katedrze Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu Środowiska PK.

Seniorzy z kolędą na ustach
ks. Grzegorz Szewczyk. Władze uczelni
reprezentowali prorektorzy — prof. Dariusz Bogdał i dr hab. inż. arch. Andrzej

Białkiewicz, prof. PK oraz dyrektor administracyjna Lidia Ponanta.

(ps)

Fot.: Jan Zych

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego
Wieku PK zorganizowali spotkanie poświęcone wspólnemu śpiewaniu kolęd
i pastorałek. Muzycznego wsparcia
osobom zebranym 8 stycznia w Galerii
„Gil” udzieliły dwa chóry ― chór UTW
kierowany przez Annę Korczakowską
oraz chór PK „Cantata” prowadzony
przez Martę Stós. Życzenia noworoczne złożył rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak.
Spotkanie stało się też okazją do nadania tytułu Honorowego Seniora UTW.
Otrzymali go Małgorzata i Jan Krukowie.
Stosowne dyplomy wręczył im rektor Kazimierz Furtak w towarzystwie dyrektora
Centrum Pedagogiki i Psychologii PK
dr. Mariana Piekarskiego. Gościem spotkania był proboszcz parafii św. Floriana

Małgorzata i Jan Krukowie odbierają dyplomy Honorowego Seniora
UTW z rąk rektora PK Kazimierza Furtaka
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Podsumowanie wspólnego projektu Politechniki Krakowskiej
i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

27 i 28 listopada 2014 r. odbyła się
III Krakowska Konferencja Bibliotek
Naukowych zatytułowana „Koha —
narzędzie Open Source do obsługi
biblioteki naukowej”. Jej gospodarzami były dwie uczelnie — Politechnika
Krakowska i Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Nad wydarzeniem, w którym uczestniczyło ponad sto osób, patronat objęli, i jednocześnie je zainaugurowali, rektorzy obydwu uczelni — rektor PK prof. Kazimierz
Furtak oraz rektor KA prof. Jerzy Malec.
Konferencja została wpisana w obchody
70-lecia Politechniki Krakowskiej.
Podczas oficjalnego otwarcia konferencji Marek M. Górski, dyrektor Biblioteki PK oraz Aneta Januszko-Szakiel,
dyrektor Biblioteki KA przywitali władze
obydwu uczelni, zespół organizatorów
oraz wszystkich uczestników. Rangi
wydarzeniu nadał fakt, że była to pierwsza w Polsce konferencja poświęcona
otwartemu systemowi bibliotecznemu
Koha. Stanowiła ona ponadto podsumowanie projektu realizowanego przez obie
partnerskie biblioteki i dofinansowanego
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego jako działalność upowszechniająca naukę. Projekt dotyczył przystosowania i implementacji otwartego
systemu bibliotecznego Koha w krakowskich instytucjach bibliotecznych,
a jednym z jego założeń było zobowiązanie do dzielenia się efektami prac ze
wszystkimi bibliotekami zainteresowanymi Kohą.
Pierwszego dnia podczas sesji, która
odbyła się w auli Krakowskiej Akademii,
głos zabrali głównie organizatorzy, czyli
osoby, które przetłumaczyły poszczególne moduły systemu Koha oraz wdrażały
i testowały je w swoich bibliotekach. Goście konferencji mieli okazję zapoznać
się z kolejnymi etapami prac wdrożeniowych, problemami i zastosowanymi
rozwiązaniami. Wspólnie zastanawiano
się, czy omawiany system na pewno jest
darmowy i jakie mogą być konsekwencje zastosowania narzędzia typu Open
Source. Informatycy obu bibliotek podjęli
wyzwanie wytłumaczenia zgromadzonym bibliotekarzom zasad działania społeczności Koha i stosowanych przez nią
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narzędzi
programistycznych. Szczegółowo opisali
procedury zgłaszania, weryfikacji oraz zatwierdzania
poprawek w Koha. Ważnym głosem było wystąpienie o. Janusza Kaczmarka
OP, krakowskiego prekursora we wdrażaniu systemu. (Biblioteka Kolegium
Filozoficzno-Teologicznego
Prowincji
Dominikanów
jako pierwsza w Krakowie
zaczęła
wykorzystywać
Kohę). Ojciec dominikanin
omówił zastosowanie sys- W imieniu organizatorów konferencji gości witali Aneta
temu, m.in. do wspoma- Januszko-Szakiel, dyrektor Biblioteki KA oraz Marek M. Górgania melioracji danych, ski, dyrektor Biblioteki PK
konstrukcji wspólnych katalogów i bibliografii oraz współpracy z kawystąpień. Głos zabrali ci, którzy przetalogiem centralnym NUKAT.
szli przez trudy wdrożenia systemu
Równie szczegółowo przedstawili
Koha. Chwalili się wynikami i rozpaswoją pracę, polegającą na wdrażaniu
trywali możliwości rozwoju, tak aby
otwartego systemu bibliotecznego, bisystem stawał się lepszym narzębliotekarze systemowi. Wytłumaczyli
dziem w codziennej pracy bibliotekazgromadzonym, czym jest kod źródłowy
rzy. Z systemu Koha korzystają m.in.
i jak z czasem system dostosowywany
biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego
był do potrzeb obu bibliotek. Omówione
i Politechniki Koszalińskiej. W obrazostały najważniejsze założenia wspóldach nie zabrakło również informanego projektu.
cji o wdrożeniach za granicą, m.in.
Po ogólnym wprowadzeniu schaw Czechach i na Ukrainie.
rakteryzowano poszczególne moduNa zakończenie konferencji dyrekły systemu. Wiele rozwiązań zostało
torzy obu bibliotek wyrazili nadzieję na
specjalnie stworzonych na potrzeby
dalszy rozwój otwartego systemu Koha
obu bibliotek i dostosowanych do ich
w Polsce oraz na to, że coraz więcej
organizacji pracy. Szczegółowo zostabibliotek zaufa rozwiązaniom Open
ły opisane rezultaty prac dotyczących
Source. Wielu słuchaczy zadawało
modułów gromadzenia, opracowania,
sobie jednak pytanie, czy wdrażanie
czasopism, udostępniania zbiorów oraz
oprogramowania Open Source nie bępracy w katalogu. Prelegenci uwzględdzie wymagało dodatkowych nakładów
nili zarówno rozwiązania zastosowane
(choćby na nowy sprzęt czy dostosowaw bibliotekach, jak i te opcje, które nie
nie systemu do potrzeb danej jednostzostały wykorzystane. Ostatnim z omaki) i czy warto tworzyć stowarzyszenie
wianych tematów był moduł „raporty”,
lub konsorcjum, które pozwalałyby na
pozwalający generować odpowiednie
rozwój systemu nie tylko na potrzeby
statystyki wykorzystywane w pracy obu
bibliotek akademickich, ale również bibibliotek. Po każdej sesji odbywały się
bliotek innego typu.
dyskusje, dzięki którym omówiono wiele
wątpliwości.
Agnieszka Bogusz
Druga sesja konferencji toczyła się
następnego dnia w sali wykładowej Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia” Politechniki
Mgr Agnieszka Bogusz jest starszym biblioteKrakowskiej. Nie zabrakło ciekawych
karzem w Bibliotece PK.

Fot.: Jan Zych
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Prowadzone przez Bibliotekę PK
repozytorium po raz kolejny potwierdziło swoją wiodącą pozycję wśród innych tego typu przedsięwzięć polskich
szkół wyższych. Badania wykazują, że
jest ono najlepiej widocznym polskim
repozytorium akademickim zarówno
w ogólnej wyszukiwarce Google, jak
i w specjalistycznej wyszukiwarce
Google Scholar.
Celem tworzenia repozytoriów i bibliotek cyfrowych jest wykorzystanie globalnej
sieci do szerokiego udostępniania zasobów bibliotecznych w systemie otwartego
dostępu (Open Access). Wybranie opcji
otwartego dostępu przez autora deponowanej w repozytorium pracy teoretycznie
umożliwia dotarcie z nią do nieograniczonego kręgu odbiorców. W praktyce jednak
trafianie do nich z treściami naukowymi
poprzez wyszukiwarki Google nie jest
wcale takie proste.
Problem dotyczy nawet instytucji naukowych Stanów Zjednoczonych. W wyniku przeprowadzonych w USA badań
stwierdzono, że widoczność niektórych

repozytoriów instytucjonalnych w Google
jest niska. Jeszcze gorsze wyniki przyniosło tegoroczne badanie widoczności 137
repozytoriów obsługiwanych przez instytucje naukowe krajów Ameryki Łacińskiej.
Okazało się, że w akademickiej wyszukiwarce Google Scholar repozytoria te „właściwie nie istnieją”. Niepokojące rezultaty
zagranicznych badań skłoniły do przyjrzenia się widoczności w Google polskich akademickich zbiorów cyfrowych. Efekty tej
analizy opisał Tomasz Lewandowski w dostępnym w sieci artykule „Google Scholar
a repozytoria i biblioteki cyfrowe w Polsce”.
W badaniu tym pytano wyszukiwarkę
o liczbę adresów URL widocznych w danej
domenie, a następnie obliczano współczynnik indeksacji, będący stosunkiem
uzyskanej liczby adresów do liczby materiałów zdeponowanych w danym repozytorium. Wyliczenia te wykonano zarówno dla
wszystkich adresów URL indeksowanych
przez przeglądarkę na domenie danego
repozytorium, jak i wyłącznie dla plików
w formacie pdf. Autor artykułu wyjaśnia, że
intencją tego pomiaru było wybranie stron,

co do których istniało największe prawdopodobieństwo, że znajdują się na nich artykuły naukowe, a nie inne treści.
W konkluzji Tomasz Lewandowski
stwierdza, że Repozytorium Politechniki
Krakowskiej, to jedyne w Polsce repozytorium, które „posiada solidny współczynnik
indeksacji zarówno dla wszystkich adresów (46 proc.), jak i dla plików formatu pdf
(36 proc.), a jednocześnie posiadające stosunkowo wiele zasobów (6145)”. Potwierdzeniem tego wyniku jest — jak pisze autor
— godna pozazdroszczenia 82. pozycja
w międzynarodowym rankingu Webometrics (Ranking Web of Repositories). Następne polskie repozytorium (Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) jest
dopiero na 234. miejscu. Tomasz Lewandowski wskazuje, że źródłem tego sukcesu
jest skonstruowanie Repozytorium PK na
podstawie autorskiego oprogramowania
SUW. Repozytoria korzystające z oprogramowania DSpace, a tym bardziej dLibra,
są znacznie gorzej widoczne w sieci.

(ps)

Studenci Wydziału Architektury wyróżnieni
Studenci Wydziału Architektury PK
otrzymali wyróżnienia honorowe w międzynarodowym konkursie projektowym
„Next Big One”, ogłoszonym przez działający w Vancouver oddział organizacji
non-profit Architecture for Humanity.
Problematyka konkursu dotyczyła trzęsień ziemi o potężnej skali i tsunami —
zjawisk natury zagrażających wielu miastom na świecie.
Zadanie konkursowe polegało na
opracowaniu rozwiązania, które „może
przyczynić się do złagodzenia naturalnych katastrof, równocześnie zapewniając społeczności trwałość” (archdaily). Konkurs rozstrzygnięto 8 listopada
2014 r. Wyróżnienia w kategorii „emerging designers” otrzymali — Jakub Senkowski, Agata Palach, Monika Chrapczyńska, Teodor Michalski, Katarzyna
Klimasz za projekt „Agua-Estate” oraz
Marina Polets, Irola Andoni, Karolina
Wieja, Dariusz Dziwak, Adam Mierzwa,
Jan Borowicz, Wiktoria Wesołowska za
projekt „Lost Lagoon”.
Obydwie prace to owoc dziesięciodniowych warsztatów projektowych
pt. „Rising Tides — Working with the
Waterline. Case study: Vancouver”, zor-

Projekt „Agua-Estate”

ganizowanych przez Katedrę Kompozycji Urbanistycznej PK w maju 2014 r.
Warsztaty dotyczące wpływu globalnego ocieplenia na linię brzegową miasta
Vancouver prowadzili: prof. Chris Doray (Emilly Carr University of Art and
Design w Vancouver), prof. Emanuele Naboni z (Royal Danish Academy) oraz dr

inż. arch. Ewelina Woźniak-Szpakiewicz
(WA PK). Proces projektowy wzbogaciły
wykłady Zbigniewa Kota (Przedsiębiorstwo ProWod Sp. z o.o.) oraz dr. Jarosława Działka (Instytut Geografii i Gospodarki
Przestrzennej UJ).

