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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Senat Politechniki Krakowskiej podjął na lutowym posiedze-
niu kilka decyzji istotnych dla przyszłości uczelni.

W związku z włączeniem do PK Ośrodka Badawczo-
-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA powo-
łano dwie nowe jednostki pozawydziałowe. Są to — Centrum 
Badań i Rozwoju Urządzeń Przemysłowych CEBEA, podległe 
prorektorowi ds. nauki, oraz Zakład Produkcji Doświadczalnej 
CEBEA w Bochni, prowadzący wyodrębnioną działalność go-
spodarczą w pionie kanclerza PK. Taki podział i umiejscowienie 
w strukturze PK odpowiada dotychczasowemu profi lowi działal-
ności obu części ośrodka CEBEA i pozwala dobrze wykorzystać 
ich potencjał.

Aby komercjalizacja wyników badań naukowych odbywała 
się na PK jeszcze sprawniej i z większymi sukcesami, wprowa-
dziliśmy zmiany w jednostkach odpowiedzialnych za ten obszar 
działania. W skład Centrum Transferu Technologii PK weszły: 
Zespół ds. Komercjalizacji, Zespół ds. Funduszy Struktural-
nych UE i Programów Międzynarodowych oraz Zespół ds. Pro-
gramów Ramowych. W nowym regulaminie CTT dokonano 
wyraźnego podziału zadań każdego zespołu. W ten sposób 
działalność komercjalizacyjna na PK została skoncentrowana 
w mocnej jednostce, z jasno ustalonymi kompetencjami. To 
ułatwi współpracę z CTT zarówno pracownikom uczelni, jak 
i podmiotom zewnętrznym, zainteresowanym przeniesieniem 
wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej. 

W lutym Senat PK wyraził także zgodę na powołanie związ-
ku uczelni pod nazwą „InnoTechKrak”, który tworzyć będą 
Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza i Uni-
wersytet Rolniczy w Krakowie. To przedsięwzięcie — zgodnie 
ze statutem związku — ma służyć optymalizacji wykorzysta-
nia zasobów uczelni tworzących związek przez wspieranie 
realizacji powierzonych mu zadań. Wśród statutowych zadań 
związku jest m.in.: stwarzanie warunków do realizacji badań 
naukowych i prac rozwojowych poprzez tworzenie konsorcjów, 
wspólnych centrów badawczych, laboratoriów; wspieranie ko-
mercjalizacji wyników badań; upowszechnianie i pomnażanie 
osiągnięć uczelni tworzących związek, w zakresie nauki, kultu-
ry narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostęp-
nianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych; wymiana infor-
macji o zasobach kadrowych i bazie dydaktycznej, służących 

rozszerzaniu zakresu i poprawie jakości oferty dydaktycznej 
na studiach I, II i III stopnia oraz na studiach podyplomowych; 
wspólne prowadzenie kursów i szkoleń; monitorowanie karier 
zawodowych absolwentów uczestników związku; wprowa-
dzenie w uczelniach tworzących związek wspólnych zasad 
w zakresie fi nansowym, kadrowym, informatycznym, pomocy 
prawnej i zamówień publicznych. Wspólne przedsięwzięcia nie 
wpłyną na niezależność uczelni w ich dotychczasowym działa-
niu. Jestem przekonany, że utworzenie związku dobrze posłuży 
przyszłości PK. 

Tradycyjnie w marcowym „Słowie” informuję o wynikach 
rekrutacji na studia II stopnia. Mamy powody do zadowolenia 
— wypełniliśmy limit przyjęć w 93 procentach, przybyło nam 
wśród kandydatów absolwentów innych uczelni. Wśród chęt-
nych na studia magisterskie większość tradycyjnie stanowili 
jednak nasi absolwenci, co oznacza, że trudny organizacyjnie 
proces dyplomowania przeszedł sprawnie i wszyscy chętni 
zdążyli wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia. Za zaan-
gażowanie w proces dyplomowania i rekrutacji dziękuję odpo-
wiedzialnym za to pracownikom PK. 

W sumie mieliśmy więcej kandydatów niż miejsc, ale zain-
teresowanie poszczególnymi kierunkami studiów było zróżni-
cowane. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się kierun-
ki: budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, z drugiej 
strony są takie kierunki studiów stacjonarnych, których nie uda-
ło się uruchomić. Znacznie mniejszą radość mamy z rekrutacji 
na II stopień studiów niestacjonarnych. Spadek kandydatów na 
te studia utrzymuje się, to tendencja widoczna nie tylko u nas, 
ale i na innych uczelniach. 

Staramy się jak najszerzej i w zróżnicowany sposób pro-
mować naszą ofertę edukacyjną wśród młodzieży. Służą temu 
cieszące się dużym zainteresowaniem konkursy dla uczniów 
szkół średnich. Po raz czwarty odbywa się Konkurs „Tadeusz 
Kościuszko — inżynier i żołnierz”. W ten sposób chcemy się 
przyczynić do popularyzacji wiedzy o naszym wielkim Patro-
nie. Finał tej rywalizacji odbędzie się 15 kwietnia. O wysokiej 
randze konkursu świadczy fakt, że chęć współorganizowania 
zgłaszają prestiżowe instytucje związane z naszym Patronem. 

W tym roku po raz pierwszy uczniowie szkół ponadgimna-
zjalnych rywalizowali w „Konkursie o Złoty Indeks PK”. Stawką 



były dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnię. Etap fi nałowy 
konkursu odbył się na początku marca. Liczymy, że w laure-
atach znajdziemy naszych przyszłych studentów.

Jak to w życiu bywa, oprócz dobrych informacji są także 
złe. Po 9 latach sądowej batalii PK przegrała proces o część 
terenów w Czyżynach. Decyzja wydana przez Sąd Najwyższy 
jest ostateczna. Skutkuje to formalnym defi cytem fi nansowym 
za 2014 r., gdyż wartość tych terenów (ponad 14 mln zł) mu-
simy — zgodnie z zasadami księgowymi — zapisać po stronie 
strat w bilansie za rok 2014. Tak więc rok zamknięty zyskiem 
w wysokości około 7 mln zł w ujęciu księgowym zakończy się 
formalnie defi cytem na poziomie około 7 mln zł. Nie ma to jed-
nak wpływu na rzeczywistą dobrą kondycję fi nansową uczelni.

Miesiące zimowe w tym roku zimy nie przypominają, ale 
udaje się rozgrywać zawody narciarskie w ramach Grand Prix 
Rektora PK. Centrum Sportu i Rekreacji oraz KU AZS PK przy-
gotowują się także do LXII Mistrzostw Politechniki Krakowskiej 

w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Dziękuję za organi-
zację tych ważnych dla społeczności PK sportowych wydarzeń. 
Szczególnie serdecznie dziękuję też Centrum Sportu i Rekre-
acji za zorganizowanie XV Festiwalu Sportu dla uczniów z nie-
pełnosprawnością z terenu Małopolski. To piękna i pożyteczna 
impreza, w której w tym roku wzięło udział 14 szkół.

Gdy piszę te słowa, nie mam jeszcze kompletnych informacji 
na temat wyników tegorocznej oceny nauczycieli akademickich. 
Z zadowoleniem przyjmuję jednak wstępne dane z wydziałów, 
świadczące o znacznie większej aktywności naukowej pracow-
ników w ostatnich dwóch latach. To dobry prognostyk przed na-
stępną parametryzacją jednostek naukowych, zwłaszcza w kon-
tekście nowych zasad fi nansowania nauki. W marcu Senat PK 
zajmie się analizą wyników oceny i korektą jej zasad na podsta-
wie najnowszych doświadczeń. Do tematu oceny wrócę wkrótce 
na łamach „Słowa”.

Kazimierz Furtak

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę Państwu — 

Pracownikom, Studentom i Absolwentom Politechniki Krakowskiej — 

wiele radości, życzliwości, zdrowia i spokoju. 

Życzę, żeby towarzyszyły Państwu miłość, przyjaźń, wzajemne zrozumienie 

oraz prawdziwie wiosenny nastrój, dające siłę do pokonywania trudności 

oraz pozwalające z optymizmem i ufnością patrzeć w przyszłość.

Kazimierz Furtak
Rektor Politechniki Krakowskiej
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CEBEA W STRUKTURZE POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Nowe możliwości dla uczelni
Stan posiadania Politechniki Krakowskiej uległ ostat-

nio istotnemu powiększeniu. W rezultacie prowadzonych 
od dłuższego czasu działań 1 lutego włączony został do 
naszej uczelni Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy 
Urządzeń Chemicznych CEBEA w Krakowie. Rozporządze-
nie Rady Ministrów w tej sprawie podpisała 29 stycznia 
premier Ewa Kopacz.

Liczy się nie tylko metraż
Ostatnie lata przyniosły Politechnice Krakowskiej szereg 

korzystnych zmian w dziedzinie jej infrastruktury. Wiele obiek-
tów zostało wyremontowanych i zmodernizowanych. W szcze-
gólności wypiękniał odnowiony i poddany termomodernizacji 
reprezentacyjny gmach PK przy ul. Warszawskiej. Mieszczą 
się w nim władze rektorskie, a jednocześnie swoją siedzibę ma 
Wydział Inżynierii Lądowej. Równolegle podobnym zabiegom 
poddano też gmachy Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału 

Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Uczelnia wzbogaciła 
się o przejętą od wojska i gruntownie wyremontowaną „Dzia-
łownię” oraz wzniesione od podstaw Małopolskie Laboratorium 
Budownictwa Energooszczędnego. Teraz zasób lokalowy PK 
powiększył się o zespół obiektów należących do CEBEA. 

Sens operacji przejęcia tego ośrodka badawczego nie spro-
wadza się jednak wyłącznie do zyskania dodatkowego metrażu. 
Dzięki przejęciu CEBEA Politechnika poszerza swoje możliwo-
ści dydaktyczne i badawcze, uzyskuje dostęp do cennych za-
sobów bibliotecznych, a ze strony dotychczasowych pracowni-
ków CEBEA otrzyma wsparcie w zakresie wiedzy o potrzebach 
przemysłu. Zwraca uwagę fakt, że jest to pierwszy w Polsce 
przypadek połączenia instytutu badawczego z uczelnią publicz-
ną na podstawie przepisów ustawy o instytutach badawczych 
z 30 kwietnia 2010 r. 

Informacje na temat prowadzonych w tej sprawie działań 
składał od pewnego czasu na posiedzeniach Senatu Aka-
demickiego PK rektor prof. Kazimierz Furtak. W listopadzie 

ZA POL
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Zabudowania CEBEA, ul. Lea 114 w Krakowie
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2013 r. Zespół ds. Analiz Strategicznych PK przygotował doku-
ment opisujący warunki i zasady włączenia CEBEA do naszej 
uczelni. Nakreślono w nim zarówno potencjalne korzyści płyną-
ce z tej operacji, jak i zasady jej przeprowadzenia.

Krótka historia CEBEA
Historia CEBEA sięga 1946 r., gdy ośrodek został założony 

jako biuro konstrukcyjne dla potrzeb przemysłu chemicznego. 
Status ośrodka badawczo-rozwojowego jednostka otrzymała 
w 1971 r., a od 2011 r. jest instytutem badawczym. W 1981 r. 
ośrodek CEBEA został powiększony o Zakład Budowy Prototy-
pów i Urządzeń Chłodniczych w Bochni, gdzie utworzono Zakład 
Produkcji Doświadczalnej. Tak więc obecnie instytut posiada 
dwie lokalizacje ― jedną stanowi centrala przy ul. Lea 114 w Kra-
kowie, drugą zaś ― obiekty składające się na zakład w Bochni 
przy ul. Krasińskiego 29, a więc w pobliżu centrum miasta. 