(R.)
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Na wystawie w Muzeum PK można zobaczyć Twierdzę Kraków

Rok 2014 upłynął w Europie pod
znakiem obchodów setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej. W obchody te
włączyła się Politechnika Krakowska,
organizując wystawę „Ars Magna — Architectura Militaris. Twierdza Kraków”.
Ekspozycja czynna w Muzeum PK została otwarta 12 grudnia.
Powodów do przygotowania takiej
wystawy na naszej uczelni nie brakuje.
Wszak główna siedziba Politechniki mieści się w dawnych koszarach arcyksięcia
Rudolfa przy ul. Warszawskiej, a dwa
wydziały funkcjonują w gmachu przy ul.
Podchorążych, gdzie kiedyś mieściła się
szkoła kadetów. Jeszcze bardziej znaczący jest fakt, że właśnie na Politechnice
Krakowskiej uczyniono wiele dla poznania
zabytków fortecznych, należących kiedyś
do systemu obronnego Twierdzy Kraków,
i ratowania ich przed zagładą. Dodajmy:
twierdzy wzniesionej na zrębach umocnień zaprojektowanych przez Tadeusza
Kościuszkę, którego imię nosi dziś Politechnika Krakowska.
Pionierskie badania obiektów Twierdzy
Kraków wykonał pół wieku temu prof. Janusz Bogdanowski. Obecnie świetnym
znawcą i prawdziwym miłośnikiem tych zabytków jest dr inż. arch. Krzysztof Wielgus.
I to właśnie jemu w pierwszej kolejności zawdzięczamy wystawę w Muzeum PK.
Wernisaż odbył się niemal dokładnie
w sto lat po wielkiej bitwie o Kraków, która
powstrzymała ofensywę armii rosyjskiej,
nacierającej na wielonarodowe wojska
monarchii austro-węgierskiej. Działania
toczyły się w pierwszych dniach grudnia
1914 r., w odległości zaledwie kilkunastu
kilometrów od kościoła Mariackiego, tak że
odgłos wystrzałów armatnich słychać było
w Krakowie. Szczęśliwie miasto uniknęło wtargnięcia rosyjskich oddziałów, które
musiały cofnąć się do linii Dunajca.
Na otwarcie wystawy, w piątkowe popołudnie, gdy zwykle myśli się już o nadchodzącym weekendzie, przybyło wiele
osób. Główną salę ekspozycyjną wypełnili nie tylko pracownicy uczelni, ale także
niezwiązani z nią miłośnicy krakowskich
fortyfikacji, architektury militarnej i historii wojskowości. Obecni byli: wojewódzki
konserwator zabytków Jan Janczykowski,
prezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie Tomasz Otrębski i dyrektor
Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Joanna
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Fot.: Jan Zych
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Spotkanie z historią sprzed stu lat

Krzysztof Wielgus (z prawej) i wojewódzki
konserwator zabytków Jan Janczykowski

Florkiewicz-Kamieniarczyk. Honory domu
pełnili: prorektor PK dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK, przewodniczący Rady Muzeum PK prof Marcin
Chrzanowski oraz nieformalny komisarz wystawy dr inż. Krzysztof Wielgus.
W wernisażu uczestniczył prof. Janusz
Murzewski, którego ojciec był komendantem pułku stacjonującego w koszarach
przy ul. Warszawskiej w okresie II Rzeczypospolitej.
Jan Janczykowski wyraził zadowolenie z faktu, że ucichły głosy kwestionujące
zasadność objęcia ochroną konserwatorską „pamiątek po zaborcy” i zachęcające
jeszcze w latach dziewięćdziesiątych do
ich likwidacji. Wartości zabytkowe Twierdzy Kraków są dziś już doceniane, a dzięki
wprowadzeniu tego tematu do priorytetów
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków
Krakowa od kilku lat zauważyć można intensyfikację działań restauratorskich w krakowskich fortach. Konserwator wojewódzki
wyraził nadzieję, że zostanie zorganizowana także podobna wystawa dotycząca czasów Tadeusza Kościuszki.
Dr Krzysztof Wielgus podkreślił, że wystawa jest swoistym podsumowaniem pracy około 900 osób, w tym studentów, którzy
przez ponad 30 ostatnich lat działali w Kole
Naukowym „Architectura Militaris”. Szczególną rolę w zrealizowaniu ekspozycji odegrali Robert Springwald, Karolina Latusek
i Karol Chajdys.
Na wystawie pokazano oryginalne
elementy uzbrojenia, w tym szable (udostępnione przez Fundację im. Tadeusza
Kościuszki), a także inne pamiątki sprzed
stu lat, jak np. sitko do parzenia herbaty,

kubek i manierka czy żołnierska pocztówka. Seria plansz pokazuje krajobraz
Krakowa sprzed stu laty oraz wygląd
poszczególnych fortów. Dzisiejszy stan
obiektów przedstawiają zdjęcia autorstwa
Jana Zycha.
Za główny walor wystawy dr Krzysztof
Wielgus uważa przedstawienie Twierdzy
Kraków jako jednolitego systemu, którym
była już w czasie budowy i podczas użytkowania, jak również jest nim teraz, na etapie
rewaloryzacji. Mówi: — Tak jak twierdzę
budowano w całości, jako kompleks obiektów, tak teraz należy ją rewaloryzować też
jako całość, systemowo. Nie można sobie wybrać jednego bądź kilku obiektów,
a resztę porzucić. Dobrze by było, gdyby
Politechnika Krakowska, jako instytucja
naukowa, całkowicie neutralna politycznie
i wolna od wpływów deweloperskich, stała
się forum wymiany doświadczeń pomiędzy
praktykami, którzy rewaloryzują i adaptują krakowskie forty i obiekty koszarowe.
Chodzi o to, żeby stworzyć swego rodzaju poziome porozumienie pomiędzy właścicielami, użytkownikami, dzierżawcami
i konserwatorami.
Wernisaż obfitował w różnego rodzaju
ciekawostki historyczne. Prezes Fundacji
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Tomasz Otrębski przyszedł z laską zakończoną… rosyjskim bagnetem; laski takie
stały się popularne wśród krakowian po odparciu w grudniu 1914 r. wojsk rosyjskich
spod Twierdzy Kraków. Laska przyniesiona
przez prezesa Otrębskiego była własnością płk. Jana Bezarda — twórcy najdłużej
produkowanej na świecie busoli magnetycznej. Egzemplarz tej busoli zresztą też
znalazł się na wystawie.
Uczestnicy wernisażu mogli obejrzeć
film poświęcony Twierdzy Kraków. Ponadto otrzymali w prezencie piąty tom „Atlasu
Twierdzy Kraków” poświęcony perspektywom ochrony tego szczególnego zabytku.
Wystawa została objęta patronatem
przez: rektora PK prof. Kazimierza Furtaka, małopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków Jana Janczykowskiego
i miejskiego konserwatora zabytków Jerzego Zbiegienia przy współpracy Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
Ekspozycję można oglądać w Muzeum Politechniki Krakowskiej (w budynku dawnego aresztu garnizonowego) do 1 września
bieżącego roku.

Lesław Peters
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Mały jubileusz konkursu „Architektura
Betonowa”
Zgłaszane projekty dyplomowe potwierdzają wyjątkowe zalety betonu,
który łączy walory nowoczesnej technologii budowlanej z cechami
tradycyjnego budulca

Na

Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej odbyła się 20 października 2014 r. uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu „Architektura Betonowa 2014” — akademickiego konkursu na najlepszą
pracę dyplomową z zastosowaniem technologii betonowej. Otwarta też została
wystawa pokonkursowa. Podczas tej uroczystości rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak zwrócił uwagę, że mamy mały jubileusz poważnego
wydarzenia akademickiego i architektonicznego. Wydarzenia, którego istnienia nikt nie zadekretował, i które trwa z potrzeby promowania sztuki wysokiej,
wspartej betonowymi rozwiązaniami estetycznymi i technologicznymi.

A zaczęło się tak. W 1997 r. w galerii Stowarzyszenia Architektów Polskich
przy ul. Foksal w Warszawie odbywało się uroczyste ogłoszenie wyników
pierwszej edycji „Konkursu na najlepszą
realizację projektu z użyciem technologii betonowej”. Konkurs zorganizowało
Stowarzyszenie Producentów Cementu
i Wapna (SPCiW) i Stowarzyszenie Architektów Polskich. Byli tam: organizator konkursu, dyrektor SPCiW prof. Jan
Deja (wtedy jeszcze nie profesor) i niżej
podpisany, reprezentujący zespół laureatów konkursu, autorów projektu Wyższego Seminarium Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców (wtedy jeszcze
też nie profesor). Jan Deja przedstawił
koncepcję organizacji konkursu studenckiego, którego ideą było eksponowanie
estetycznych i konstrukcyjnych walorów
betonu w architekturze.
Koncepcję tę przyjąłem z entuzjazmem. Rzecz zaakceptował ówczesny
dziekan Wydziału Architektury PK
prof. Wacław Seruga. Projekt przedstawiono do akceptacji także władzom
uczelni. Uzgodniono, że organizatorami konkursu będą Wydział Architektury
PK oraz Stowarzyszenie Producentów
Cementu i Wapna. Realizacji podjęły się pospołu Katedra Architektury

Mieszkaniowej i Katedra Kompozycji
Architektonicznej Instytutu Projektowania Architektonicznego WA PK.
Obowiązki
komisarza
przyjęła
prof. Maria Misiągiewicz, dyrektor IPA,
a prowadzenia biura konkursu podjęli
się dr Marcin Charciarek i dr Tomasz

Artykuły

Idea

Kozłowski, także autor plakatów towarzyszących konkursowi.
Przyjęto regulamin konkursu, który
głosił, że mogą w nim brać udział dyplomanci wydziałów architektury szkół politechnicznych w Polsce. Stanowił on też,
że z nominowanych do nagród prac będą
wybierane trzy równorzędne nagrody
(także o wymiarze finansowym) i stosowna do liczby zgłoszeń liczba wyróżnień.
Postanowiono, że nagrody przyznawane
będą także promotorom. W ramach nagrody dyplomant miał otrzymać również
statuetkę-rzeźbę autorstwa znakomitego
artysty Adama Myjaka. Obsługę finansową konkursu przyjął na siebie sponsor —
Stowarzyszenie Producentów Cementu
i Wapna. Ustalono, że do prac w jury

Praca nagrodzona w I edycji konkursu — Rafał Pasek „Hala wielofunkcyjna, Wrocław — Park
Zachodni”
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cją Zbigniewa Pilcha, z artykułami wprowadzającymi Marii Misiągiewicz i niżej
podpisanego. W książce przedstawiono
ilustrowane dzieje konkursu. Informacje
o konkursie przedstawiano także od 2002
r. na kolumnach studenckich wydawnictwa konferencji „Defining the architectural
space” publikowanego przez Instytut Projektowania Architektonicznego WA PK.