Pole zainteresowań badawczo-rozwojowych CEBEA obej-
mowało dotąd m.in. następujące zagadnienia: dobór urządzeń 
do oczyszczania gazów odlotowych, ścieków przemysłowych 
i komunalnych; fi ltry do aerozoli; struktury tłumików hałasu dla 
maszyn przepływowych, na ich wlocie i wylocie; dobór właści-
wych materiałów sprzętu akustycznego; wyparka molekular-
na, mająca zastosowanie do substancji „trudno lotnych”, po-
wstających jako odpady w produkcji biokomponentów; wpływ 
czynników technologicznych i eksploatacyjnych na właściwości 
mechaniczne materiałów konstrukcyjnych i złączy spawanych, 
wysokotemperaturowe własności stali energetycznych i eks-
ploatacja stali w niskich temperaturach. 

Nie jest jednak tajemnicą, że z realizacją swych zadań sta-
tutowych, a więc z prowadzeniem działalności badawczej, ośro-
dek miał od pewnego czasu duże kłopoty. Świadectwem tego 
jest krytyczny raport NIK z 2010 r. Źródłem utrzymania instytutu 
stał się wynajem lokali w obiekcie przy ul. Lea w Krakowie oraz 
sprzedaż wyrobów produkowanych w zakładzie w Bochni.

Bocheńska strategia
Zakład Produkcji Doświadczalnej w Bochni ― to fi rma 

znana od lat na rynku sprzętu chłodniczego. Jej działalność 
wpisuje się w Strategię Rozwoju Gminy Miasta Bochnia na 
lata 2011–2020, przyjmującej za specjalność bocheńskich 
przedsiębiorstw produkcję urządzeń chłodniczych dla handlu 

i przetwórstwa spożywczego. Produkty ZPD CEBEA są wy-
korzystywane jako wyposażenie sklepów spożywczych, hiper-
marketów i obiektów gastronomicznych. Zakład ma w ofercie 
witryny, lady, szafy, regały, gondole chłodnicze i mroźnicze 
przeznaczone do przechowywania wyrobów wędliniarskich, 
mięsnych, nabiałowych, warzywnych, cukierniczych oraz mro-
żonek. Przykładowo, produkowane przez ZPD wystawy z lada-
mi chłodniczymi są popularne w cukierniach i kawiarniach.

Głównymi klientami fi rmy w Bochni są przedsiębiorstwa 
prywatne. Sprzedaż produktów ZPD CEBEA podlega sezono-
wym fl uktuacjom. Największe zapotrzebowanie na urządzenia 
chłodnicze przypada na okres od kwietnia do listopada. W mie-
siącach zimowych popyt spada. Na polskim rynku ZPD CEBEA 
konkuruje z 10 innymi producentami urządzeń chłodniczych, 
dysponującymi wysokim poziomem technologicznym i wykwali-
fi kowaną kadrą oraz zapewniającymi wysoką jakość produktów 
i szybki serwis. Mimo to w ostatnich latach właśnie bocheńska 
fi lia generowała główne zyski dla CEBEA.

Instytut, starając się wyjść z trudnej sytuacji, sam próbował 
szukać dla siebie nowego właściciela. Gdy to się nie powiodło, 
powstał projekt włączenia ośrodka do struktury Politechniki Kra-
kowskiej, z którą toczyła się już od jakiegoś czasu współpraca. 
Dla CEBEA jest to szansa zachowania dorobku kilkudziesię-
ciu lat działalności i utrzymania ciągłości zatrudnienia pracow-
ników (na koniec 2014 r. były to 92 osoby, w tym 25 w OBR 
w Krakowie i 67 w ZPD w Bochni); dla PK natomiast ― okazja 
pozyskania bazy materialnej oraz poszerzenia działalności dy-
daktycznej i badawczej o nowe obszary. 

Wspólne obszary
Wobec perspektywy przejęcia przez Politechnikę Kra-

kowską parku technologicznego i powierzchni warsztatowych
 CEBEA należało się zastanowić nad potencjalnymi korzyścia-
mi płynącymi z tego tytułu dla naszej uczelni. Głównym benefi -
cjentem będzie zapewne Wydział Mechaniczny PK (szczegól-
nie w zakresie budowy urządzeń prototypowych). Pozyskanie 
przedsiębiorstwa produkcyjnego ― to dla całej uczelni okazja 
do zdywersyfi kowania swojej działalności badawczej i oferty 
dla przedsiębiorstw.

Zakład Produkcji Doświadczalnej w Bochni
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Warty podkreślenia jest fakt, że obszar działalności CEBEA 
jest do pewnego stopnia zbieżny z zadaniami realizowanymi 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, w szcze-
gólności w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Pro-
dukcji. Wspomniany wyżej dokument opracowany przez Ze-
spół ds. Analiz Strategicznych PK wymienia długą listę prac 
naukowo-badawczych instytutu PK, koncentrujących się na 
mechanice i budowie maszyn, automatyce i robotyce, zarzą-
dzaniu i inżynierii produkcji oraz automatyzacji i informatyzacji 
procesów i systemów wytwarzania. Są tu wymienione m.in. ta-
kie tematy, jak: projektowanie i wdrażanie systemów kompu-
terowego sterowania produkcją; wizualizacja i nadzorowanie 
procesów produkcyjnych; matematyczne modelowanie i sy-
mulacja zautomatyzowanych systemów produkcyjnych; inteli-
gentne systemy wytwarzania; projektowanie i dobór oprzyrzą-
dowania technologicznego; projektowanie procesów montażu, 
komputerowe wspomaganie w projektowaniu i eksploatacji ma-
szyn technologicznych.

Znacznie więcej pozycji obejmuje przytoczona w tym sa-
mym dokumencie oferta Instytutu Technologii Maszyn i Auto-
matyzacji Produkcji PK dla przemysłu. Można oczekiwać, że 
specjaliści CEBEA pracując w ramach naszej uczelni i bazując 
na swoich wieloletnich doświadczeniach, będą mogli dopisać 
do tego wykazu nowe pozycje. 

Należy też wspomnieć, że otwierają się pewne możli-
wości przed studentami Wydziału Architektury. Będą mieli 
szansę uczestniczyć w procesach projektowania rozwiązań 
dla centrów handlowych. Przewiduje się również, że zaso-
by bocheńskiego Zakładu Produkcji Doświadczalnej będzie 
można wykorzystać do pisania prac dyplomowych i prac dok-
torskich.

Nowe jednostki pozawydziałowe PK
Przejęte przez Politechnikę Krakowską obiekty CEBEA 

w Krakowie zostały wzniesione w latach 50. XX w. Są to trzy 
połączone ze sobą budynki (A, B, C) oraz barak. Budynek A 
(frontowy od ul. Lea) jest trzypiętrowy. Towarzyszy mu trzypię-
trowy, mniejszy budynek B oraz czteropiętrowy (z nadbudów-
ką) budynek C. Cały kompleks posiada powierzchnię użytkową 
7714 m2 (powierzchnia całkowita: 9374 m2). Obiekty znajdują 
się na działce o powierzchni 0,8967 ha.

W ostatnich latach CEBEA, by poprawić swoje wyniki fi nan-
sowe, wykorzystywało te obiekty, wynajmując ich powierzchnię 
biurową kilkunastu fi rmom. Przejąwszy majątek CEBEA Poli-
technika Krakowska respektuje zawarte w tym zakresie umowy. 
Docelowo jednak będzie dążyć do odzyskania całej powierzch-
ni dla własnych potrzeb. Nie zapadły jeszcze decyzje, co do 
sposobu jej wykorzystania. Jedną z branych pod uwagę dotąd 
możliwości jest stopniowa adaptacja pomieszczeń dla Wydzia-
łu Fizyki, Matematyki i Informatyki. Przemawia za tym bliskie 
położenie posesji przy ul. Lea 114 i budynku przy ul. Podcho-
rążych 1, gdzie obecnie wydział ma swoją siedzibę. Argumen-
tem jest też spore rozproszenie jednostek wydziału, który — 
poza gmachem przy ul. Podchorążych — ma swoje jednostki 
jeszcze w pięciu różnych budynkach na terenie kampusu przy 
ul. Warszawskiej. Czy jednak przyjęte zostanie takie rozwiąza-
nie? Czas pokaże. Chodzi przecież o to, aby uzyskane obiekty 
spożytkować jak najlepiej.

Zakład produkcyjny CEBEA w Bochni są to hale, magazy-
ny i obiekty towarzyszące. Ich przeznaczenia PK nie zamie-
rza zmieniać, dodając jedynie do zadań produkcyjnych pewne 

funkcje dydaktyczne. Ponieważ jednak uczelnia sama nie może 
prowadzić działalności gospodarczej, konieczne jest odłącze-
nie bocheńskiego zakładu od dotychczasowej struktury CEBEA 
i przekształcenie go w spółkę celową. 

Senat PK na swym posiedzeniu 27 lutego 2015 r. pozytyw-
nie zaopiniował utworzenie dwóch nowych jednostek pozawy-
działowych. Jedną jest Centrum Badań i Rozwoju Urządzeń 
Przemysłowych CEBEA, podległe prorektorowi ds. nauki PK, 
natomiast drugą jednostką jest Zakład Produkcji Doświadczal-
nej CEBEA, podległy kanclerzowi PK. 

Z chwilą włączenia ośrodka CEBEA do Politechniki Kra-
kowskiej jego pracownicy stali się — na mocy Kodeksu Pracy 
― pracownikami uczelni. Politechnika Krakowska zobowią-
zała się do zachowania do pewnego czasu stanu zatrud-
nienia instytutu badawczego. Termin, wynikający z ustaleń 
z Ministerstwem Gospodarki, upływa 30 czerwca. Później 
pracownicy merytoryczni krakowskiej części CEBEA pozosta-
ną w składzie wspomnianej jednostki pozawydziałowej. Nato-
miast ochrona obiektu i zapewnienie jego czystości odbywać 
się będzie na zasadach obowiązujących całą Politechnikę 
Krakowską. Decyzje o przedłużeniu umów z pracownikami 
administracyjnymi zapadać będą w trybie indywidualnym. 
W stanie zatrudnienia zakładu w Bochni nie przewiduje się 
jakichkolwiek zmian.

*
Powiększenie potencjału Politechniki Krakowskiej z tytułu 

przejęcia CEBEA owocować będzie polepszeniem oferty edu-
kacyjnej naszej uczelni. W dobie demografi cznego niżu, który 
coraz głośniej puka do bram polskich szkół wyższych, to ważny 
argument na rzecz przyciągania młodzieży na studia. Rozlicz-
ne korzyści może przynieść związanie z uczelnią zakładu pro-
dukcyjnego, m.in. w zakresie transferu wyników prac badaw-
czych do praktyki przemysłowej. Najtrudniej jest prognozować 
rozwój nauki, ale można się spodziewać, że obecność w struk-
turze uczelni jednostek o znaczącym dorobku, m.in. w dziedzi-
nie chłodnictwa, będzie inspirująco wpływać na prowadzenie 
badań na PK w tym zakresie.

Lesław Peters

Specjalnością ZPD w Bochni są urządzenia chłodnicze
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Kronika
Luty

3 II Podpisanie deklaracji w sprawie współpracy ośmiu uczelni wyższych (w tym PK) z wojewodą małopolskim przy rewitaliza-
cji 300 hektarów terenów poprzemysłowych w Nowej Hucie, w ramach projektu pod nazwą „nh2”. 

4 II Grand Prix Pracowników Biblioteki PK w Narciarstwie Alpejskim 2015 w Spytkowicach.
9 II Grand Prix Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej w Narciarstwie Alpejskim 2015 w Lubomierzu.

„Co dalej po dyplomie, czyli rozwój w kierunku kompetencji” — szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego dla liceów 
ogólnokształcących i szkół zawodowych, przygotowane przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.

10 II Wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
XV Festiwal Sportu przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną — uczniów ośrodków kształcenia spe-
cjalnego z terenu województwa małopolskiego. Organizatorzy — Akademicki Związek Sportowy i Centrum Sportu i Rekre-
acji PK oraz Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.

12 II Spotkanie przeglądowe Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego w Pawilonie Konferencyjno-
-Wystawowym PK „Kotłownia”.
Grand Prix Wydziału Inżynierii Lądowej w Narciarstwie Alpejskim 2015 w Spytkowicach.

14 II Koncert Walentynkowy Akademickiego Chóru PK „Cantata” pod dyrekcją Marty Stós w Domu Kultury „Podgórze”.
16 II — 13 III Wystawa fotografi i Przemka Karwińskiego „Pocztówka z Finlandii” w Galerii PK „Gil”

17 II Wernisaż „Przestrzenie Opresyjne”, interdyscyplinarne warsztaty studenckie NOWA PRZESTRZEŃ 2014 w Pałacu Sztuki. 
Projekt realizowany w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, 
Wydziałem Architektury PK oraz Instytutem Socjologii i Zakładem Estetyki Instytutu Filozofi i UJ.

25–27 II X Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
27–28 II Grand Prix Wydziału Mechanicznego w Narciarstwie Alpejskim 2015 w Spytkowicach.

Opracowała: Renata Dudek

Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej
27 lutego 2015 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
— wniosku o nadanie prof. Tomaszowi Kapitaniakowi tytułu 

doctora honoris causa Politechniki Lubelskiej;
— powołania recenzenta dorobku prof. Wojciecha Kacalaka 

w związku z toczącym się postępowaniem o nadanie tytułu 
doctora honoris causa Politechniki Poznańskiej;

— uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli 
Akademickich;

— przyjęcia „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 
prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej 
oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych na Politechnice Krakowskiej im. Tade-
usza Kościuszki”;

— przyjęcia „Regulaminu Organizacyjnego Centrum Transferu 
Technologii Politechniki Krakowskiej”;

— zasad fi nansowania Politechniki Krakowskiej w 2015 r.;
— zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakow-

skiej w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz 
w planie na rok 2015;

— zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowa-
nej, położonej w Zakopanem;

— utworzenia Ośrodka Badań i Rozwoju Urządzeń Przemysło-
wych CEBEA i Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA;

— utworzenia związku uczelni.

rd

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 3 z 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania 

Rady Naukowej Centrum Pedagogiki i Psychologii.
Zarządzenie nr 4 z 19 stycznia 2015 r. w sprawie powoła-

nia Rady Naukowej Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów 
Jakości.

Zarządzenie nr 5 z 26 stycznia 2015 r. w sprawie wprowa-
dzenia zmian w „Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli doku-
mentów fi nansowo-księgowych na Politechnice Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 6 z 26 stycznia 2015 r. w sprawie „Regulami-
nu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjal-
nych na Politechnice Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 7 z 27 stycznia 2014 r. dotyczące zmiany 
zarządzenia w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla 
kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych 
i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, uruchamianych w roku 
akademickim 2014/2015.

Zarządzenie nr 8 z 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmian 
w strukturze organizacyjnej na Wydziale Mechanicznym.

Zarządzenie nr 9 z 4 lutego 2015 r. w sprawie wprowadze-
nia na Politechnice Krakowskiej Zakładowego Planu Kont.

Zarządzenie nr 10 z 11 lutego 2015 r. w sprawie zmian 
w Uczelnianej Komisji Pojednawczej.

Komunikat rektora PK
Komunikat nr 2 z 3 lutego 2015 r. w sprawie uchwał Senatu 

PK podjętych na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2015 r.



NASZA POLITECHNIKA 3/2015

8

In
fo

rm
ac

je

Urodziła się w Krakowie. Ukończyła  
XIII Liceum Ogólnokształcące i studia na 
Wydziale Architektury Politechniki Kra-
kowskiej, potem 3-letnie studia podyplo-
mowe z zakresu konserwacji zabytków 
architektury i urbanistyki w Instytucie Hi-
storii Architektury i Konserwacji Zabytków 
Wydziału Architektury PK. Z tym Instytu-
tem związana jest od 1973 r., kiedy rozpo-
częła pracę na Politechnice Krakowskiej. 
Wcześniej prawie przez rok pracowała 
jako asystent projektanta w Miejskim Biu-
rze Projektów w Krakowie. 

Pracę doktorską pod kierunkiem 
prof. dr. hab. arch. T. Przemysława Sza-
fera pt. „Nurt postmodernistyczny we 
współczesnej architekturze polskiej” obro-
niła w 1990 r. Z końcem czerwca 2012 r. 
na podstawie rozprawy habilitacyjnej 
pt. „Tendencje kształtowania architektu-
ry najnowszej w kontekście dziedzictwa 
przestrzeni historycznej” oraz dorobku na-
ukowego, artystycznego i dydaktycznego 
uzyskała stopień doktora habilitowanego 
w dyscyplinie architektura i urbanistyka, 
specjalność: historia i konserwacja zabyt-
ków architektury i urbanistyki. Nominację 
profesorską otrzymała na mocy decyzji 
prezydenta RP Bronisława Komorowskie-
go z 19 grudnia 2014 r.

W pracy naukowej interesuje się 
przede wszystkim estetyką najnowszej 
architektury polskiej i światowej, sytu-
owanej w kontekście miast historycznych. 
Zajmuje się przemianami, kształtowaniem 
i przemijaniem nowych nurtów w archi-
tekturze ostatnich trzydziestu lat oraz jej 
stykiem z tkanką historyczną miast euro-
pejskich. Tej problematyce poświęciła po-
nad 120 recenzowanych publikacji w cza-
sopismach i książkach naukowych. Od lat 
bierze udział w międzynarodowych konfe-
rencjach naukowych w kraju i za granicą. 
Wygłosiła ponad 70 referatów, ostatnio, 
w listopadzie 2014 r. na Uniwersytecie 
we Florencji podczas międzynarodowej 
konferencji konserwatorskiej REUSO, or-
ganizowanej przez wydziały architektury 
uniwersytetów we Florencji i w Madrycie.

Jest autorką monografi i pt. „Architek-
tura najnowsza w historycznym środowi-
sku miast europejskich” (Wydawnictwo 
PK 2013), a także skryptu dla studentów 
Wydziału Architektury pt. „Postmodernizm 
w polskiej architekturze”, wydanego przez 
PK w 2008 r.

Na Wydziale Architektury PK obec-
nie opiekuje się 10 pracami doktorskimi, 
w 2013 r. wypromowała 2 doktorów (prace 
wyróżnione). Była recenzentem kilku roz-
praw habilitacyjnych, książek profesorskich 
i wielu artykułów do monografi i naukowych. 
Od września 2012 r. recenzuje naukowe pu-
blikacje we włoskim wydawnictwie w Wene-
cji, w języku angielskim — dla The National 
Agency for the Evaluation of Universities 
and Reasearch Institutes ANVUR.

Łączy działalność naukową i dydak-
tyczną z pracą twórczą. Jest autorką 
i współautorką 89 projektów i realizacji 
w różnej skali ― od domów jednorodzin-
nych po duże obiekty użyteczności pu-
blicznej (m.in. 5 zrealizowanych kościo-
łów: w Krynicy, Jarosławiu, Wadowicach, 
Jodłowej, Łękach Górnych koło Pilzna). 
W ostatnich latach zajmowała się pro-
jektowaniem witraży, z których prawie 
100 zostało zrealizowanych [np. w Pol-
sce, na Ukrainie, w Japonii (w Beppu), 
jedna z prac znajduje się w hospicjum 
w Hobart, na Tasmanii]. W latach 1998–
2006 prowadziła pracownię architekto-
niczną ARCH 3.

Od 1978 r. jest członkiem malarskiej 
grupy MALARCH, skupiającej malujących 
architektów, przez wiele lat prowadzonej 
przez prof. Krystynę Wróblewską. Bra-
ła udział w kilkudziesięciu wystawach tej 
grupy, wystawiała też swoje prace indy-
widualnie. W 1987 r. Ministerstwo Kultury 
i Sztuki i SARP przyznali jej prawa twórcy.

W latach 1995–1999 pełniła funkcję 
wicedyrektora Instytutu Historii Architektu-
ry i Konserwacji Zabytków PK, a w latach 
1999–2005 (przez dwie kolejne kadencje) 
była prodziekanem ds. dydaktycznych 
Wydziału Architektury PK. W tym cza-
sie Wydział dwukrotnie (w 2000 r. oraz 
2005 r.) był poddawany ocenie Komisji 
Akredytacyjnej Royal Institute of British 
Architects z Londynu. Od września 2013 r. 
pełni funkcję dyrektora Instytutu Historii 
Architektury i Konserwacji Zabytków oraz 

kierownika Katedry Historii Architektury 
Polskiej i Konserwacji Zabytków.

Jako nauczyciel akademicki prowadziła 
zajęcia dydaktyczne zarówno z przedmio-
tów historycznych i projektowania konser-
watorskiego, jak i rysunku odręcznego i ma-
larstwa. Nauczała, i nadal naucza, także 
w języku angielskim. Od 1994 r samodziel-
nie prowadzi przedmiot „architektura współ-
czesna”. Obecnie jest promotorem kilku-
dziesięciu prac dyplomowych inżynierskich 
i magisterskich dotyczących problematyki 
konserwacji zabytków oraz adaptacji do 
nowych funkcji obiektów poprzemysłowych 
z końca XIX w. i z początku XX w.

Od ośmiu lat prowadzi także wykła-
dy i jest opiekunem prac dyplomowych 
słuchaczy studiów podyplomowych w In-
stytucie Historii Architektury i Konserwa-
cji Zabytków Wydziału Architektury PK 
— Podyplomowego Studium Konserwa-
cji Zabytków Architektury i Urbanistyki 
oraz organizowanego wspólnie z Uni-
wersytetem im. Jana Pawła II Studium 
Podyplomowego Architektury Sakralnej: 
Konserwacja, Kształtowanie Architektury 
i Aranżacja Wnętrz Obiektów Sakralnych.

Dużą wagę przykłada do współpracy 
międzynarodowej: prowadziła wykłady 
i warsztaty dla studentów w języku angiel-
skim, organizowała wyjazdy dydaktyczne 
dla studentów i profesorów WA do Włoch, 
Niemiec, Francji, Holandii. Przez 15 lat 
dbała o wymianę dydaktyczną pomiędzy 
PK i South West School of Architecture Uni-
wersytetu w Plymouth, w Wielkiej Brytanii. 
W 1996 r. zaowocowało to zaproszeniem 
krakowskiego Wydziału Architektury do 
ubiegania się o akredytację Królewskiego 
Stowarzyszenia Architektów Brytyjskich. 
Od 1999 r. absolwenci Wydziału Architek-
tury otrzymują dwa dyplomy — polski i an-
gielski (RIBA 1 oraz RIBA 2). Wydział Archi-
tektury PK jest jedynym w Polsce (trzecim 
po wydziałach w Moskwie i Bukareszcie), 
posiadającym akredytację Królewskiego 
Stowarzyszenia Architektów Brytyjskich.