Fot.: Jan Zych

Tworzywo doskonałe jak kamień

Organizatorzy i laureaci konkursu w 2003 roku — od prawej: Zbigniew Pilch, Marcin Charciarek
i Jan Deja; z lewej: autor tekstu

zapraszani będą dziekani wydziałów
architektury lub profesorowie z różnych
środowisk akademickich.

Kiciński, WA PW). Wręczono także trzy
wyróżnienia. Na zakończenie uroczystości organizatorzy ogłosili drugą edycję
konkursu. Takie były początki.

Artykuły

Pierwszy konkurs
Ogłoszenie wyników pierwszej edycji konkursu „Architektura Betonowa”
i otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 6 października 2000 r. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
W uroczystości wzięli udział prorektorzy
PK, prezes firmy promocyjnej Polski Cement dr Jan Deja, dziekan i prodziekani
Wydziału Architektury PK, prezes SARP
Kraków arch. Krystyna Łyczakowska,
profesorowie i studenci uczelni architektonicznych oraz przedstawiciele mediów.
Nadesłane prace oceniało jury w składzie:
prof. Wacław Seruga (PK) — przewodniczący jury, prof. Zbigniew Bać, prof. Wojciech Buliński, dr inż. Jan Deja, prof. Stefan Wrona oraz dr hab. inż. arch. Maria
Misiągiewicz — sędzia referent.
W tym pierwszym konkursie trzy
równorzędne nagrody główne otrzymali: arch. Rafał Pasek za pracę „Hala
wielofunkcyjna, Wrocław — Park Zachodni” (promotor: prof. Janusz Rębielak, WA PWr); arch. Artur Ostafijczuk za
pracę „Kaplica w Jarosławiu” (promotor:
dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski,
prof. PK, WA PK); arch. Paweł Chilimoniuk za pracę „Współczesne termy,
adaptacja fortów »Władimir« w Warszawie” (promotor mgr inż. arch. Andrzej
20

Dorobek 15 lat
Od tego czasu każdego roku w krakowskim konkursie bierze udział kilkunastu uczestników. Pojawiają się
dyplomanci ze szkół architektury w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Łodzi,
Poznaniu,
Szczecinie,
Warszawie,
Wrocławiu, i naturalnie z Krakowa.
W pracach jury brali udział: prof. Zbigniew Bać (WA PWr), prof. Wojciech Buliński (WA PK), prof. Jan Deja (SPC),
prof. Krzysztof Gasidło (WA PŚl),
prof. Jacek Gyurkovich (WA PK),
prof. Nina Juzwa (WA PŁ), prof. Dariusz Kozłowski (WA PK), prof. Adam
Kysiak (WA PW), prof. Elżbieta Trocka-Leszczyńska (WA PWr), prof. Maria
Misiągiewicz, prof. Jan Rabiej, prof. Wacław Seruga (WA PK), prof. Stefan Wrona (WA PW), inż. Zbigniew Pilch (SPC).
Wyniki kolejnych edycji konkursu
były prezentowane co roku na łamach
czasopisma „Budownictwo, Technologie,
Architektura”, poprzednio wydawanego
pod tytułem „Polski Cement”. W 2010 r.
ukazało się wydawnictwo pt. „Konkurs
Architektura Betonowa 2000–2009. Akademicka nagroda za najlepszą pracę
dyplomową roku projekt architektoniczny
z użyciem technologii betonu” pod redak-

Mówiąc o architekturze betonowej,
myślimy o wykorzystaniu żelbetu w technikach elewacyjnych i we wnętrzach,
tak by struktura zewnętrzna tej materii
budowlanej pozostawała widoczna. Dziś
beton w architekturze stanowi podstawę współczesnej technologii budowlanej. Jest materiałem „nowoczesnym”
dla tych, którzy tego pragną — łączy
bowiem walory nowoczesnej technologii budowlanej z cechami tradycyjnego
budulca. Sposób użycia czy aplikacji zależy wyłącznie od nastawienia lub stanu
ducha twórcy tej architektury.
Beton ma wszystkie cechy doskonałości kamienia. Jest kamieniem współczesności. Używany w ten sposób,
pozwala obrabiać się jak ten naturalny
materiał, ukazując swoje nowe oblicze,
stosownie do zamysłu artysty lub technologa. Odpowiednio przygotowany jest
trwały — pozostaje odporny na czas, jest
niezniszczalny. Jest także „kamieniem”,
który może być odlewany w formach.
Ujawnia wtedy szlachetność natury szalunku. Odlew betonowy może przybrać
formę zarówno podpory wieżowca, jak
i kanelurowanej klasycznej kolumny.
Potwierdzają to idee zawarte w konkursowych projektach dyplomowych.
Założenia konkursu, eksponowanie estetycznych i konstrukcyjnych walorów betonu w architekturze znajdują wyraz w nadsyłanych pracach konkursowych. Poziom
merytoryczny i artystyczny konkursu jest
stale wysoki. Należy mieć nadzieję, że
konkurs „Architektura Betonowa” będzie
trwać i doczeka kolejnego jubileuszu.

Dariusz Kozłowski

Prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski
obecnie kieruje Zespołem Architektury Mieszkaniowej w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej na Wydziale Architektury PK. W latach 2005–2012
był dziekanem Wydziału Architektury; w okresie tworzenia koncepcji konkursu „Architektura Betonowa” pełnił funkcję prodziekana.
Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Z kartografią przez dzieje
Nazwa „POLONIA” pojawiła się po raz pierwszy na mapie świata
wykonanej przez kartografa Mateusza z Paryża w XIII wieku

Cały świat na jednej mapie
Pierwszym człowiekiem, który dokonał próby stworzenia prezentacji świata
w postaci obrazu kartograficznego, był
uczony aleksandryjski Klaudiusz Ptolemeusz (90–168 n.e.). Opracował wielkie
jak na ówczesne czasy dzieło pt. „Geographia”. W dziele tym podał matematyczne podstawy tworzenia map i spis
znanych ówcześnie rzek, ludów oraz
osiedli z podaniem ich współrzędnych
geograficznych.
Ptolemeusz używał słowa „Sarmatia”
na określenie ziem zamieszkałych przez
plemiona pochodzenia perskiego —
Sarmatów, których w publicystyce XV —
XVIII w. uważano za przodków Polaków
lub szlachty polskiej [R. Szyjanowski,
„Pierwsza wyprawa śladami Benedykta
Polaka”, [on-line], dostępny w Internecie:
http://www.benedyktpolak.org/].
W średniowieczu zdobycze nauki
greckiej poszły w zapomnienie, a ludzkość cofnęła się do pierwotnych pojęć
o kształcie Ziemi. Prace Ptolemeusza
nie znalazły kontynuatorów, a jego dzieło zostało zapomniane do początków
XV w. Z okresu średniowiecza zasługują
na uwagę tak zwane „mappae mundi” —
obrazy znanego ówcześnie świata, nie
stanowiące jednak poprawnych obrazów
kartograficznych. Większe znaczenie
miały tzw. „portolany”, mapy wybrzeży
Morza Śródziemnego, Atlantyku i Morza
Północnego. Wykonywane były z zadziwiającą dokładnością, z zastosowaniem
kompasu przez żeglarzy włoskich i katalońskich.

Ważnym wydarzeniem dla Polski
było ukazanie się w XIII w. mapy świata
kartografa Mateusza z Paryża. Umieścił
on na niej po raz pierwszy w historii nazwę „POLONIA”. Od tej chwili właśnie tej
nazwy używano dla opisu ziem współczesnej Polski.

Ziemia nie jest płaska!
Na przełomie średniowiecza i odrodzenia odżywa zainteresowanie dziełem
„Geographia” Ptolemeusza. Stopniowo
zostaje uzupełniane tzw. mapami nowymi „tabula nova”. „Geographia” zainspirowała naukowców niemieckich do
stworzenia nowej mapy Europy Środkowej (Germanii Wielkiej i Sarmacji Europejskiej). Owocem tych prac była między innymi, powstała w połowie XV w.,
mapa Europy Środkowej Mikołaja z Kuzy
[www.muzeum-polskie.org/muzeum/
ptolemeo-pl.htm „Geographia” Klaudiusza Ptolemeusza].
W latach 1519–1522 wyprawa morska pod dowództwem Ferdynanda
Magellana, rozpoczęta w kierunku zachodnim, dotarła do miejsca, z którego
wypłynęła, lecz od strony wschodniej.
Osiągnięcie to potwierdziło, że Ziemia
na pewno nie jest płaska, że nie istnieje
tzw. „kraniec świata”.
W 1578 r. słynny uczony flamandzki kartograf Gerard Mercator, działający w Duisburgu, opracował traktaty
ptolemeuszowskie. Mapy Mercatora
odznaczają się subtelnymi rysunkami
i estetyczną ornamentacją, a przede

wszystkim opatrzone są solidnie opracowanymi opisami współrzędnych geograficznych.

Precyzja i piękno
W Polsce za panowania Władysława
IV Wazy (1632–1648) powstają mapy
południowo-wschodnich rubieży kraju.
Wśród ich twórców był wybitny kartograf
Guillaume le Vasseur de Beauplan —
francuski inżynier wojskowy. Sławę przyniosła mu opracowana w ciągu ośmiu
lat „Specjalna mapa Ukrainy”. Wydana
w 1650 r. w ośmiu arkuszach w skali
1:452 000, wykonana została na podstawie prac terenowych i pomiarów astronomicznych. Cechowała się wyjątkową
precyzją i bogactwem treści topograficznej [www. T. Opach, „Guillaume le Vasseur de Beauplan — wybitny kartograf
XVII-wiecznej Polski”].
Wiek XVII — to tak zwany złoty okres
kartografii niderlandzkiej, kiedy dominującym ośrodkiem produkcji kartograficznej był Amsterdam [www. K. Kozica,
„Historia kartografii. Obraz świata na
przestrzeni wieków”. Wykład. Wrocław,
2005]. Tam działali najlepsi ówcześnie
kartografowie i tam powstały ich mapy
i atlasy, na przykład liczący od 9 do
12 tomów (w zależności od wersji językowej) „Atlas Maior” (Amsterdam 1662–
1672) Joana Blaeua (1597/1598–1673),
uznawany powszechnie za największe
i najpiękniejsze dzieło kartograficzne
wszechczasów czy mapa Rzeczypospolitej z około 1697 r. Carela Allarda (1648
– około 1706), będąca jedną z najbardziej dekoracyjnych i dokładnych map
ziem Rzeczypospolitej z końca XVII w.,
a także map ziem centralnej i wschodniej
Europy z tego okresu.
Wiek XVIII w dziejach kartografii
polskiej zaznaczył się przede wszystkim piękną, 24-arkuszową mapą Polski z 1772 r. Jej autorem był Giovanni
Antonio Rizzi-Zannoni (1736–1814).
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świecie starożytnym długo utrzymywało się przekonanie, że Ziemia
jest wyspą w kształcie dysku, pływającą po bezkresnym oceanie.
Pierwszym, który twierdził, że planeta, na której żyjemy, jest kulą, był
Pitagoras (VI w. p.n.e.). Dowody na kulistość Ziemi dostarczył dwa wieki później
grecki filozof Arystoteles (IV w. p.n.e.), obserwując m.in. zaćmienia Księżyca
i widnokrąg. Obrazy przedstawiające powierzchnię Ziemi były znane w społeczeństwach pierwotnych przed pojawieniem się pisma. Z map korzystano już
w VI w. p.n.e. w Babilonii.
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Repr.: Jan Zych (dzięki uprzejmości Antykwariatu „Wójtowicz” w Krakowie)
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Wyznaczył on również południk zerowy przechodzący
przez Syenę, Aleksandrię
i wyspę Rodos.
W Polsce początki miernictwa sięgają XVI w. Autorem pierwszego napisanego po polsku podręcznika
z miernictwa (1566 r.) był
Stanisław Grzepski. Na podstawie prac pomiarowych
wykonanych w Polsce przez
Franciszka Czakiego — kapitana wojsk koronnych,
wykonana została pierwsza
szczegółowa mapa Polski
w skali 1:700 000.
Wiek XVIII był przełomowy w historii pomiarów europejskich. Najważniejszym
wydarzeniem były prace
naukowo-badawcze
dotyczące poznania figury ziemi na podstawie pomiarów
triangulacyjnych.

Aparat fotograficzny
wspomaga kartografów
W 1859 r. kapitan wojsk
inżynieryjnych Aime Laussedat zbudował kamerę poMapa Polski (z 1773 r.) zaktualizowana do stanu obowiązującego w związku z kolejnym podziałem jej terytorium
miarową
i wykonał zdjęcia
pomiędzy zaborców w 1793 r.
części Paryża, dając podstawy pierwszej i najstarszej
budowli i rozplanowaniu osiedli nieWiek XIX to już okres szybkiego rozwoju
metodzie fotogrametrycznej, o nazwie
zbędna była umiejętność wytyczania na
nauki i techniki, oczywiście także w dziefotogrametria stolikowa. Istotny rozwój
gruncie linii prostopadłych, równoległych
dzinie druku map. Wprowadzono i stosofotogrametrii datuje się od pierwszej
i punktów. Od Egipcjan sztuka miernicza
wano dość powszechnie różne techniki:
wojny światowej. W Polsce, w okresie
przeszła do Greków jako geometria —
staloryt, litografię, a także wytrzymały
międzywojennym, metody fotogramenauka o „ziemiomiernictwie”. Jednym
drzeworyt sztorcowy lub inaczej reprotrii naziemnej najwcześniej zastosował
z wielkich osiągnięć nauki greckiej było
dukcyjny.
Wojskowy Instytut Geograficzny. Metodą
pierwsze w dziejach ludzkości wyznaWiek XX przyniósł mapy wykonystereofotogrametrii naziemnej, w latach
czenie obwodu i promienia kuli ziemskiej
wane w technice współczesnego czte1924–1934, wykonano mapę Tatrzańprzez Eratostenesa (276–196 p.n.e.).
rokolorowego druku offsetowego oraz
skiego Parku Narodowego. Pierwszy
Za twórcę miernictwa jako nauki uchopoczątek ery kartografii komputerowej.
polski podręcznik z fotogrametrii napisał
dzi Heron z Aleksandrii (I w. n.e.). Był
Komputer jako nowoczesne narzędzie
M.B. Piasecki. Po zakończeniu II wojny
on wynalazcą kątomierza, który nazwał
zrewolucjonizował i uprościł prace kartoświatowej wykonano fotogrametryczną
dioptrą.
grafów. Wyeliminował wiele pracochłonmapę zniszczeń Warszawy.
Jednym z najdawniejszych narzędzi
nych i czasochłonnych etapów generoWspółcześnie rozwijane są metody
niwelacyjnych jest waga wodna. Egipwania i drukowania map numerycznych
pomiarów wykorzystujące systemy sacjanie stosowali ją przy projektowaniu
[www. K. Kozica, „Historia kartografii.
telitarne (GNSS) oraz metody teledeteki realizacji kanału łączącego Nil z MoObraz świata na przestrzeni wieków”
cyjne, takie jak skanowanie 3D i fotograrzem Czerwonym. Klasyczny niwelator
Wykład. Wrocław, 2005].
metria cyfrowa.
skonstruowano wówczas, kiedy Melchisedech Thevenot, kustosz BiblioZbigniew Piasek
Mierzenie świata
teki Paryskiej, wynalazł libelę rurkową
(ok. 1660 r.).
Z rozwojem kartografii udoskonalano
Wielki uczony grecki Hipparch,
pomiary. Już w starożytnym Egipcie istProf. dr hab. inż. Zbigniew Piasek jest kieroww II w. p.n.e. opracował metodę wyznaniało stanowisko mierniczego, który był
nikiem Zakładu Geodezji i Geologii Inżynierczania szerokości i długości geograwysokim funkcjonariuszem ówczesnego
skiej na Wydziale Inżynierii Środowiska PK.
ficznej z pomiarów astronomicznych.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
urzędu katastralnego. Przy wznoszeniu
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Akademicki savoir-vivre
w korespondencji e-mailowej
E-mail — to forma szybkiej komunikacji. Owa „szybkość” jest często
przyczyną niedbałości, braku zastanowienia się nad formą, w tym także
grzecznościową

Co w mailu piszczy
Upowszechnienie tej drogi komunikacji przyniosło jednak pytania o formę
maila, który po części nawiązuje do tradycyjnego listu, po części do rozmowy
bezpośredniej. Nie ulega wątpliwości, że
mail musi spełniać wszystkie wymagania stawiane tradycyjnej korespondencji
odnośnie do treści, poprawności gramatycznej i stylistycznej, estetyki. Najwięcej
emocji, nie tylko w środowisku akademickim, budzą formy grzecznościowe
otwierające i kończące mail, często odbiegające od tych znanych z korespondencji „papierowej”.
Obok dotychczasowych form „Szanowny Panie!”, „Szanowna Pani!”,
z ewentualnym dodaniem stopnia lub

się wtedy, gdy jakaś forma komunikacji
wchodzi dopiero do użytku, będąc [...]
formą zapożyczoną z obcej nam kultury (i dostosowuje się do nowych warunków użycia)”, broniąc tradycyjnych form
grzecznościowych. Podobnie czyni na
swoim blogu „pedagog” Bogusław Śliwerski, profesor pedagogiki w Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Największą internetową wojnę o kulturę korespondencji elektronicznej wywołał Michał Rusinek, literaturoznawca,
pisarz, doktor habilitowany na Wydziale
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
długoletni sekretarz Wisławy Szymborskiej, oświadczając, że nie odpowiada na
listy zaczynające się od słowa „Witam”.
Podobne oświadczenie skierowane do
studentów „Uwaga: korespondencja elektroniczna rozpoczynająca się od »Witam«
będzie automatycznie przenoszona do
spamu”, znalazłem na oficjalnej stronie
profesora Zbigniewa Rykiela, kierownika
Zakładu Socjologii Zbiorowości Terytorialnych i Wirtualnych na Uniwersytecie Rzeszowskim; jest tam też znakomity poradnik dla studentów (ale czy tylko dla nich?)
zatytułowany „Zasady korespondencji”.
Takich oświadczeń przeciw „Witam”
znaleźć można więcej. Profesor Jerzy
Bralczyk, wybitny językoznawca, wyraźnie stwierdza, iż „[Witam] mnie także
często razi. Najbardziej, gdy na przykład
student wchodzący na egzamin mówi do
mnie »witam«. Nie podoba mi się też na
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Rozwój Internetu przyniósł nowe formy komunikacji: e-maile, SMS-y, czaty,
fora dyskusyjne, księgi gości itp. Formą
najbardziej zbliżoną do tradycyjnej korespondencji „papierowej” jest korespondencja e-mailowa, coraz częściej nazywana korespondencją mailową, mejlową
lub krótko mailem (mejlem). Ten sposób
komunikowania się jest, ze względów
technicznych, szybką formą przekazania
wiadomości i na pewno najwygodniejszą, zwłaszcza w przypadku wiadomości
krótkich. Nie wymaga papieru, koperty,
znaczka pocztowego, skrzynki listowej.
E-mail stał się najpopularniejszą formą komunikacji pomiędzy studentami
a nauczycielami akademickimi. Tą drogą
przesyłamy studentom pomocnicze materiały dydaktyczne, wyniki kolokwiów
i egzaminów; tą drogą odpowiadamy
studentom na ich pytania (choć nigdy
nie zastąpi ona tradycyjnych konsultacji
osobistych) czy też odbieramy projekty,
sprawozdania i inne zadane do samodzielnego wykonania prace.

tytułu naukowego, w korespondencji
seryjnej „Szanowni Państwo!”, pojawiły
się nagłówki „Witam!” (z wykrzyknikiem
lub przecinkiem), „Dzień dobry!”. Często
nagłówek otwierający mail jest wprost
pomijany. Tradycyjna formuła kończąca
mail „Z poważaniem” lub „Z wyrazami
szacunku” zastępowana bywa krótkim
„Pozdrawiam” (niejednokrotnie z dodaniem „serdecznie”), znacznie dłuższym
„Z góry dziękuję za (szybką) odpowiedź”
lub jest całkowicie pomijana.
Najżywszą dyskusję, ale i sprzeciw,
wzbudza formuła „Witam”. Słowem tym
wita w swoim domu gospodarz gości,
nigdy na odwrót. Witać może na neutralnym terenie osoba o wyższej pozycji
osobę o niższym statusie. Jako nagłówek otwierający list słowo „Witam” wyraża wyższość nadawcy nad adresatem,
która nie zawsze ma miejsce lub nie powinna być podkreślana. Jest zdawkowe,
obcesowe, a często, zależnie od treści
następującej po nim, brzmi jak cytat
z procedur instytucji korporacyjnej. Z kolei „Dzień dobry”, uzupełnione lub nie
o „Panie” lub „Pani” i stopień, tytuł naukowy lub stanowisko, choć również zapożyczone z komunikacji bezpośredniej,
jest o wiele bardziej neutralne w wymowie; w tekście pisanym brzmi — dla mnie
— również dysonansowo. Zakończenie
maila formułą „Pozdrawiam”, podobnie
jak rozpoczęcie „Witam”, jest wyrazem
poufałości i ciągiem liter bez znaczenia.
Problemowi form w korespondencji
mailowej wiele uwagi poświęciła Małgorzata Marcjanik, profesor w Zakładzie Retoryki Dziennikarskiej Instytutu
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warto sięgnąć do jej prac (m.in.
do książki „Grzeczność w komunikacji
językowej”) oraz odpowiedzi na pytania internautów w Poradni Językowej
PWN. Autorka zauważa, że „omawiany
typ korespondencji charakteryzuje się
[...] rozchwianiem wzorca, co zdarza

Fot.: Jan Zych

Szanowni Państwo!