Jest członkiem Stowarzyszenia Ar-
chitektów Polskich, DOCOMOMO, Sto-
warzyszenia Konserwatorów Zabytków, 
ICOMOS oraz Komisji Urbanistyki i Archi-
tektury PAN Oddział Kraków

Za działalność dydaktyczną, naukową 
i organizacyjną była wyróżniana nagroda-
mi ministra i rektora PK. Odznaczona: złotą 
odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, Zło-
tym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką 
i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej, 
medalami dziekana Wydziału Architektury 
PK, Brązową Odznaką SARP.

Jej hobby to malarstwo i rysunek oraz 
podróże. Jest mężatką, ma syna Mate-
usza oraz dwie wnuczki — Kingę (5 lat) 
oraz Anielkę (2 lata).

Pracownicy

Profesorowie
Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
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Bogumił Wrana
Urodził się 3 czerwca 1948 r. w Kra-

kowie. Maturę zdał w 1967 r. w krakow-
skim II LO im. Jana III Sobieskiego. Dy-
plom z wyróżnieniem uzyskał w 1973 r. 
na Wydziale Budownictwa Politechniki 
Krakowskiej. (W 1972 r. został laureatem 
„Czerwonej Róży”, konkursu na najlep-
szego studenta uczelni krakowskich). 
W latach 1973–1975 był słuchaczem 
studiów doktoranckich na Wydziale 
Budownictwa PK. Do 1983 r. pracował 
w Biurze Studiów i Projektów Hutnictwa 
w Krakowie, kolejno na stanowiskach: 
asystenta projektanta, projektanta kon-
strukcji budowlanych, kierownika Ośrod-
ka Obliczeń Komputerowych. Upraw-
nienia zawodowe do projektowania 
konstrukcji budowlanych bez ograniczeń 
uzyskał w 1979 r.

W 1978 r., na podstawie dysertacji 
„Zastosowanie metody iteracji podprze-
strzennych do obliczeń wybranych czę-
stości i postaci drgań własnych dużych 
układów konstrukcyjnych” (promotor: 
prof. Janusz Orkisz) uzyskał stopień 
doktora nauk technicznych na Wydziale 
Budownictwa Lądowego PK. W latach 
1983–1985 pracował jako ekspert bu-
dowlany w Ministerstwie Budownictwa 
Libii. Pełnił nadzór na budową 15 szkół 
w rejonie środkowej Sahary, w dystryk-
cie Brak-Sebha. (Szkoły w systemie pre-
fabrykowanym wykonywała francuska 
fi rma SOROLEC).

W 1985 r. podjął pracę w Instytucie 
Mechaniki Budowli PK, w kierowanej 
przez prof. Romana Ciesielskiego Kate-
drze Statyki i Dynamiki Budowli. Stopień 
doktora habilitowanego nauk technicz-
nych w dyscyplinie budownictwo uzyskał 
w 2000 r., przedstawiając monografi ę 
pt. „Metoda krępych elementów spek-
tralnych i jej zastosowanie do analizy 
dynamicznej fundamentów pod turbo-
zespoły”. Od 2002 r. był zatrudniony na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego 
PK. W 2005 r. został powołany na kie-
rownika nowej jednostki WIL, Zakładu 
Współdziałania Budowli z Podłożem. 
Zaangażował się w prace związane z jej 
utworzeniem, począwszy od projektu 
adaptacji pomieszczeń, poprzez zakup 
sprzętu laboratoryjnego, opracowanie 
treści przedmiotów dydaktycznych, aż 
po dobór kadry. 28 lutego 2015 r. prezy-
dent RP nadał mu tytuł profesora nauk 
technicznych.

Na Wydziale Inżynierii Lądowej PK 
pełnił funkcję prodziekana (2000–2005), 
także zastępcy dyrektora Instytutu 

Mechaniki Budowli (2006–2013). Opra-
cował program nowej specjalności WIL 
— „budowlane obiekty inteligentne” (uru-
chomiona w 2003 r.).

Prof. Bogumił Wrana prowadzi ba-
dania naukowe w dziedzinie statyki 
i dynamiki konstrukcji, geotechniki oraz 
metod komputerowych w budownictwie. 
Szczególnie interesują go zagadnienia 
interakcji konstrukcji z podłożem grun-
towym. Jest autorem lub współauto-
rem ponad 130 publikacji. Wydał skrypt 
„Ustroje prętowe. Metoda elementów 
skończonych. Statyka liniowa” (1993), 
monografi ę „Dynamika gruntu. Modele 
obliczeniowe” (2012) oraz podręczniki 
― „Lecture on Soil Mechanics” (2014), 
„Laboratory of Soil Mechanics” (2015). 
Ponadto jest współautorem monografi i 
„Mosty zintegrowane” (2005).

Po ukończeniu wielu kursów pro-
gramowania komputerowego i projek-
towania systemów komputerowych jako 
jeden z pierwszych w Polsce stworzył 
program obliczeń metodą elementów 
skończonych w zakresie statyki i dyna-
miki ― BOMES (XXI Konferencja Kry-
nicka, 1975 r.), stosowany przez inży-
nierów budownictwa w projektowaniu. 
W zakresie obliczeń dynamicznych jest 
współautorem popularnego programu 
ROBOT.

Od 1995 r. projektuje rozwiązania 
konstrukcyjne fundamentów pod tur-
bozespoły prądu w elektrowniach kra-
jowych i zagranicznych. Pełni rolę eks-
perta koncernu ALSTOM (projektowanie 
żelbetowych fundamentów pod turboze-
społy na przegrzaną parę). Projektował 
lub weryfi kował rozwiązania 30 funda-
mentów pod generatory o mocy 6 MW 
— 1000 MW, m.in. w elektrowniach: 
Turów, Pątnów, Ursynów, Dolna Odra, 
Rzeszów, Siersza, Bełchatów, Opole. 

Specjalizuje się w projektowaniu 
skomplikowanych, nietypowych budow-
lanych konstrukcji, dla których zagadnie-
nie interakcji z podłożem jest decydują-
ce. Projektował posadowienie obiektów 
Centrum Jana Pawła II w Krakowie na 
tzw. „Białych Morzach”.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla 
studentów z przedmiotów takich jak: 
mechanika gruntów, fundamentowanie, 
interakcja konstrukcji z podłożem, funda-
menty specjalne, geotechnika oraz pro-
gramy komputerowe w projektowaniu; 
dla słuchaczy specjalności „budowlane 
obiekty inteligentne” z analizy sygnału, 
mechatroniki, sterowania konstrukcją 

budowlaną. Prowadzi również wykłady 
w języku angielskim dla stypendystów 
Programu Erasmus (Soil Mechanics, 
Foun dation, Industrial Structures).

Był promotorem 2 prac doktorskich, 
ponad 50 prac magisterskich i 40 inży-
nierskich. Recenzował 2 monografi e 
habilitacyjne, 2 prace doktorskie, 6 pod-
ręczników.

Jest członkiem: Polskiego Towa-
rzystwa Mechaniki Teoretycznej i Sto-
sowanej (przewodniczący oddziału 
krakowskiego), Sekcji Geotechniki i In-
frastruktury Podziemnej Komitetu Inży-
nierii Lądowej i Wodnej PAN, Polskiego 
Towarzystwa Metod Komputerowych 
Mechaniki, Komisji Budownictwa Od-
działu Krakowskiego PAN, Komitetu Na-
uki PZITB, Gesellschaft für Angewandte 
Mathematik und Mechanik.

Za pracę naukową uzyskał kilka razy 
nagrodę rektora PK oraz nagrodę ministra 
transportu i budownictwa. Laureat Nagro-
dy im. prof. Stefana Bryły (w 2002 r.).

Za działalność naukową i społeczną 
został odznaczony: Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Honorową Odznaką i Złotą 
Odznaką PK, Złotą Odznaką Honoro-
wą PZITB, Srebrną Odznaką Honoro-
wą NOT.

Jego hobby to muzyka poważna (gra 
amatorsko na kilku instrumentach) i ma-
larstwo (sam też maluje). Jest żonaty, 
ma córkę i syna oraz dwie wnuczki.
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Marzenie o dającym się łatwo for-
mować tworzywie, mającym cechy 
kamienia, jest prawie tak stare jak 
sztuka budowlana. Przybrało ono po-
stać powszechnie dziś stosowanego 
betonu. Teraz naukowcy z Politechni-
ki Krakowskiej opracowali niezwykły 
materiał, który jest lepszy od betonu.

Tym materiałem jest geopolimer 
wytwarzany z tufu wulkanicznego — 
bardzo lekkiej, porowatej skały, której 
spore zasoby znajdują się w okolicach 
Krakowa. W odległej przeszłości geo-
logicznej na terenie dzisiejszej Polski 
dymiły kratery wulkanów. Pozostała po 
nich „pamiątka” w postaci tufu ― skały 
piroklastycznej, będącej efektem sce-
mentowania popiołu wulkanicznego. 
Teraz specjaliści z PK dowiedli, że owa 
skała może być cennym surowcem do 
wytwarzania materiału o wyjątkowych 
własnościach. Pochodzący z rejonu wsi 
Filipowice tuf wulkaniczny posłużył ba-
daczom do opracowania geopolimeru — 

syntetycznego kamienia, który odznacza 
się zaskakującymi zaletami.

Geopolimerowi łatwo można nadać 
— w procesie odlewania — postać do-
wolnych elementów budowlanych, takich 
jak np. cegły, płyty chodnikowe, płytki 
podłogowe lub ścienne. Owe cegły lub 
płyty są z jednej strony dużo lżejsze od 
betonowych, z drugiej zaś — dużo od nich 
twardsze. Są bardzo odporne na ściska-
nie i rozciąganie, a przy tym nie szkodzi im 
mróz sięgający minus 50°C. Jednocześnie 
geopolimeru można używać w charakte-
rze farby do pokrywania ścian i sufi tów. 
Ponieważ tego typu „farba” jest niepalna 
i wytrzymuje temperatury sięgające nawet 
1000°C (zachowując przy tym swoją struk-
turę), stanowi świetne zabezpieczenie 
przeciwpożarowe. Ściana pokryta geopo-
limerem jest także zabezpieczona przed 
wilgocią, co sprawia, że nie grozi jej za-
grzybienie. Porowaty materiał wprawdzie 
chłonie wilgoć znajdującą się w powietrzu, 
ale nie przepuszcza jej w głąb, tylko stop-
niowo oddaje do otoczenia. 

Materiał o tak znakomitych właściwo-
ściach jest dziełem zespołu kierowanego 
przez prof. Janusza Mikułę z Instytutu 
Inżynierii Materiałowej na Wydziale Me-
chanicznym PK. Sztuczny kamień na 
bazie tufu wulkanicznego wzbudził duże 
zainteresowanie mediów. Prof. Mikuła zo-
stał m.in. zaproszony do programu Dzień 
Dobry TVN. W mediach zwracano m.in. 
uwagę na walory ekologiczne wynalazku. 
W trakcie produkcji nie powstają bowiem 
emisje szkodliwe dla środowiska, a dwu-
tlenek węgla uwalnia się w o wiele mniej-
szym stopniu niż podczas wytwarzania 

Niezwykły materiał, lepszy od betonu, opracowano na Politechnice Krakowskiej

Ognioodporny i ekologiczny

Prof. Janusz Mikuła prezentuje tuf wulka-
niczny z Filipowic, służący do wytwarzania 
sztucznego kamienia
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betonu. Warto też zaznaczyć, że proces 
produkcji geopolimeru jest znacznie mniej 
energochłonny niż wytwarzanie cementu 
portlandzkiego. I jeszcze jedno: krakow-
ski geopolimer wykazuje niższy poziom 
radioaktywności niż tradycyjny beton. 