23

NASZA POLITECHNIKA 1/2015

Profesjonalny adres
Zadbajmy o to, aby nasz adres mailowy był profesjonalny. Nazwa użytkownika
w adresie występująca przed znakiem @ winna pomóc zidentyfikować nadawcę.
Najlepiej, by zawierała imię (lub przynajmniej pierwszą jego literę) oraz nazwisko lub samo nazwisko, jeśli jest ono unikalne i nie będzie nieporozumień, który
Nowak czy Kowalski jest nadawcą wiadomości. Adresy kicia155@jakis_serwer.pl
lub misiekpysiek@jakis_serwer.pl brzmią fatalnie zarówno w korespondencji prywatnej, jak i służbowej. Idealnym rozwiązaniem jest posiadanie poczty we własnej
domenie, jednobrzmiącej z nazwiskiem, np. piotr@gryglaszewski.pl, ale wiąże się
to, niestety, z wydatkiem na zakup domeny oraz serwera pocztowego. W przypadku adresu służbowego, gdy nie mamy możliwości wyboru nazwy domeny,
zadbajmy przynajmniej o to, aby nasza nazwa użytkownika, utworzona z imienia
i nazwiska lub samego nazwiska, była możliwie najmniej zniekształcona lub skrócona, np. peters@pk.edu.pl.
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P.G.
początku listu mejlowego i to nie dlatego, że upatruję w tym brak szacunku.
Przede wszystkim dlatego, że to słowo
jest raczej związane z mówieniem, a nie
pisaniem. Dla mnie list elektroniczny
pozostaje listem, dlatego wolę formy
związane z sytuacją korespondencyjną”. Profesor Jan Miodek, osoba, której przedstawiać nie wypada, w jednym
z wywiadów stwierdził, iż „wielu moich
kolegów z uczelni wyższych nie odpowiada na e-maile od studentów, jeśli te
zaczynają się od »witam«. Ja nie mam
sumienia, by im nie odpowiadać, ale
daję im do myślenia, zaczynając swoją odpowiedź przesadnym powitaniem:
wielce szanowna pani Ireno czy wielce
szanowny panie Krzysztofie”.
Obszerne studium o etykiecie
e-mailowej korespondencji opublikowała
dr Joanna Wrycza-Bekier, autorka kilku
książek o kreatywnym pisaniu i języku
Internetu oraz portalu „Poradnik pisania”. Broni ona „Witam!”, „Dzień dobry!”
czy „Pozdrawiam”, jednak linia obrony
oparta na anonimowych komentarzach
internetowych jest co najmniej dyskusyjna, nawet jeśli liczba postów, na które
się powołuje, grubo przekroczyła tysiąc.
W podsumowaniu artykułu stwierdza, iż
„grzeczność językowa odczuwana jest
bardzo subiektywnie i dlatego w ocenie
tego, co jest grzeczne, a co nie, należy
wziąć pod uwagę opinie odbiorcy.
Nauczyciele akademiccy w swoich
krytycznych wypowiedziach dobitnie
wskazują, że chcą, by studenckie e-maile
były sformułowane zgodnie z zasadami
tworzenia tradycyjnych listów. Tę normę
pozostaje więc przyjąć jako obowiązującą
w korespondencji student — wykładowca”. Do tej „wymuszonej zgody” dodaje
również, iż „wykładowcy, zamiast oburzać
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się na niestosowność studenckich e-maili,
mogliby potraktować je raczej jako pretekst do edukowania studentów w zakresie etykiety językowej, a więc pisząc
do studentów formułować takie e-maile,
jakie chcieliby otrzymywać. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, iż studenci dostosują formy grzecznościowe do tych, używanych przez wykładowców w skierowanych do nich e-mailach”, z czym należy
się zgodzić. Bezsprzecznie najbardziej
wartościowym elementem tego artykułu
jest analiza maili otrzymanych przez autorkę od studentów. Tę analizę przytoczę
w dalszej części.

Ludzie (studenci) maile piszą...
Zamiast „teoretyzować” może lepiej
sprawdzić, jak piszą studenci? Przeanalizowałem 100 maili od studentów
II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz I roku studiów II stopnia (dawniej
IV rok) kierunku inżynieria środowiska.
Sam otrzymałem ich 50, a jedna z moich
koleżanek, również ze stopniem doktora
na stanowisku adiunkta, otrzymała ich też
50. Maile pochodzą z okresu od listopada
2013 r. do marca 2014 r., przy czym nie
dokonywano żadnej selekcji — analizie
poddano ostatnie otrzymane listy.
Najczęstszym nagłówkiem otwierającym maile był: „Dzień dobry!” (34 proc.)
oraz „Dzień Dobry Panie Doktorze!
/ Pani Doktor!” (11 proc.) — łącznie
45 proc. Formuła „Szanowny Panie!” lub
„Szanowna Pani!” (z tytułem lub bez)
występowała w 28 proc. listów, „Witam”
— w 20 proc., a 7 proc. maili nie zawierało żadnego nagłówka, rozpoczynając
się bezpośrednio treścią. Aż 42 proc.
korespondencji mailowej od studentów
kończyło się „Pozdrawiam”. Niemal tyle

samo „Z poważaniem” i rzadszym „Z wyrazami szacunku” (łącznie 38 proc.).
Brak formuły kończącej list wystąpił
w 20 proc. e-maili.
Interesujące może być porównanie
z danymi opublikowanymi przez Joannę
Wryczę-Bekier (110 maili od studentów
kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2008–2012), w których
„Witam” lub formy zawierające „Witam”
dotyczyły 40 proc. maili, „Dzień Dobry”
(lub podobne) występowało w 35 proc.,
zaś „Szanowna Pani” lub „Szanowna
Pani Doktor” tylko w 15 proc. W zakończeniach maili, analizowanych przez Wryczę--Bekier, „Pozdrawiam” występowało
w 60 proc., „Z poważaniem” lub „Z wyrazami szacunku” w 27 proc., a 13 proc.
maili nie zawierało żadnej formuły kończącej. Autorka tych badań stwierdza, iż
„trzeba zauważyć, że studenci kierunków
humanistycznych (a do tej kategorii należy badana grupa) zwykle reprezentują
wysoki poziom kultury językowej. Prawdopodobnie analiza e-maili napisanych
przez studentów innych kierunków studiów mogłaby przynieść inne rezultaty”.
Czy studenci technicznego kierunku
studiów, bo takim jest inżynieria środowiska, wykazują inny poziom kultury językowej niż studenci kierunków humanistycznych? Na podstawie przytoczonych
danych nie ma podstaw do sformułowania takiego sądu, na pewno wykazują
znacznie lepszą znajomość form grzecznościowych stosowanych w korespondencji mailowej, niemodną (?) dziś kindersztubę. A może, pomimo młodego
wieku, przesiąknięci są przysłowiowym
krakowskim „konserwatyzmem”?
Czy „wiedzieć” znaczy to samo co
„stosować”? Zapewne nie. Dlatego też
przeprowadziłem badanie ankietowe
wśród 100 studentów studiów stacjonarnych — II roku I stopnia (50) i I roku
II stopnia (50), prosząc o wskazanie
najwłaściwszej formy otwierającej lub
kończącej oficjalny e-mail studenta do
wykładowcy. „Szanowany Panie Doktorze!” lub „Szanowna Pani Doktor!” — jako
najstosowniejszy nagłówek maila — wybrało 62 proc. studentów; tę formę, ale
bez stopnia lub tytułu wybrało 6 proc.,
zatem łącznie aż 68 proc. „Dzień dobry!”
— 12 proc. i tyle samo (12 proc.) „Dzień
dobry, Panie Doktorze!” lub podobny ze
stopniem lub tytułem naukowym. „Witam,
Witam Pana / Panią” lub „Witam Pana
Doktora / Panią Doktor” lub podobny
wskazało zaledwie 8 proc. ankietowanych
studentów. 47 proc. ankietowanych uznaje za najwłaściwsze zakończenie maila
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Ankieta
studentów
WIŚ PK

„Szanowny Pan/Pani!”
lub „Szanowny Pan
Doktor/Pani Doktor!”

28%

68%

15%

65%

„Dzień dobry!” lub
„Dzień dobry Panie
Doktorze/Pani Doktor!”

45%

24%

35%

2%

„Witam”

20%

8%

40%

25%

Brak nagłówka

7%

-

?

1%

-

-

?

7%

„Z poważaniem” lub
„Z wyrazami szacunku”

38%

80%

27%

35%

„Pozdrawiam”

42%

12%

60%

52%

Brak

20%

-

13%

5%

Inne

-

8%

-

8%

Zwrot otwierający e-mail

Inne
Zwrot kończący e-mail

„Z poważaniem”, 33 proc. — „Z wyrazami
szacunku”. Te dwie ostatnie formy wskazało łącznie aż 80 proc. ankietowanych.
Pozostałe: 12 proc. — „Pozdrawiam”,
„Pozdrawiam serdecznie” i „Łączę pozdrowienia”, 8 proc. — inne zakończenia,
wśród których najczęściej proponowano
„Dziękuję z góry za odpowiedź”.
Skąd więc bierze się wykazana dysproporcja pomiędzy deklaracjami w ankiecie, a formami używanymi w mailach?
Odpowiedź wydaje się prosta. E-mail —
to forma szybkiej komunikacji; szybko
formułowane zdania, często bez sprawdzenia ortografii i interpunkcji; szybko pisana (już przy niewielkiej wprawie prędkość „stukania w klawiaturę” jest większa
od prędkości pisma odręcznego); szybko wysyłana (uderzenie klawisza „Enter”
to ułamek sekundy), aby szybko została
dostarczona do adresata i aby szybko
otrzymać odpowiedź. Ta wielokrotnie
wymieniana „szybkość” jest przyczyną
niedbałości, braku zastanowienia się
nad formą, w tym także grzecznościową.
Interesujące byłoby porównanie korespondencji mailowej wykładowców
do studentów. Jednak analiza ta byłaby
znacznie trudniejsza, gdyż wymagałaby
dostępu do skrzynek mailowych „Wysłane” wielu nauczycieli akademickich
lub udostępnienia skrzynek „Otrzymane”
studentów. Praktycznie więc jest niemożliwa do wykonania.
Tabela zestawia w syntetycznej formie przytoczone statystyki. W ostatniej
kolumnie przedstawiono częstość form

grzecznościowych w mailach otrzymanych od administracji uczelnianej. To zagadnienie omówię poniżej.

Ludzie (urzędnicy) maile piszą...
Dla porównania poddano analizie
100 listów elektronicznych od administracji uczelnianej wszystkich szczebli,
otrzymanych przeze mnie pomiędzy listopadem 2013 r. i marcem 2014 r., przy
czym nie dokonywano żadnej selekcji
ze względu na nadawcę, temat, czy też
rodzaj korespondencji (indywidualna lub
seryjna).
65 proc. maili rozpoczynało się nagłówkiem „Szanowny Panie!” lub w przypadku korespondencji seryjnej „Szanowni
Państwo!”. Nagłówek „Witam!”, „Witamy!”, „Witam serdecznie!” (z wykrzyknikiem lub z przecinkiem) lub podobny
zawierający „Witam”, otwierał aż 23 proc.
wiadomości. Jeden mail zawierał „Witam
Panie Doktorze”, również jeden kuriozalne „Witaj dr inż. Piotr Gryglaszewski”,
wysłany nie przez „automat”, bowiem
z indywidualną treścią i podpisany imieniem i nazwiskiem. Dwa maile zaczynały się od „Dzień dobry”, dwa „Panie
Piotrze”, pomimo że moja znajomość
z nadawcą była tylko służbowa. Jeden
mail nie zawierał żadnego nagłówka.
Zakończenia maili były znacznie
bardziej zróżnicowane. „Z poważaniem”
występowało w 35 proc., „Z wyrazami
szacunku” tylko raz. Drugie co do częstości występowania zakończenie listu

elektronicznego to „Pozdrawiam”, następnie „Z pozdrowieniami” lub „Łączę
pozdrowienia”. Łącznie zakończeń zawierających „pozdrowienia” otrzymałem aż 52 proc. Pozostałe to poufałe
„Łączę serdeczności” (8 proc.) lub brak
jakiegokolwiek zakończenia (5 proc.).
„Łączę serdeczności” w korespondencji
służbowej pomiędzy osobami, których
relacja jest wyłącznie służbowa, jest dla
mnie niedopuszczalne. Temu zakończeniu korespondencji towarzyszył zawsze
nagłówek otwierający „Witam”. Suche
bezosobowe powitanie, z zaznaczeniem
wyższości nadawcy, z zakończeniem
będącym wyrazem zażyłości brzmi wyjątkowo bezmyślnie.
Prawie dwie trzecie formuły rozpoczynającej „Szanowny Panie!” lub „Szanowni
Państwo!” i tylko jedna trzecia zakończeń
„Z poważaniem” — to wynik ledwie dostateczny, przy czym wyraźnie zawyżony
przez korespondencję od administracji
centralnej, która w 100 proc. zawierała właściwe korespondencji służbowej
formy. W otrzymywanej przeze mnie
korespondencji służbowej znaczna część

Litery diakrytyczne,
czyli polskie litery,
interpunkcja i emotikony
Pomijanie polskich liter diakrytycznych w korespondencji mailowej świadczy o naszym lenistwie
lub niechlujstwie. Lenistwo lub niechlujstwo zaś o braku grzeczności.
Korespondencja elektroniczna zaoszczędza nam bardzo wiele czasu, więc poświęćmy jego część na
dbałość o formę. Pomijanie polskich
liter diakrytyzowanych może zmienić
również treść naszej pisemnej wypowiedzi, gdyż istotne jest czy „idziemy
do sądu”, czy do „idziemy do sadu”,
a nawet może stać się wulgarne, gdy
nie rozróżnimy „łaski” od „laski”.
Brak interpunkcji, brak polskich
liter diakrytyzowanych, błędy literowe, a zwłaszcza ortograficzne, wcale nie świadczą o tym, że jesteśmy
zapracowani; pokazują wyraźnie, iż
nie szanujemy adresata. Emotikony, o ile mogą być stosowane w korespondencji prywatnej pomiędzy
dobrymi znajomymi, to w korespondencji oficjalnej i służbowej są niedopuszczalne.

P.G.
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E-maile
E-maile od
od studentów
administracji
kulturoznawstwa UG
PK
(wg J. Wrycza-Bekier)

E-maile
od studentów
WIŚ PK
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Temat listu i załączniki
Brak tematu listu może spowodować, że filtry antyspamowe odrzucą naszą
korespondencję lub opatrzą ją ostrzeżeniem o „spamie” lub zawirusowanej treści.
Adresat słusznie więc usunie nasz list bez jego otwierania. Temat wiadomości
ułatwia również odszukanie jej w archiwum, winien więc być zwięzły i wskazywać
na zawartość listu. Podczas dłuższej korespondencji zamiast wielokrotnego „Re:”
lub „Odp:” warto zmieniać temat, zwłaszcza, gdy ewoluuje treść listów.
Gdy do listu dołączamy załączniki, napiszmy o tym w treści, gdyż odbiorca
może ich nie zauważyć.

P.G.

Artykuły

(prawie 30 proc.) — to maile, umownie
mówiąc, z rektoratu, otrzymywane przeze
mnie ze względu na fakt, że jestem członkiem Senatu Akademickiego Politechniki
Krakowskiej. Gdyby pominąć te maile, to
obraz „uprzejmości” administracji uczelnianej byłby bardziej smutny.
Zastanawiająca jest popularność
bezosobowego nagłówka „Witam”. Spotkałem się z sugestią, że jest to zapożyczenie ze zwyczajów korporacyjnych,
na które snobuje się wielu urzędników.
W jednej z największych polskich korporacji zasady korespondencji z klientami
sformułowano w „wewnętrznej procedurze”. Zależą one od pozycji klienta i sprawy: od bardzo uprzejmych (np. „Szanowny Panie Prezesie!”, jeśli firma zamierza
„złowić” klienta) do pomijania nagłówka
i zakończenia (np. przy odmowie reklamacji). Natomiast w korespondencji wewnętrznej pomiędzy pracownikami poleca się stosować „zasady przyjęte ogólnie
w kulturze korespondencji”, przy czym
zwyczajowo w mailach pisanych do osób
stojących wyżej w hierarchii służbowej
używany jest nagłówek „Szanowny Panie”, obowiązkowo z tytułem lub stanowiskiem, i zakończenie „Z poważaniem”,
natomiast do pozostałych osób zwyczajowo pisze się „Dzień dobry!” na początku maila i jako zakończenie „Życzę miłego dnia”. Nigdy nie używa się natomiast
najbardziej dyskusyjnego „Witam”.

Na przykładzie jednej korporacji trudno wszak wyciągać daleko idące wnioski,
zwłaszcza że procedury wewnętrzne są
chronione przed wglądem osób z zewnątrz. W wielu korporacjach międzynarodowych korespondencja prowadzona
jest wyłącznie po angielsku (nawet w polskich oddziałach) i dostosowana do kultury kraju, w którym znajduje się główna
siedziba i zarząd korporacji. Szczególnie
bulwersująca dla mnie była korespondencja (kilkanaście e-maili) od jednej
z instytucji rządowych, zawsze rozpoczynająca się od „Witam”, bez tekstowego
zakończenia i podpisu, jedynie z wklejonym obrazkiem (bitmapą), zawierającym:
„Pozdrawiam”, imię i nazwisko, stanowisko, logo instytucji i numery telefonów,
wyświetlającymi się tylko wtedy, gdy włączyłem „tryb html i pokaż obrazki”.
Niestety, należy stwierdzić, że przedstawiony obraz grzeczności korespondencji mailowej urzędników jest o wiele
bardziej ubogi w porównaniu do korespondencji studentów. Prof. Jan Miodek
we wspominanym wcześniej wywiadzie
na pytanie: „jaki jest język dzisiejszych
studentów?”, odpowiedział: „Nie chcę
dołączać do chóru narzekających na coraz mniejszą sprawność erudycyjną studentów, bo uważam, że językowo są co
najmniej tak samo sprawni jak ci, którzy
studiowali kiedyś”.

Zamiast podsumowania

Fot.: Jan Zych

Bez wątpienia przyznaję rację
prof. Małgorzacie Marcjanik, iż „omawiany gatunek korespondencji wciąż
ewoluuje, co [...] oznacza, że stosowane przez Polaków grzecznościowe formy rozpoczynania (również kończenia)
listów elektronicznych będą się stabilizować i z używanych obecnie wielu wariantów któreś zwyciężą, a któreś odejdą w zapomnienie”. Na razie jednak,
w korespondencji oficjalnej student —
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wykładowca, winniśmy, moim zdaniem,
stosować formy przyjęte w tradycyjnej
korespondencji. Dotyczy to zarówno
studentów piszących do nas, jak i nas —
odpisujących studentom.
Zamiast
zakończenia
przypomnę „przykazanie mądrości 14,21”
o. prof. Józefa M. Bocheńskiego: „Bądź
uprzejmy”. Przecież uprzejmość nie
kosztuje nic albo bardzo niewiele, a zyskać możemy bardzo dużo — życzliwość
i przychylność odbiorcy.

Z wyrazami szacunku
Piotr Gryglaszewski
Dr inż. Piotr Gryglaszewski pracuje w Katedrze Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza
i Utylizacji Odpadów na Wydziale Inżynierii
Środowiska PK.
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27. Akcja „Studenci Dzieciom — Mikołajki”

Nieprzerwanie od 1987 r. mikołaj
z Politechniki Krakowskiej wyrusza
z Domu Studenckiego nr 1, aby obdarować dzieci z krakowskich placówek
opiekuńczo-wychowawczych. W tym
roku powrócono do wieloletniej tradycji spotkań dzieci z mikołajem w obdarowywanych ośrodkach.
Od 19 listopada studenci kwestowali
na terenie Politechniki Krakowskiej, w domach studenckich Akademii Wychowania
Fizycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz na terenie zaprzyjaźnionych firm. Akcją objęto również 20 krakowskich klubów, które przyłączyły się do
„Klubowego weekendu z mikołajkami”.
Rozegrano także mecz charytatywny pomiędzy pracownikami i studentami Wydziału Mechanicznego. Społeczność Politechniki Krakowskiej mogła na bieżąco
śledzić stan prowadzonej przez wolontariuszy kwesty na stronie internetowej oraz
na telebimie umieszczonym przed budynkiem głównym uczelni.
Dzięki zaangażowaniu około stu wolontariuszy zebrano rekordową w 27-letniej
historii akcji sumę — 44 170,66 zł. Ponad
10 tys. zł podarował Wydział Mechaniczny, 6 tys. przeznaczyła parafia pw. Świętego Brata Alberta w Krakowie-Czyżynach,
a 5,5 tys. udało się zebrać na Osiedlu Studenckim PK. Przysłowiowa złotówka urosła do kwoty, która pozwoliła obdarować
346 dzieci z sześciu placówek.
Szóstego i ósmego grudnia mikołaj
(w tej roli wystąpił student Filip Krzyżak)
wraz ze swoją świtą odwiedził: Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy „Dzieło Pomocy Dzieciom” przy ul. Rajskiej
(politechniczny mikołaj przychodzi tu
nieprzerwanie od 2004 r.), Specjalistycz-

Fot.: Jan Zych

Gdy złotówkę dasz, uśmiech dziecka masz

ną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą
im. Jana Brzechwy przy al. Pod Kopcem, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” przy ul. Parkowej, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych św. Ludwiki przy
ul. Piekarskiej, Socjalizacyjną Placówkę
Opiekuńczo-Wychowawczą „Grupa Usamodzielnienia” z ul. Kąpielowej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 5 „Centrum Autyzmu i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych” z ul. Spadochroniarzy. Nie zapomniano także o najmłodszych mieszkańcach akademików.
Wszystkie dzieci dostały wymarzone
prezenty, wcześniej opisane w listach,
słodycze oraz bilety do kina, na kręgielnię, ściankę wspinaczkową czy do parku
wodnego.
W spotkaniach z dziećmi uczestniczyli rektor PK prof. Kazimierz Furtak oraz

prorektor ds. kształcenia i współpracy
z zagranicą prof. Dariusz Bogdał. Jak
co roku, organizacją akcji, pod czujnym
okiem inicjatorek — Bernadety Łuczko
i Marty Czech z Domu Studenckiego nr 1,
zajmowała się Rada Osiedla Domów Studenckich PK. Głównymi koordynatorkami
były Izabela Kucała (WIiTCh, WM) oraz
Anna Grabowska (WIŚ). Patronat honorowy nad akcją objęli rektor PK oraz rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK Andrzej Chochół.

Magdalena Młotek

Magdalena Młotek studiuje inżynierię biomedyczną na Wydziale Mechanicznym PK. Jest
zastępcą przewodniczącej Rady Osiedla Domów Studenckich PK.

Budynki J i K, znajdujące się na
terenie kampusu Politechniki Krakowskiej w Czyżynach, łączy przeszklona,
w zimie ogrzewana przewiązka. Jej
ukształtowanie stało się inspiracją do
stworzenia w tym miejscu namiastki
ogrodu zimowego.
Rośliny spontanicznie przynosili
pracownicy Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych (M4)
i pozostałych instytutów, które mają tu

swe pomieszczenia. Z czasem kwiatów
przybywało, obecnie — rozmieszczone
wzdłuż przeszklonych ścian i kończących
je aneksów tworzą prawdziwie ogrodowy
entourage. Są między nimi: agawy, begonie, draceny, fikusy, jukki, hoje, kaktusy,
kliwie, lantany, palmy, pięknie kwitnące
bugenwille, passiflory, szeflery, wilczomlecze, a od jesieni do wiosny można tu
też podziwiać okazy, które w lecie wystawiane są na zewnątrz budynku. Roślinami

opiekuje się Andrzej Baran, pracownik
Instytutu M-4, z zamiłowania działkowiec, z rodzinnymi tradycjami w zakresie kwiaciarstwa i hodowli roślin ozdobnych. Namiastka ogrodu działa kojąco na
wszystkich, którzy korzystają z przewiązki, szczególnie w czasie ponurych jesiennych i zimowych dni.