Niektóre media, informujące o wy-
nalazku, podkreśliły, że poszukiwania 
materiału o podobnych właściwościach 
trwały na świecie od dziesięcioleci. Do-
piero jednak specjaliści z Politechniki 
Krakowskiej zdołali opracować materiał, 
który może zrewolucjonizować przemysł 
budowlany.

(ps)
Z geopolimeru można wykonać elementy bu-
dowlane o dowolnym kształcie

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po 
raz kolejny stawia na młodych naukow-
ców. W tym gronie znalazła się również 
dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec 
z Wydziału Chemii i Technologii Che-
micznej Politechniki Krakowskiej. 

Wraz z pozostałymi jedenastoma oso-
bami została wybrana w drodze konkursu 
ogłoszonego w związku z prowadzonym 
przez FNP Programem „Mentoring”. Wśród 
tak wyróżnionych osób są pracownicy na-
ukowi m.in. UW, UJ, SGH, PŚl, IPI PAN.

Wszyscy laureaci skorzystają z po-
mocy Fundacji w nawiązaniu współpracy 

„Mentoring” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
z uczonymi o uznanym dorobku, m.in. 
z Niemiec, Hiszpanii, Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady. Ich doświadczenie ma być 
podstawą doskonalenia umiejętności z za-
kresu komunikacji naukowej i kształtowania 
postaw proinnowacyjnych oraz zdobywa-
nia nowych kwalifi kacji w zarządzaniu pro-
jektami i zespołami badawczymi. Program 
FNP nawiązuje do najlepszych wzorców 
edukacji — uczenia się od mistrza.

Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-
-Kupiec jest adiunktem Instytutu Chemii 
i Technologii Nieorganicznej PK. Jej ba-
dania dotyczą powstających na bazie 

fosforanów wapnia biomateriałów, których 
używa się do rekonstrukcji tkanki kostnej 
i w stomatologii; także nanomateriałów 
do zastosowań medycznych i agroche-
micznych, kompozytów zawierających 
apiprodukty. Wynalazki, które powstawały 
w ramach prac zespołu pod jej kierownic-
twem, zostały docenione na forum mię-
dzynarodowym i zdobyły wiele nagród. Za 
promocję wynalazców za granicą została 
w 2013 r. i 2014 r. wyróżniona przez mini-
stra nauki i szkolnictwa wyższego.

K.T.
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Dwuosobowy zespół badawczy, 
utworzony przez dr. hab. inż. Marcina 
Banacha i dr inż. Jolantę Pulit-Prociak, 
zapisał chlubną kartę w historii Wydziału 
Inżynierii i Technologii Chemicznej Poli-
techniki Krakowskiej. W minionym roku 
kalendarzowym na międzynarodowych 
wystawach i targach wynalazków zdobył 
17 medali oraz serię cennych nagród. To 
efekt ambitnego programu naukowego 
realizowanego od kilku lat.

Ostatnie lata przyniosły długą serię 
sukcesów pracowników Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej PK. Obok osiąg-
nięć doświadczonych badaczy z dużym 
dorobkiem naukowym — osób takich, jak 
dziekan WIiTCh prof. Zygmunt Kowalski 
czy dr hab. inż. Zbigniew Wzorek — zwró-
ciły na siebie uwagę prace realizowane 
przez grono młodych badaczy, rozpoczy-
nających na PK swe kariery naukowe. 
Do tego grona należy dr hab. inż. Marcin 
Banach, który podjął ambitne wyzwanie. 
Zainteresował się bardzo młodą dziedziną 
nauki, jaką jest nanochemia.

Lista zeszłorocznych osiągnięć utwo-
rzonego przez Marcina Banacha na wy-
dziale Zespołu Badawczego Technologii 
Materiałów Nanostrukturalnych i Biona-
notechnologii jest imponująca. W kwietniu 
2014 r. na 17. Międzynarodowym Salonie 
Wynalazków i Innowacyjnych Technolo-
gii „Archimedes” w Moskwie zespół zdo-
był medale we wszystkich trzech kolo-
rach, w tym dwa brązowe, oraz nagrodę 
specjalną. Jesienią było jeszcze lepiej. 
W Norymberdze, w trakcie 66. Międzyna-
rodowej Wystawy „Pomysły — Wynalazki 
— Nowe Produkty” trzy wynalazki z PK 
zostały nagrodzone trzema złotymi meda-
lami. Wkrótce później w Korei Południo-
wej zespół najpierw otrzymał medal srebr-
ny i dwa brązowe na 8. Międzynarodowej 
Wystawie Wynalazków w Kunsham, a na-
stępnie w trakcie 10. Międzynarodowych 
Targów Wynalazczości w Seulu przy-
znano mu medal złoty. Medale Marcin 
Banach i Jolanta Pulit-Prociak zdobywali 
też podczas międzynarodowych spotkań 
wynalazców w Genewie i w Warszawie. 
Do zdobyczy medalowych doszły jeszcze 
prestiżowe nagrody, w tym dwukrotnie 
„nagroda specjalna za najlepszy wyna-
lazek międzynarodowy” podczas wspo-
mnianej wystawy w Kunsham.

Tak liczne dowody uznania dla oboj-
ga naukowców — to owoc badań, które 

doprowadziły do opracowania wynalazków 
z pogranicza chemii i medycyny. Jednym 
z osiągnięć zespołu jest zawiesina do wy-
twarzania kompozycji stomatologicznych. 
Związki chemiczne oraz nanocząstki, któ-
re w niej występują, pozwalają redukować 
płytkę nazębną, ograniczają nadwrażli-
wość zębów i zwalczają nieprzyjemny za-
pach. Zawiesina może być przydatna do 
produkcji środków higieny jamy ustnej, jak 
również do wytwarzania materiałów wypeł-
niających ubytki zębowe.

Duże znaczenie może mieć w lecznic-
twie substancja przyspieszająca gojenie 
się ran. Jest to nanokompozyt hydroko-
loidowy z wbudowanymi nanocząstkami 
srebra. Można go dodawać do opatrun-
ków stosowanych na płytkie rany, a przy-
padku ran głębokich i drążących istnieje 
możliwość stosowania go w formie pasty. 
Czynnikiem sprzyjającym gojeniu się ran 
są wspomniane nanocząstki srebra, gdyż 
hamują one rozwój mikroorganizmów. 
Substancję można też stosować w pre-
paratach tamujących krwawienie. Inny 

17 medali dla zespołu chemików z Politechniki Krakowskiej

Wynalazki docenione w świecie
projekt zespołu, to pianka poliuretanowa 
z wbudowanymi nanocząstkami srebra 
i złota, hamująca rozwój mikroorgani-
zmów.  

Kierujący dwuosobowym zespołem dr 
hab. inż. Marcin Banach jest absolwentem 
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicz-
nej PK. Wybrał studia na Politechnice, bo-
wiem od początku interesowało go wyko-
rzystywanie chemii do celów praktycznych, 
przemysłowych. W 2009 r. obronił pracę 
doktorską i został wtedy najmłodszym 
wypromowanym na PK doktorem. Szyb-
ko też, bo już w 2013 r., w wieku 31 lat, 
osiągnął stopień doktora habilitowanego. 
Poza normalnym tokiem awansów nauko-
wych zdobył kwalifi kacje do pracy dydak-
tycznej na studiach w Centrum Pedagogiki 
i Psychologii PK, a także ukończył studia 
podyplomowe z zakresu zarządzania pro-
dukcją w Wyższej Szkole Europejskiej im. 
ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

(ps)

Gościem Kawiarni Naukowej 
Polskiej Akademii Umiejętności był 
wybitny architekt, od dziesięcioleci 
związany z Politechniką Krakowską 
prof. Stanisław Juchnowicz. Podczas 
spotkania, które odbyło się 23 lutego 
w Dużej Auli PAU, prof. Juchnowicz 
przedstawił wykład „Fenomen Nowej 
Huty ― z doświadczeń projektowa-
nia i budowy miasta”.

W swym wystąpieniu mówca przed-
stawił ideę urbanistyczną Nowej Huty, 
planowanej początkowo jako samo-
dzielne miasto. Przypomniał, że pro-
jekt tworzono w warunkach ograniczeń 
wynikających z obowiązywania w tym 
czasie doktryny socrealizmu. Mimo to 
powstał funkcjonalny ośrodek miejski, 
który do dziś zbiera pochlebne opinie 
specjalistów. Prof. Juchnowicz, który 
był jednym z projektantów Nowej Huty, 
mówił podczas swego wykładu także 

o niezrealizowa-
nych elementach 
zabudowy dziel-
nicy — takich jak 
budynek ratusza, 
stadion czy ośro-
dek sportowy. 
Znaczącą część 
spotkania po-
święcił obecnym 
planom rozwoju 
Nowej Huty, ze szczególnym uwzględ-
nieniem perspektyw rozbudowy jej 
części wschodniej. 

Temat wzbudził duże zaintereso-
wanie krakowian, w tym środowiska 
architektów, czego wyrazem była 
sala pełna słuchaczy. W spotkaniu 
wziął udział rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak.

(ps)

Wykład prof. Stanisława Juchnowicza 

O Nowej Hucie w Kawiarni Naukowej PAU
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Działające na Politechnice Krakow-
skiej Centrum Szkolenia i Organizacji 
Systemów Jakości otrzymało wyróż-
nienie „za popularyzowanie projako-
ściowego sposobu myślenia”. Wy-
różnienie przyznało Polskie Centrum 
Badań i Certyfi kacji SA, a do uroczy-
stego wręczenia doszło 23 paździer-
nika 2014 r. w Zamku Ujazdowskim 
w Warszawie, podczas obchodów 
XIX Polskiego Dnia Jakości.

Centrum Jakości PK współpracuje 
z Polskim Centrum Badań i Certyfi ka-
cji od samego początku swej działalno-
ści. W wyniku tej współpracy już ponad 
1600 słuchaczy studiów podyplomowych 
oraz uczestników kursów i szkoleń pro-
wadzonych w CJ uzyskało certyfi katy 
PCBC w zakresie: 
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Trwa rok jubileuszowy Politech-
niki Krakowskiej, świętującej swoje 
70-lecie. Do programu obchodów 
wpisano zarówno serię planowanych 
wcześniej konferencji naukowych, jak 
i wydarzenia specjalnie przygotowa-
ne z okazji okrągłej rocznicy uczelni. 
Z pełnym programem działań w tym 
zakresie oraz innymi materiałami do-
tyczącymi jubileuszu można zapo-
znać się za pośrednictwem specjalnej 
strony internetowej. 

Zainteresowanych wita na niej spe-
cjalne przesłanie Jego Magnifi cencji Rek-
tora Politechniki Krakowskiej. Rektor pod-
kreśla, że obecny jubileusz jest „nie tylko 
okazją do podsumowań i wspomnienia 
chlubnych kart historii, ale również do 
spojrzenia w przyszłość, podjęcia no-
wych zadań, wytyczenia śmiałych celów 
w poczuciu odpowiedzialności za dalszy 
rozwój Politechniki Krakowskiej”. 

Na stronie podano składy komitetu 
honorowego i komitetu organizacyjnego 
obchodów, krótki zarys historii uczelni, 
wykaz konferencji i wystaw wpisanych 
w program jubileuszu, wykaz patronów 
medialnych jubileuszu (w tym gronie 
znajduje się „Nasza Politechnika”) oraz 
informacje o wydarzeniach bieżących 
związanych z przebiegiem obchodów. 
Jest też kalendarium ważniejszych 

Jubileusz PK w internecie

wydarzeń jubileuszu, w tym głównych 
imprez zaplanowanych w tym roku na 
14 maja, w dniu Święta Szkoły: uroczy-
stej akademii okolicznościowej w Te-
atrze im. Juliusza Słowackiego, Forum 
Gospodarczego „Nauka i Gospodarka” 
oraz mającego trwać dzień dłużej, bo 
do 15 maja, nadzwyczajnego posie-

Wyróżnienie dla Centrum Jakości PK
– asystenta systemu zarządzania 

jakością,
– asystenta systemu zarządzania śro-

dowiskowego,
– asystenta systemu zarządzania bez-

pieczeństwem i higieną pracy,
– pełnomocnika systemu zarządzania 

jakością. 
Warto podkreślić, że PCBC już po 

raz drugi uhonorowało naszą jednostkę 
w podobny sposób, bowiem w 2009 r. 
Centrum Jakości PK otrzymało wyróżnie-
nie „za długoletnią i owocną współpracę”. 
Tym razem swoje wyróżnienia Polskie 
Centrum Badań i Certyfi kacji przyzna-
ło 18 organizacjom w kraju. Wśród nich 
znalazły się tylko dwie uczelnie.

(R.)

dzenia Konferencji Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych. 

Aby dotrzeć do tych informacji, należy 
wejść na stronę główną Politechniki Kra-
kowskiej ― www.pk.edu.pl — i kliknąć 
charakterystyczny logotyp jubileuszu.

(ps)
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Na Politechnice Krakowskiej, 
w Katedrze Podstaw Informatyki i Bio-
cybernetyki trwają końcowe prace 
nad symulatorem kokpitu myśliwca 
F-16 Block 52 Advanced. To pierwszy 
w Polsce — jak twierdzą konstruktorzy 
— projekt budowy symulatora samolo-
tu bojowego, jakim dysponują Polskie 
Siły Powietrzne, wykonany w całości 
na uczelni i przez studentów. Będzie 
można go wkrótce zobaczyć na mało-
polskim pikniku lotniczym.

Urządzenie powstało z inicjatywy 
adiunkta Wydziału Mechanicznego, 
dr. inż. Dariusza Karpisza, który dzię-
ki swoim zainteresowaniom lotnictwem 
wojskowym do pracy nad symulatorem 
zachęcił również studentów. Wprawdzie 
myślał o wybudowaniu symulatora sa-
molotu Su-22 lub Mig-29, jednak okaza-
ło się, że dużo łatwiej skompletować do-
kumentację techniczną myśliwca F-16. 
Początkowo, z jego inspiracji, powstawał 
fotel katapultowy, jednak z czasem fi -
nansowanie projektu przejął Instytut In-
formatyki Stosowanej PK. 

Powrót do korzeni
Projekt otrzymał nazwę „Powrót do 

korzeni — Motion Flight Simulator”. Na-
zwa nawiązuje do historycznych faktów: 
w 1945 r. w obrębie Wydziału Komunikacji 
AGH — protoplasty dzisiejszego Wydzia-
łu Mechanicznego PK — istniał Oddział 
Lotniczy i działała specjalność lotnicza. 
Dziś na Wydziale nie konstruuje się sa-
molotów ani nie kształci specjalistów lot-
nictwa, ale tradycja jest wciąż żywa, nie 
mówiąc o tym, że wydziałowy kampus 
położony jest na terenie byłego krakow-
skiego lotniska Rakowice-Czyżyny. 

Nazwa projektu wskazuje również na 
dwa etapy budowy symulatora — stwo-
rzenie możliwie wiernej repliki kokpitu 
wraz z działającymi urządzeniami pokła-
dowymi (Flight Simulator), a w przyszło-
ści, w drugim etapie, osadzenie całości 
na ruchomej platformie Stewarta w celu 
odwzorowania ruchów samolotu w prze-
strzeni (Motion). Budowa symulatora jest 
również szansą na pogłębienie współpra-
cy Wydziału Mechanicznego z Muzeum 
Lotnictwa Polskiego. Jej efekty już widać 
— w ramach prac studenckich rozpoczę-
to rewitalizację radaru z samolotu Mig-21.

Skonstruowana na Politechnice re-
plika kokpitu F-16 wraz z oprogramo-
waniem symulacyjnym Falcon BMS 
i własnymi modułami programistycznymi 
ma, z defi nicji, identyczne z oryginalnym 
samolotem parametry fi zyki i dynamiki 
lotu, pozwala na wykonywanie takich 
samych procedur, jakich przestrzega pi-
lot prawdziwej maszyny podczas startu, 
lotu i lądowania. W kokpicie zamontowa-
no wszystkie elementy wyposażenia, tak 
jak w prawdziwym samolocie, dlatego 
np. przed wykonaniem startu konieczne 
jest sprawdzenie poszczególnych proce-
dur z tzw. list kontrolnych. Polega to nie 
na klikaniu wskaźnikiem myszki ekranu 
komputera, ale na rzeczywistym prze-
łączaniu odpowiednich przełączników, 
kontroli lampek sygnalizacyjnych, przy-
rządów manualnych silnika itp.

Większość paneli lotniczych jest 
odwzorowana zarówno fi zycznie, jak 
i w postaci procedur ich obsługi w opro-
gramowaniu symulatora. Szacuje się, że 
poziom zgodności z oryginałem przekra-
cza 90 proc., choć trzeba przyznać, że 
niektóre urządzenia, jak choćby system 
walki elektronicznej czy moduły szyfru-
jące, są wciąż tajne i nie jest możliwa 

ich pełna obsługa. Podczas wirtualnych 
misji będzie można wykonywać wszyst-
kie procedury, tak jak w prawdziwym 
samolocie, również „odpalanie” rakiet 
powietrze — powietrze i używać innych 
środków uzbrojenia.

Z myślą o studentach
Dr inż. Karpisz podkreśla, że nikt 

w Polsce (może z wyjątkiem wojska) nie 
może się pochwalić symulatorem z takim 
odwzorowaniem szczegółów i fotelem 
katapultowym pilota ACESII — choć po-
wstawały wcześniej kokpity domowe, ich 
możliwości były mniejsze. Według auto-
rów projektu jest to drugie tego typu stu-
denckie przedsięwzięcie na świecie. Za 
przykładem studentów z PK poszli słucha-
cze WAT, gdzie obecnie powstaje znacz-
nie prostsza konstrukcja symulatora. 

Odtworzenie elementów myśliwca 
przysporzyło wiele trudności. Projekt jest 
niezwykle skomplikowany pod wzglę-
dem konstrukcyjnym, a zakup gotowych 
części nie wchodził w grę, więc wszystkie 
zostały wykonane samodzielnie przez 
studentów. W prace nad specyfi cznymi 
elementami, takimi jak Integrated Con-
trol Panel czy mechanizm przepustnicy, 
włączyli się członkowie społeczności 
miłośników symulatorów lotu (Zygmunt 
Millert) oraz 13. Wirtualnej Eskadry Lot-
nictwa Taktycznego.

Każdy, kto zasiądzie za sterami, 
będzie mógł się jednak przekonać, że 
urządzenie cechuje dbałość o każdy 
detal. Do odtworzenia elementów elek-
tronicznych kokpitu zużyto m.in. ponad 
50 płytek elektroniki z mikrokontrolera-
mi, 7 wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, 
ponad 100 przełączników hebelkowych 
i obrotowych oraz kilkadziesiąt lampek 
sygnalizacyjnych. Nawet gałki pokręteł 
zostały wykonane jako wierne repliki na 
podstawie oryginału.

Podstawy pilotażu
Zdaniem dr. inż. Karpisza opano-

wanie podstaw sterowania F-16 na 
politechnicznym symulatorze zajmuje 
około pół roku. Dzięki urządzeniu będzie 
można trenować wybrane procedury, 
zupełnie tak jak na symulatorach, któ-
re kupiono od Amerykanów w pakiecie 

Symulator lotu F-16 będzie gotowy w czerwcu

Wykonany z naukową precyzją

Dr inż. Dariusz Karpisz
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O wpływach środowiskowych 
na budowle i ludzi (obciążeniach, 
oddziaływaniach, interakcjach, dys-
komforcie) dyskutowali uczestnicy 
siódmego międzynarodowego sym-
pozjum zorganizowanego wspólnie 
przez Laboratorium Inżynierii Wiatro-
wej Politechniki Krakowskiej, Polskie 
Stowarzyszenie Inżynierii Wiatrowej, 
Katedrę Mechaniki Budowli Politech-
niki Lubelskiej oraz Oddział PZITB 
w Krakowie. Sympozjum miało inter-
dyscyplinarny charakter.

Organizatorzy zadbali o to, by róż-
nicując tematykę sesji, zachować rów-
nowagę między treściami naukowymi 
i wynikającymi z praktyki inżynierskiej. 
Dzięki temu w spotkaniu wzięli udział na-
ukowcy, projektanci, eksperci budowlani, 
pracownicy fi rm konsultingowych oraz 
osoby stosujące aparaturę pomiarową 
i prowadzące badania doświadczalne 
w zakresie analizy i oceny wpływów śro-
dowiskowych na budowle i ludzi. 

Tematyka obrad dotyczyła m.in.: od-
działywań środowiskowych na obiekty 
budowlane, takich jak: obciążenia śnie-

giem, oblodzeniem; działań wiatru czy 
oddziaływań termicznych (pochodzenia 
klimatycznego i technologicznego) oraz 
ich kombinacji. Mówiono o zmianach 
własności mechanicznych i fi zycznych 
materiałów, wywołanych wpływami at-
mosferycznymi — pod względem sta-
tycznym i dynamicznym — lub pożarem 
oraz konieczności przeciwdziałania ich 
katastrofalnym skutkom, w tym kon-
tekście — o monitoringu specjalnych 
budowli i konstrukcji. Prelegenci zasta-
nawiali się także nad sposobem ograni-
czania nadmiernych wpływów środowi-
skowych na budowle i ludzi (hałas) i nad 
normalizacją tych zagadnień. Dużo uwa-
gi poświęcono również zastosowaniu 
komputerowej mechaniki płynów w od-
niesieniu do analizy wpływów środowi-
skowych. Ważna część sympozjum zo-
stała poświęcona siłowniom wiatrowym.

Komitet Naukowy zaakceptował do 
prezentacji 47 prac, w tym 7 prac za-
mawianych, opracowanych przez spe-
cjalistów z różnych dziedzin objętych te-
matyką sympozjum. Wszystkie referaty 
(zamawiane — w pełnej formie; pozosta-

VII Międzynarodowe Sympozjum „Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi”

Spotkanie specjalistów z różnych dziedzin
łe — jako streszczenia) zostały wydane 
w języku angielskim jako 142-stronicowa 
księga sympozjum. Prace te ukażą się 
również w specjalnym numerze wy-
dawanego przez PK „Technical Tran-
sactions” (dostępne jest pod adresem: 
http://www.czasopismotechniczne.pl/).

Sympozjum odbyło się w dniach 
20–22 października 2014 r. w Krakowie. 
Komitetowi Organizacyjnemu przewod-
niczył prof. Andrzej Flaga z PK. Zostało 
ono zorganizowane pod auspicjami: Ko-
mitetu Nauki PZITB; Związku Mostow-
ców RP; Komisji Budownictwa Oddzia-
łu PAN w Krakowie; Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego; Małopolskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa oraz International Association for 
Wind Engineering.

(R.)