AM
Zdjęcia zamieszczamy na III stronie okładki.
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Zimowy ogród w rozkwicie
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Wigilia w klimacie etno
12 grudnia 2014 r. Klub Studencki
„Kwadrat” stał się miejscem wyjątkowego spotkania gości z prawie całego
świata. Okazją była wigilia zorganizowana przez Międzynarodowe Centrum
Kształcenia Politechniki Krakowskiej.
Wieczór rozpoczęło wspólne kolędowanie. Słuchacze MCK śpiewali polskie
kolędy, jednak na zakończenie tej części koncertu wykonali „Cichą noc” także
po angielsku, hiszpańsku, portugalsku,
mongolsku, ukraińsku, białorusku, rosyjsku i grecku. Gości przywitał następnie
dyrektor MCK dr Tomasz Jeleński. Głos
zabrali także rektor PK prof. Kazimierz
Furtak oraz prof. Stanisław Juchnowicz,
założyciel i wieloletni dyrektor jednostki.
Druga część koncertu była poświęcona pieśniom świątecznym i noworocznym
lub zwyczajom głęboko zakorzenionym
w tradycji krajów, z których pochodzą kursanci MCK. Jako pierwsi na scenie pojawili się wykonawcy z Ukrainy. Ich występ

był okazją do zamanifestowania głębokich
uczuć patriotycznych i wywołał wzruszenie
wśród widzów. Następnie wystąpiła grupa
studentów z Mongolii. Ich tradycyjne, kolorowe, pięknie haftowane stroje zrobiły
ogromne wrażenie. Wielkie brawa zebrała
studentka, która wykonała ludowy taniec
mongolski. Na scenie wokalne umiejętności zaprezentowali także: Białorusini, Rosjanki, Wietnamki i Kurd. Angolczycy z kolei pokazali to, co można nazwać sercem
ich kultury: taniec z choreografią wprawiającą w osłupienie każdego Europejczyka.
Na zakończenie koncertu Kazaszki, zgodnie z tradycją noworoczną swojego kraju,
poczęstowały widownię cukierkami.
Kiedy scena opustoszała, a gromkie
brawa ucichły, głos zabrał o. dr Stanisław
Jaromi OFM Conv. (przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu). Złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz poświęcił opłatki, którymi goście
się przełamali. Po tej ceremonii nastąpiła

mniej oficjalna część spotkania — wspólna zabawa w klubie „Kwadrat”.
Wśród gości, którzy zaszczyli swą
obecnością MCK i przyczynili się do tego,
że atmosfera spotkania była wyjątkowa,
byli również: dr hab. Adrienne Körmendy, prof. Akademii Humanistycznej im.
Aleksandra Gieysztora, konsul generalna
Węgier w Krakowie, prorektorzy PK: prof.
Jan Kazior, prof. Dariusz Bogdał, dr hab.
inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK,
wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej
UP dr hab. Marek Buś, prof. UP. Dopisali
też przedstawiciele organizacji studenckich, studenci oraz absolwenci MCK,
a także obcokrajowcy studiujący na PK
w ramach Programu Erasmus.

Izabela Kugiel-Abuhasna
Mgr Izabela Kugiel-Abuhasna jest wykładowcą języka polskiego jako obcego w MCK PK.

Kalejdoskop

Białe noce, milionowa społeczność, różnorodność kulturowa — takie
określenia idealnie pasują do Sankt
Petersburga, dawnej stolicy Rosji. Mogli się o tym przekonać studenci Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału
Mechanicznego podczas inżynierskiej
praktyki, którą w tym mieście odbyli
jeszcze latem ubiegłego roku.
Dwutygodniowa praktyka w Sankt Petersburgu została zorganizowana po raz
kolejny pod auspicjami władz Wydziału
Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii
Lądowej PK. Pobyt w Wenecji Północy
stanowił wymierny rezultat współpracy pomiędzy naszą uczelnią i tamtejszym Uniwersytetem Architektury i Budownictwa.
Program przewidywał dziesięciodniowy
pobyt polskich studentów na rosyjskiej
uczelni i rewizytę studentów rosyjskich
w Krakowie, na Politechnice Krakowskiej.
W Petersburgu byliśmy gośćmi Instytutu Budownictwa, na Uniwersytecie Architektury i Budownictwa. Wiedzę inżynierską
rozszerzaliśmy m.in. dzięki wizytacjom
na placu budowy 17-piętrowego budynku mieszkalnego, także w fabryce okien
i drzwi. W rewanżu grupa rosyjska, po
przyjeździe do Krakowa, obejrzała zakład
produkcji samochodów marki Fiat w Tychach, Tyskie Browary Książęce, Elek28

Fot.: Ze zbiorów Mateusza Michny

Praktyka w Rosji — przygoda życia!

Na budowie obiektu mieszkalnego w Sankt Petersburgu. W górnym rzędzie, od lewej: Tomasz
Sawa, Karol Mzyk, Kaja Kłapa, Mateusz Michna, Nadia Urazaewa (z zaprzyjaźnionej uczelni) kierownik budowy, Bartłomiej Szewczyk, Dmitri Petrow (z zaprzyjaźnionej uczelni), Krzysztof Czech,
Katarzyna Żelaznowska, Katarzyna Płaczek, Paulina Sumara, Anna Jończy, Łukasz Rzemiński

trownię w Skawinie, ostatni etap budowy
Centrum Kongresowego w Krakowie oraz
budowę estakady w Krakowie-Płaszowie.
Grupą studentów PK opiekował się
mgr inż. Bartłomiej Szewczyk, pracownik
Instytutu Zarządzania w Budownictwie
i Transporcie. Nad sprawami organizacyjnymi czuwał dr inż. Grzegorz Tora,
pracownik Instytutu Konstrukcji Maszyn.
W opinii wszystkich uczestników praktyka stanowiła okazję do poszerzenia
wiedzy, zdobycia praktycznego doświad-

czenia związanego z pracą inżyniera oraz
wykorzystania umiejętności nabytych
w trakcie nauki języka rosyjskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
PK. Każdy, kto ma w sobie chęć poznawania świata, niekoniecznie tego zachodniego, powinien skorzystać z możliwości,
jakie dają wakacyjne praktyki studenckie.

Mateusz Michna
Mateusz Michna jest studentem II roku mechaniki i budowy maszyn na Wydziale Mechanicznym.
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jubileuszu swojego 50-lecia, powrócono
do pomysłu zorganizowania balu Politechniki Krakowskiej. W ten sposób zamierzano podkreślić doniosłość jubileuszu.
Przede wszystkim jednak nawiązano do
tradycji początków stowarzyszenia.
Ten pierwszy, po długiej przerwie,
bal Politechniki Krakowskiej odbył się
w 2008 r. w hotelu Aspel. Od tego czasu SWPK powróciło do organizowania
takich imprez co roku. Nieocenionego
patronatu udziela mu rektor PK. Inicjatywa cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Przyciąga zarówno grono
stałych bywalców, jak i coraz to nowych
uczestników. Zamiarem SWPK jest to,
aby wydarzenie to służyło integrowaniu
wszystkich studentów i pracowników PK,
a także absolwentów uczelni.

Bal Politechniki Krakowskiej to dziś
na pewno dobra muzyka, szampańskie
nastroje, wspaniałe występy zaproszonych gości. Coroczną atrakcją jest licytacja pióra JM Rektora Politechniki
Krakowskiej (warto zatem mieć ze sobą
odpowiednie środki do przelicytowania
konkurentów).
Tegoroczny bal odbędzie się 31 stycznia w hotelu Qubus. Będzie balem wyjątkowym, bo przypadającym w roku jubileuszu 70-lecia naszej uczelni. Stąd jego
hasło: „Siódmy bal na 70-lecie PK”.
Więcej informacji na temat balu
można znaleźć w biurze Stowarzyszenia Wychowanków PK i pod adresem:
swpk@pk.edu.pl.

(R.)

40 lat minęło…
W 1975 r. bal karnawałowy na Politechnice Krakowskiej
odbył się w budynku zwanym „Stołówką” (dziś Galeria „Gil”).
W zabawie uczestniczył ówczesny rektor PK prof. Władysław
Muszyński. Widzimy go na załączonym zdjęciu (stoi z lewej
strony) w rozmowie z uczestnikami balu. Nie udało się jednak
ustalić, kim są te osoby. A może rozpoznaje je ktoś z naszych
Czytelników? Jeśli tak, prosimy o wiadomość.
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Karnawał to czas balu Politechniki
Krakowskiej. Tradycja takich imprez
sięga przełomu lat 50. i 60. Początki
wiązały się z inicjatywą założonego
wówczas Stowarzyszenia Wychowanków PK, a następnie Rady Uczelnianej ZSP.
Z biegiem lat bale stały się tradycją
wspólnych zabaw środowiska Politechniki,
zarówno nauczycieli akademickich i studentów, jak również wychowanków uczelni. Pierwsze bale odbywały się w różnych
miejscach. Przez wiele lat dużym powodzeniem cieszył się „Dom Kolejarza” przy
ul. Filipa, ale równie znakomite wrażenie
pozostawił Dom NOT-u przy ul. Straszewskiego, a także przestronne, wspaniałe
pomieszczenia Kopalni Soli w Wieliczce.
Bale odbywały się też w nowo oddanej
wówczas stołówce PK przy ul. Warszawskiej. Spotykaliśmy się również w Domu
Studenckim przy ul. Bydgoskiej, jak też
w Klubie „Kwadrat” na Czyżynach. W każdej z tych imprez wielopokoleniowe towarzystwo bawiło się przy akompaniamencie
przeróżnych zespołów lub orkiestr.
Wprowadzenie stanu wojennego
w 1981 r. spowodowało zawieszenie
działalności wszystkich organizacji oraz
zakaz spotkań grupowych. Zrozumiałe,
że nie było więc możliwości urządzania
hucznych imprez czy potańcówek. Doprowadziło to do zamknięcia się środowiska na formułę wspólnej zabawy.
Lata tworzenia się nowej, nie zawsze
kolorowej rzeczywistości, również nie nastrajały do urządzania takich spotkań. Dopiero kiedy Stowarzyszenie Wychowanków
PK przystąpiło w 2008 r. do obchodów

Fot.: Jan Zych

Siódmy bal na 70-lecie
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O Politechnice Krakowskiej napisali
Potrzebna lepsza ochrona
infrastruktury krytycznej przed
cyberatakami
PAP z 20 listopada 2014 r.
Wobec rosnącego zagrożenia cyberatakiem państwo powinno bardziej angażować się w działania związane z zabezpieczeniem jego najważniejszych systemów
— wynika z raportu Instytutu Kościuszki
„Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej — wymiar teleinformatyczny”. Raport
powstał we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz firmą doradczą
EY. W jego opracowanie zaangażowali się
też specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Krakowskiej oraz Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, a także
kancelaria WKB i firma Matic.

Naukowcy z Politechniki
Krakowskiej pracują nad
rewolucyjnymi materiałami
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Radio Kraków z 20 listopada 2014 r.
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej
pracują nad nowymi materiałami do produkcji paneli słonecznych czy wyświetlaczy do
komórek. Nowe materiały będą bardziej plastyczne od obecnych i tańsze. Dostępne na
rynku panele są zbudowane z monokryształów krzemu, niestety są bardzo drogie, dlatego świat nauki próbuje znaleźć nowego typu
materiały, które będą tańsze, będą posiadały
porównywalną wydajność. A jednocześnie
będą bardziej plastyczne, dzięki czemu
będzie je można drukować w drukarkach
2D i 3D. Dziś koszt stworzenia farby fotowoltaicznej sięga nawet 6 mln zł, dzięki nowym
materiałom ma to być tańsze. — Za pomocą druku 3D jesteśmy w stanie wydrukować
różne przedmioty, udało się już wydrukować
nawet bioniczne ucho, które słyszy i reaguje
na dźwięk. Wielkie możliwości daje połączenie nowych materiałów, jak i nowych form
druku — 2D i 3D — tłumaczy Katarzyna
Matras-Postołek z Politechniki Krakowskiej,
która prowadzi badania. Dzięki nanokompozytom polimerowym drukowane panele czy
wyświetlacze będą tańsze od obecnie produkowanych. Jeśli badania w laboratoriach
Politechniki Krakowskiej przyniosą dobre
rezultaty, nowe materiały trafią do produkcji.