Księgę Sympozjum można zamówić u orga-
nizatorów: Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, 
Politechnika Krakowska, al. Jana Pawła II 
37/3a, 31–864 Kraków (tel.: 12 628 35 70; 
e-mail: liwpk@windlab.pl).

z samolotami F-16. Wbrew pozorom, sy-
mulator nie jest przeznaczony dla wojska, 
choć można liczyć na nawiązanie szer-
szej współpracy z przemysłem lotniczym, 
zbrojeniowym. Prace nad nim włączono 
w proces dydaktyczny oraz realizację pro-
jektów naukowo-badawczych, m.in. z za-
kresu mechaniki, przetwarzania obrazów 
czy wirtualnej rzeczywistości — efektem 
są przygotowane dwa wnioski o ochronę 
patentami rozwiązań na udoskonalone 
wersje mechanizmów naciskowych drąż-
ka sterowniczego z tensometrami.

Budowa symulatora — to intere-
sujący projekt, świadczący o dużym 
potencjale dydaktycznym i naukowo-
-badawczym Politechniki Krakowskiej. 
O atrakcyjności uczelni — jako szkoły 
dla pasjonatów, wytrwałych naukowców 
oraz studentów — mówią i piszą więc 
ostatnio media nie bez powodu. To dzię-
ki takim osobom jak dr inż. Dariusz Kar-
pisz i jego zespół można się przekonać, 
że prace naukowe przybierają kształt, 
który „odrywa się od ziemi”…

(R.)
Prezentacja kokpitu, od prawej: Mariusz Byczyński i Michał Gorzałczany — członkowie studenc-
kiego zespołu konstruktorów; za sterami — pomysłodawca
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Absolwent Wydziału Fizyki, Ma-
tematyki i Informatyki Politechniki 
Krakowskiej, Daniel Jagielski, zajął 
drugie miejsce w konkursie na naj-
lepszą w roku 2014 pracę dyplomową 
z zakresu innowacyjnych rozwiązań 
internetowych. Konkurs ogłosiła fi rma 
e-point SA z Warszawy, znana z two-
rzenia m.in. platform e-commerce, 
portali internetowych dla instytucji 
publicznych czy międzynarodowych 
korporacji.

W konkursie mogli wziąć udział ab-
solwenci studiów inżynierskich, licen-
cjackich i magisterskich o profi lu infor-
matycznym. Warunkiem była pozytywna 
ocena pracy dyplomowej. Celem zaś 
zmobilizowanie studentów do tworzenia 
nowoczesnych systemów transakcyj-
nych dostępnych w Internecie.

Daniel Jagielski ukończył na PK stu-
dia II stopnia z informatyki. Nagrodzone 
opracowanie — „RESTful API umożliwia-

jące import i fi ltrowanie danych w oparciu 
o środowisko Apache Hadoop 2” — sta-
nowi wyraz starań autora, by uczynić 
łatwiejszymi i wydajniejszymi procesy 
przetwarzania bardzo dużych, zmien-
nych i różnorodnych zbiorów danych 
(tzw. Big Data), których analiza za po-
mocą powszechnie dostępnych me-
tod jest trudna albo niemożliwa. Z pro-
blemem przetwarzania coraz szybciej 
przyrastających informacji borykają się 
obecnie nie tylko podmioty komercyjne, 
ale i instytucje publiczne. Słyszy się, że 
objętość tych danych wyrażana bywa 
w peta- czy eksabajtach (1015 bajtów 
i 1018 bajtów). To prawdziwe wyzwanie 
dla informatyków, jednak nieocenionym 
narzędziem jest w tej dziedzinie Internet 
z technologią „chmury internetowej”.

Rozwiązanie D. Jagielskiego wyko-
rzystuje oparty na otwartej licencji algo-
rytm Apache Hadoop 2 (odwołujący się 
do opracowanego przez fi rmę Google 

Absolwent PK laureatem konkursu na nowe rozwiązania internetowe

Jak przefi ltrować ocean danych
paradygmatu MapReduce). Umożliwia 
on tworzenie działających w rozprosze-
niu aplikacji, które przeprowadzą obli-
czenia na pokaźnych zbiorach danych 
(w wersji wcześniejszej stosowany był 
m.in. przez Amazon, AOL, Facebook, 
Yahoo). Takie podejście jest zgodne 
z obowiązującą tendencją XaaS ― two-
rzenia programów, które korzystają z go-
towych usług, by w zamian w 100 pro-
centach skoncentrować się na własnych, 
zaprogramowanych dla nich zadaniach.

W konkursie rozstrzygniętym 12 stycz-
nia I miejsce przyznano Konradowi Ma-
lawskiemu z AGH, a III lokata przypadła 
Jakubowi Aftowiczowi i Grzegorzowi 
Grzelachowskiemu, studentom Politech-
niki Poznańskiej. Oceniona jako II praca 
D. Jagielskiego powstała pod merytorycz-
ną opieką dr. inż. Krzysztofa Rzeckiego 
i zasłużyła na nagrodę wartości 5 tys. zł.

K.T.

7 lutego uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych oraz absolwenci stu-
diów I stopnia z Małopolski uczest-
niczli w dniu otwartym Wydziału 
Inżynierii Lądowej Politechniki Kra-
kowskiej. Organizatorzy wyposażyli 
gości w bogaty zestaw materiałów 
informacyjnych, pomocnych w podej-
mowaniu decyzji o przyszłej drodze 
kształcenia.

Zainteresowaną kształceniem na PK 
młodzież przywitał dziekan WIL prof. Ta-
deusz Tatara. Do wyboru studiów na PK 
zachęcał prorektor PK prof. Leszek Mi-
kulski, a ofertę kształcenia na kierunkach 
budownictwo, transport oraz gospodar-
ka przestrzenna (kierunek prowadzony 
przez WIL we współpracy z Wydziałem 
Inżynierii Środowiska PK) przedstawiła 
prodziekan WIL prof. Joanna Dulińska.

Atrakcją tegorocznego spotkania 
było zwiedzanie Małopolskiego Labo-
ratorium Budownictwa Energooszczęd-
nego — nowoczesnego i jedynego tego 
typu centrum naukowo-badawczego 

Pomocny w wyborze drogi kształcenia

Dzień otwarty Wydziału Inżynierii Lądowej
w Polsce. Członkowie stu-
denckich kół naukowych, 
działających na WIL, przeko-
nywali za pomocą ciekawych 
prezentacji, że nauka nie 
musi być nudna. Przygotowa-
ne doświadczenia dotyczyły: 
działania kamery termowizyj-
nej, badania natężenia ruchu, 
symulacji komputerowych 
wykorzystywanych w budow-
nictwie. Młodzieży zaprezen-
towano wyniki prowadzonych 
na Wydziale badań wpływu 
drgań komunikacyjnych na budynki 
i ludzi w nich pozostających oraz mul-
timedialną relację z unikatowego labo-
ratorium wiatrowego, funkcjonującego 
w strukturze Wydziału.

O włączenie się do pracy na rzecz 
studentów apelował przewodniczący 
Samorządu Studenckiego PK, a przed-
stawicielka Akademickiego Związku 
Sportowego, inż. Hanna Przegon nie-
zwykle żywiołowo namawiała do wyboru 

aktywnego trybu życia i korzystania 
z propozycji KU AZS.

Na zakończenie, tradycyjnie, wśród 
uczestników spotkania zostały rozloso-
wane nagrody. Nagrodę główną (m.in. 
karnet uprawniający do gry w kręgle 
lub bilard w zaprzyjaźnionym Klubie 
PROMINENT w Krakowie) otrzymał Kon-
rad Nawara z Zespołu Szkół Techniczno-
-Informatycznych w Mszanie Dolnej.

 (R.)

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h



NASZA POLITECHNIKA 3/2015

16

In
fo

rm
ac

je

Olbrzymią zaletą „Środowiska 
Mieszkaniowego” — rocznika wyda-
wanego przez Katedrę Kształtowania 
Środowiska Mieszkaniowego PK — 
jest monotematyczność każdej ko-
lejnej edycji. Dzięki temu na wybra-
ny problem można spojrzeć z wielu 
różnych punktów widzenia, co daje 
czytelnikowi wszechstronny obraz 
prezentowanego zagadnienia. Naj-
nowsze wydanie, oznaczone nume-
rem 13/2014, skoncentrowano na ar-
chitekturze widzianej z perspektywy 
potrzeb pieszego.

Problem z pozoru może się wyda-
wać błahy. Architektura — w potocznym 
rozumieniu tego słowa — zajmuje się 
wypełnianiem naszej przestrzeni życio-
wej budowlami: domami mieszkalnymi, 
biurowcami, centrami handlowymi, sa-
lami widowiskowymi, obiektami kultu 
religijnego, obiektami sportowymi itd. 
Ciągi piesze zdają się pełnić wobec tych 
obiektów wyłącznie rolę służebną, pod-
rzędną. Mają prowadzić do celu, a nie 
stanowić cel sam w sobie. Prezentowa-
ny tom całkowicie jednak przeczy takie-
mu postrzeganiu problemu.

37 artykułów zamieszczonych w to-
mie przygotowali autorzy reprezentujący 
głównie Politechnikę Krakowską i Poli-
technikę Lwowską, ale także jednostki 
naukowe Mediolanu, Sewilli, Łodzi i War-
szawy. Część artykułów dotyczy konkret-
nych rozwiązań wprowadzanych w kon-
kretnych miastach (np. „Mielec — miasto 
sukcesywnie przywracane pieszym” Ka-
roliny Kolisz), część poświęcono rozwa-
żaniom o charakterze bardziej ogólnym 
(np. „Przestrzenie dla pieszych na bu-
dynkach” Elżbiety Kusińskiej), a niektó-
re wykraczają poza obszar rozważań 
czysto architektonicznych, wchodząc 
na teren socjologii czy językoznawstwa 
(np. „Pieszy w przestrzeni miasta — ar-
chitektura jako katalizator zachowań 
społecznych” Bogdana Siedleckiego, 
„Pieszy w mieście — przegląd terminów 
związanych z »pieszym«” Jarosława 
Huebnera). Są też teksty luźno związane 
z tematem tomu (np. „Między prognozo-
waniem a futurologią. Spektrum metod 
przewidywania w architekturze i urbani-
styce oraz ich skuteczności” Krzysztofa 
Kwiatkowskiego). Już z tego wyrywko-
wego, bardzo pobieżnego przeglądu 
zawartości widać, jak szeroki wachlarz 
zagadnień został zawarty w najnowszej 
edycji „Środowiska Mieszkaniowego”.

Człowiek od zawsze był „pieszym” 
i aż do wynalezienia koła (około 4 tys. 
lat temu) poruszał się na własnych no-
gach, sporadycznie tylko wykorzystu-
jąc do przemieszczania się zwierzęta. 
Przypomina o tym Magdalena Jagiełło-
-Kowalczyk z Instytutu Projektowania 
Urbanistycznego WA PK w artykule 
„Zrównoważone osiedla bez samocho-
dów… i bez mieszkańców”. Autorka 
zwraca uwagę, że nawet wówczas, gdy 
u schyłku XIX w. zaczęto konstruować 
pierwsze samochody, nikt się nie spo-
dziewał, iż pojazdy te w następnym stu-
leciu zdominują przestrzenie miejskie. 
A jednak w XX w. sprawy zaszły tak da-
leko, że już w latach 60. na skutek lawi-
nowego wzrostu liczby pojazdów zaczę-
to wyodrębniać ulice przeznaczone tylko 
dla pieszych.

Istotą artykułu Magdaleny Jagiełło-
-Kowalczyk jest jednak zwrócenie uwagi 
na pewien paradoks. Z myślą o potrze-
bach pieszych budowane są dziś całe 
osiedla (jak np. w dzielnicy Solar City 
w Linz-Pichling w Austrii, gdzie samo-
chody skierowano pod ziemię). Miejsca 
te oferują dobre warunki do kontaktów 
społecznych, bezpieczeństwo, estetycz-
ną przestrzeń, powierzchnie biologicz-
nie czynne, więc powinny tętnić życiem. 
Tymczasem… brakuje w nich mieszkań-
ców. Dlaczego? Bo zmieniły się upodo-
bania ludzi w kwestii spędzania wolnego 
czasu. Do kontaktów międzyludzkich co-
raz częściej dochodzi w świecie wirtual-
nym. W tej sytuacji, konkluduje autorka, 

wyprowadzenie z osiedla samochodów 
przestaje mieć znaczący wpływ na ży-
wotność przestrzeni społecznych tegoż 
osiedla. 