Nie należy mnożyć bytów i regulacji
„Rzeczpospolita” z 27 listopada 2014 r.
Projekt ustawy krajobrazowej miał uporządkować narzędzia kształtowania przestrzeni. Tymczasem utrudni inwestycje. To
stwierdzenie wielokrotnie powtarzali uczest-
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nicy debaty, która odbyła się pod auspicjami
„Rzeczpospolitej”. I choć zgodzili się co do
tego, że inicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego próba zaprojektowania przepisów chroniących krajobraz jest potrzebna, to sposób jej realizacji pozostawia
wiele do życzenia. (...) Jak zwracał uwagę
prof. Aleksander Böhm z Zakładu Kompozycji i Planowania Przestrzennego Politechniki
Krakowskiej — aż 75 proc. powierzchni Polski nie ma planów zagospodarowania. Stąd
budowanie w oparciu o warunki zabudowy,
o które na tym samym terenie rywalizują
różni deweloperzy przed uchwaleniem właściwego planu. — To nic innego jak kłusowanie na tej przestrzeni. Efekt jest taki, że nie
wiadomo, do kogo dopasować architekturę
swojego obiektu. Bo są tam różne wysokości i kolory — tłumaczy Böhm.

Innowacyjny pomysł na park
„Dziennik Polski” z 3 grudnia 2014 r.
Studenci
Politechniki
Krakowskiej,
z Koła Naukowego „Arboris”, organizują wraz
z miejskim architektem krajobrazu innowacyjny konkurs —- na projekt dużego parku,
tworzonego z tzw. nasadzeń zastępczych.
Chodzi o drzewa, którą muszą posadzić deweloperzy w zamian za wycinki prowadzone
na terenie ich inwestycji. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie zaprojektować
naturalny, sześciohektarowy park przy ulicy
Branickiej w Nowej Hucie. Pierwsze drzewa
powinny się tam pojawić jesienią przyszłego roku.(...) Dr Wojciech Bobek, opiekun
Studenckiego Koła „Arboris”, podkreśla, że
dzięki konkursowi nasadzenia zastępcze
przestaną w końcu być traktowane w Krakowie jak piąte koło u wozu. — My chcemy
z nich stworzyć wartość samą w sobie. To
będzie prawdziwy ekwiwalent przyrodniczy
dla mieszkańców. Powstanie coś konkretnego, a nie będą tylko zapychane nasadzeniami jakieś dziwy. Uważamy, że miejsc
na takie parki powinno się szukać w każdej
dzielnicy — mówi dr Bobek.

Gniotki, prowadzidła i dozowniki.
Studenckie wynalazki pomogą
uczniom
„Dziennik Polski” z 6 grudnia 2014 r.
Studenci inżynierii i wzornictwa przemysłowego, kierunku prowadzonego wspólnie
przez Politechnikę Krakowską i Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, stworzyli
32 projekty i prototypy rozwiązań, które mają
ułatwić życie osobom dotkniętym niepełnosprawnością. Karol Kuźniarowski pracował
pół roku, nim powstał eliptyczny fotel —

quasi-hamak; wygodny i przyjazny, który
może się przydać w trakcie rehabilitacji. (...)
Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 11, który
składa się z przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczają dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat. — Większość
naszych uczniów z powodu uszkodzenia
ośrodkowego układu nerwowego lub wad genetycznych ma zaburzone funkcjonowanie:
wzroku, słuchu, czucia, równowagi. Są kłopoty z uczeniem się ze względu między innymi na upośledzenie umysłowe; też w stopniu
głębokim. Niepełnosprawności towarzyszą
często zaburzenia w rozwoju emocjonalnym
i w komunikowaniu się, bo ponad 90 procent
z nich nie mówi — opowiada Maciej Baraniewicz, nauczyciel zespołu szkół. To właśnie
on, żeby pomóc i swoim uczniom, i kolegom
nauczycielom, i rodzicom dzieci z ograniczeniami, postanowił wykorzystać świeże spojrzenie na niepełnosprawność, wiedzę oraz
umiejętności studentów. Skontaktował się
z władzami Politechniki Krakowskiej, pokazał
pomoce, które sam wykonał, żeby zniwelować lub choćby zmniejszyć różnego rodzaju
deformacje i deficyty uczniów, a na koniec
wyjawił swój pomysł. Uczelnia go zaaprobowała. I tak, w ramach zadania semestralnego
studenci inżynierii wzornictwa przemysłowego PK zaprojektowali innowacyjne, a jednocześnie proste i funkcjonalne rozwiązania,
które ułatwiają: mycie, jedzenie, zabawę,
naukę, rehabilitację. Pomysły rodziły się podczas licznych odwiedzin studentów w szkole,
gdzie była okazja na poznanie codzienności
podopiecznych ZSS. Dla wielu młodych ludzi
tak duża niepełnosprawność uczniów była
zaskoczeniem, mocnym doświadczeniem,
ale także inspiracją. Dlatego pomoce, które
wykonali, są w większości przeznaczone dla
konkretnych osób. (...) Niektóre urządzenia
już sprawdziły się w ZSS nr 11 w Krakowie.
Na przykład „widełek”, wymyślony przez
Jacka Mikosza. Działa na zasadzie wózka
widłowego, który przenosi siedzisko wraz
z siedzącą na nim osobą choćby z domu do
samochodu. Natalia Szczepanowicz wpadła
na pomysł Horizo360 — platformy obrotowej sterowanej pilotem. Bezpieczna i łatwa
w użyciu, wielkością dostosowana jest do
szerokiej gamy wózków inwalidzkich. Przeznaczona specjalnie dla osób z niemal całkowitym porażeniem mózgowym, daje im
możliwość zwrócenia się w wybranym kierunku. Pomysłów młodym ludziom nie brakuje, a nauka doskonale sprawdza się w życiu.
Zabawki edukacyjne, ułatwiające codzienne
czynności przedmioty użytkowe zostały zaprojektowane na potrzeby podopiecznych
ZSS. A w przyszłości, produkowane seryjnie,
może trafią też do innych osób z ograniczeniami.
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Galeria GIL
Wspólny mianownik — grafiki
24 listopada — 11 grudnia 2014 r.
„Tytuł wystawy, rodem z algebry,
lapidarnie określa przyjęte w statucie
podstawowe zadanie Fundacji. Otóż
w najrozmaitszy sposób propaguje ona
twórczość plastyczną ludzi niepełnosprawnych, wszystkich — bez względu
na wiek, płeć, wykształcenie, zawód czy
rodzaj schorzenia. Zachęca, inspiruje i kształci początkujących, organizuje
plenery, spotkania i turnusy artystyczne,
wystawy i konkursy ze „sztandarowym”
Biennale o międzynarodowym zasięgu.
Mistrzami naszych artystów byli niezapomniany profesor Wiktor Zin, a obecnie
jest to wybitny akwarelista i marynista Jan
Stopczyński i historyk sztuki doktor Ewa

Herniczek” (Janusz Kopczyński z Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych).
Autorami prezentowanych na wystawie prac są: Mariusz Błaszczyk, Tomasz
Deryng, Arkadiusz Domek, Mateusz
Dziubek, Rafał Fojcik, Maciej Grzegorek, Michał Kaczmarek, Adam Kirchner,
Małgorzata Lehman, Paweł Lewandow-

ski, Janusz Liptak, Piotr Matuszek, Sławomir Mianowicz, Przemysław Micor,
Paweł Mrozowicz, Robert Paliman, Piotr
Paprocki, Maciej Postawa, Agnieszka
Rusiecka, Krzysztof Sieprawski.

(dz)

Galeria Kotłownia
Każdemu cząstkę świata —
malarstwo Hanny Romańskiej-Tusiewicz
25 listopada — 12 grudnia 2014 r.

Kalejdoskop

Hanna Romańska-Tusiewicz — urodzona w Zakopanem;
absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Pastelistów
Polskich oraz Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Autorka
19 wystaw indywidualnych (w Polsce i USA), uczestniczka wielu wystaw zbiorowych (m.in. II Ogólnopolskie Biennale Pasteli
Nowy Sącz ’98, Biennale Małych Form Malarskich Toruń 2001
i 2007, Salon Zimowy 2005 Krakowskiego Okręgu ZPAP — Galeria Solvay, „Jubileusze ZPAP 2005–2006” w Galerii „Pryzmat”
Kraków, Zwierzyniecki Salon Artystyczny w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Ogólnopolska Wystawa Twórczości Marynistycznej Rzeszów 2006 r., Prezentacje Nowotarskie w Galerii BWA — „Jatki” w Nowym Targu, IV Międzynarodowe Biennale
Pasteli Nowy Sącz 2008, X Krakowskie Triennale Rzeźby Religijnej w Pałacu Sztuki w Krakowie).
„W jej pracach, głównie martwych naturach, pejzażach i portretach odnajduję przede wszystkim szczerość, prostotę i pewien szczególny rodzaj pokory wobec piękna i jednocześnie
śladów przemijania świata widzialnego. Czerpiąc z dobrej tradycji malarstwa realistycznego i wykorzystując swój niezwykły
zmysł obserwacji, utrwala ślady swoich przeżyć w kontakcie
z tym, co piękne, zmysłowo materialne i emocjonalnie ciepłe.
Bogactwo kolorystyczne oraz szczególny klimat jej obrazów
sprawiają poczucie jakby czas biegł wolniej albo nawet się zatrzymał” (Magdalena Szczęśniak).

(dz)
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Na koniec numeru...
Małżeńskie pytanie

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA

Krzysztof Konstanty Stypuła

Szczodroki
Była dawniej ludowa tradycja, zgodnie z którą pierwszego stycznia wczesnym rankiem grupa trzech, czterech chłopców, chodząc po wsi, odwiedzała sąsiadów i składała
takie oto życzenia:

Kalejdoskop

Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok,
Żeby się Wom rodziła pszeniczka i groch;
Żytko wszytko i proso; żebyście nie chodzili boso;
I bób, żeby nie był głód.
Ziemnioki jak pnioki, kapusta jak przetaki, rzepa jak nalepa,
I wyka, żebyście mieli parobka jak byka.
Dejcie grochu miarkę, naraję wom dobrom kucharke,
Izby nie zamiecie, bo jom mietła w rynke gniecie,
Krowy nie wydoi, bo się ogona boi,
gorków nie umyje, bo zimne pomyje.
Powiadali nom tu ludzie, coście piekli szczodroki buchnioki,
Jak nie mocie szczodroka buchnioka, dejcie chleba krom,
Będzie Wam błogosławił z Nieba Święty Jon.
Po takich życzeniach gospodarz wkładał do woreczka a to jabłko, a to klin chleba,
a czasem wsypał miareczkę pszenicy.
Tekst napisany gwarą z okolic Łańcuta, udostępnił prof. Józef Nizioł. Serdecznie
dziękujemy.
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Dała żona mężowi
Pytanie namiętne:
Wolisz kobiety piękne
Czy inteligentne?
Jasna była odpowiedź
Jak słońce na niebie:
Ani te, ani tamte,
Bo wybrałem ciebie.