O tym, jak różnie można postrze-
gać problem przestrzeni dla ruchu pie-
szego, świadczyć może artykuł „Skrót 
w mieście” Krystiana Krawczyka z Pra-
cowni Architektury w Tomaszowie Lu-
belskim. Autor koncentruje się na zna-
czeniu skrótów, łączących sąsiadujące 
przestrzenie miejskie. Zwraca uwagę, 
że przejściu pomiędzy różniącymi się 
przestrzeniami towarzyszy proces psy-
chologiczny zwany „granicą zdarzeń”, 
który polega na „zamykaniu” wątku per-
cepcji poprzedniego wnętrza i jedno-
czesnym „otwieraniu” nowego wnętrza. 
Jako doskonały przykład owej zmiany 
wymienia Bramę Floriańską w Krako-
wie. Ponieważ po jednej stronie domi-
nuje ruch samochodowy, a po drugiej 
zamiast samochodów jest gwar ulicy 
targowej, przekroczenie Bramy Floriań-
skiej wywołuje silne uczucie wejścia do 
innego świata. Podobną funkcję pełni 
skrót pomiędzy gwarnym i regularnym 
Małym Rynkiem, a zacisznym, kame-
ralnym placem Mariackim. Autor oma-
wia też skróty funkcjonujące w różnych 
miastach świata, w tym złożony system 
przejść istniejący w Wenecji, dzięki 
którym przebycie pieszej drogi między 
dowolnymi punktami miasta zajmuje nie 
więcej niż 20 minut.

Tom zamykają dwa artykuły Wacła-
wa Serugi — twórcy omawianego wy-
dawnictwa — na temat najlepszych prac 
studenckich, wykonanych w Katedrze 
Kształtowania Środowiska Mieszka-
niowego na Wydziale Architektury PK. 
Jeden z zadanych studentom tematów 
brzmiał: „Pieszy w przestrzeni miasta”, 
drugi zaś: „Dom w krajobrazie”. 

Bogactwo treści trzynastego (tradycyj-
nie dwujęzycznego: polsko-angielskiego) 
tomu „Środowiska Mieszkaniowego” 
sprawia, że jest to publikacja zasługują-
ca na polecenie wszystkim zaintereso-
wanym podjętym tematem. Szczególnie 
jednak warto ją polecić młodym adeptom 
architektury i urbanistyki — tym, którzy 
marzą o projektowaniu wspaniałych 
obiektów, zapominając, jak ważne jest 
to, co znajdzie się pomiędzy tymi obiek-
tami — w przestrzeni przeznaczonej dla 
pieszych.

Lesław Peters

Architektura dla spacerowiczów i turystów
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Co1 prawda, większość wyższych 
uczelni technicznych w Polsce (politech-
niki, akademie, uniwersytety) realizuje 
program studiów o profi lu akademickim, 
jednak w obiegowym odbiorze studia 
pierwszego stopnia (inżynierskie) są ko-
jarzone ze studiami dającymi praktyczne 
przygotowanie w danym kierunku i spe-
cjalności. I dlatego ważnym elementem 
w ich programie winny być praktyki zawo-
dowe. Podkreślając rolę kształcenia po-
przez praktyczne nabywanie umiejętności, 
warto przypomnieć historię zawodowych 
praktyk, które odbywali studenci Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej2.

W 70-letniej historii Wydziału zmie-
niał się sposób realizacji studiów (studia 
dwustopniowe, jednolite magisterskie, 
trzystopniowe), programy tych studiów, 
a w związku z tym liczba odbywanych 
praktyk i przeznaczany na nie czas. Do-
tyczy to przede wszystkim studiów dzien-
nych (stacjonarnych). Na sposób realizacji 
praktyk miała też wpływ liczba studentów 
i, oczywiście, możliwości zakładów prze-
mysłowych, w których je realizowano.

1 W art. 1, pkt 1a zdefi niowano: „pro-
fi l praktyczny — profi l programu kształcenia 
obejmującego moduły zajęć służące zdobywa-
niu przez studenta umiejętności praktycznych 
i kompetencji społecznych, realizowany przy 
założeniu, że ponad połowa programu studiów 
określonego w punktach ETCS obejmuje za-
jęcia praktyczne kształtujące te umiejętności 
i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane 
na zajęciach warsztatowych, które są prowa-
dzone przez osoby posiadające doświadcze-
nie zawodowe zdobyte poza uczelnią”.

2 Do 1954 r. był to Wydział Komunikacji 
Akademii Górniczej w Krakowie.

Nawet 200 studentów na roku
W latach 1945–1970 realizowano 

w Polsce kolejne plany gospodarcze. 
Był to okres odbudowy i industrializacji 
kraju, w pierwszej kolejności — prze-
 mysłu ciężkiego, a następnie rozwoju 
gospodarki narodowej3. Istniało wtedy 
ogromne zapotrzebowanie na kadrę 
techniczną. Liczył się każdy absolwent 
uczelni technicznej, a także student od-
bywający praktykę zawodową. Począt-
kowo absolwentów obowiązywał nawet 
tak zwany „nakaz pracy”4, w myśl któ-
rego kierowano ich do konkretnego za-
kładu, przeznaczając do planowanych 
działań. W latach późniejszych zniesio-
no tę zasadę.

Na Politechnice Krakowskiej w latach 
1945–1960 roczniki słuchaczy studiów 

3 W latach 1947–1949 — plan 3-letni 
(celem była odbudowa kraju oraz przemiana 
modelu gospodarczego); w latach 1950–1955 
— 6-letni plan radykalnego przyspieszenia 
industrializacji Polski (zakładano wzrost pro-
dukcji przemysłowej o 60 proc.), kolejne plany 
5-letnie: 1956–1960, 1961–1965, 1966–1970 
(celem był dynamiczny rozwój Polski, m.in. 
przemysłu maszynowego).

4 Nakaz pracy w Polsce wprowadzała 
„Ustawa z 7 marca 1950 r. o zapobieżeniu 
płynności kadr pracowników w zawodach lub 
specjalnościach szczególnie ważnych dla 
gospodarki uspołecznionej”. Administracyjne 
skierowanie do pracy otrzymywali absolwenci 
szkół średnich i wyższych. Osoby już pracujące 
mogły być ograniczane co do możliwości zmia-
ny pracy. Wydawany był na 3 lata, po których 
pracownik uzyskiwał swobodę zmiany zatrud-
nienia. Zniesiony w latach 60. XX w. (oprócz 
służby zdrowia, gdzie nadal obowiązywał).

dziennych na Wydziale Mechanicznym 
liczyły do 100 studentów. W następnym 
dziesięcioleciu, w latach 1960–1970 na 
pierwszy rok studiów przyjmowano na-
wet do 200 słuchaczy. I takie grupy stu-
dentów odbywały każdego roku progra-
mowe praktyki5.

W latach 60. XX w. na jednolitych stu-
diach magisterskich w programie reali-
zowanym przez 11 semestrów (51/2 roku) 
znajdowały się 3 praktyki studenckie ― 
trwająca przez cały I semestr praktyka 
warsztatowa, 6-tygodniowa praktyka po 
III roku i 4-tygodniowa praktyka waka-
cyjna po V roku. W latach 70., po wpro-
wadzeniu programu 10-semestralnych 
studiów, praktykę warsztatową z pierw-
szego semestru zastąpiono 4-tygodniową 
praktyką robotniczą. Realizowano ją 
w lecie, po egzaminie wstępnym, przed 
rozpoczęciem roku akademickiego. Za-
równo semestralna praktyka warszta-
towa, jak i ta robotnicza, przed rozpo-
częciem studiów, miały w dużej mierze 
podłoże ideologiczne — miały przybliżyć 
przyszłym inżynierom problemy klasy ro-
botniczej.

W Krakowskiem i sąsiednich woje-
wództwach działało w tym czasie wiele 
zakładów przemysłowych, co przy niezbyt 
dużej liczbie studentów powodowało, że 
byli oni chętnie przyjmowani na praktyki 
zawodowe. W ten sposób pozyskiwano 
w zakładach przemysłowych przyszłą 
kadrę techniczną. Poza tym odbywający 
praktyki studenci wnosili do środowiska 
pewien element nowości, zarówno w za-
kładzie, jak i w miejscowej społeczności 
(zakłady zlokalizowane były najczęściej 
poza miastami akademickimi). Kilka-
dziesiąt lat temu posiadanie odbiornika 

5 W pierwszym 25-leciu działalności Wy-
działu studia dzienne ukończyło 3086 studen-
tów (2026 uzyskało tytuł magistra, 1060 ― 
inżyniera). Por.: „Politechnika Krakowska 
1945–1970. Wydział Mechaniczny”, Wyd. PK 
1970.

Praktyka bez teorii — to rzemiosło, 
teoria bez praktyki — to utopia
Z historii praktyk zawodowych studentów Wydziału Mechanicznego PK

Wśród wielu zapisów ważnych dla studentów „Ustawa z 11 lipca 2014 r. 
o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych in-
nych ustaw” (DzU z 5 września 2014 r. poz. 1198) wprowadza obowiąz-

kowe, trzymiesięczne praktyki na studiach o profi lu praktycznym. Celem jest 
lepsze przygotowanie absolwentów, dostosowanie ich kompetencji do oczeki-
wań rynku pracy.
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telewizyjnego należało do rzadkości, nie 
było Internetu, telefonii komórkowej, a wła-
sny środek lokomocji (auto) posiadali nie-
liczni… Grupy studentów stanowiły więc 
„inny świat”.

W robotniczym warsztacie
Pierwsza z praktyk realizowana była 

przez I semestr studiów jako samodziel-
ny przedmiot i obejmowała 35 godzin 
tygodniowo. Dodatkowo popołudniami 
na uczelni uczono matematyki (2 godzi-
ny wykładu / 2 godziny ćwiczeń), geo-
metrii wykreślnej (2 godziny wykładu / 
2 godziny ćwiczeń), maszynoznawstwa 
(2 godziny wykładu), rysunku technicz-
nego (2 godziny ćwiczeń). Na Wydziale 
Mechanicznym PK semestralne prak-
tyki warsztatowe organizowane były 
w zakładach, których profi l był zgodny 
z deklarowanym kierunkiem studiów 
i specjalnością. Przykładowo studenci 
specjalności „samochody i ciągniki” od-
bywali ją w zakładach Technicznej Ob-
sługi Samochodów (TOS) w Krakowie 
— przedsiębiorstwa zaplecza motoryza-
cyjnego, specjalizującego się w napra-
wie samochodów i obejmującego swym 
zasięgiem cały okręg krakowski. 

W czasie praktyki studenci rotacyjnie 
zmieniali swoje stanowiska pracy, po-
znając ich specyfi kę. Codzienny kontakt 
ze studentami miał opiekun zakładowy, 
a nadzór z ramienia uczelni pełnili de-
legowani pracownicy naukowi (asys-
tenci, adiunkci). Każdy ze studentów 

dokumentował swoją pracę w „dzienniku 
praktyk”, a na koniec zaliczał przedmiot. 
Oceniając celowość tych praktyki, należy 
przyznać, że pozwalały one na poznanie 
pracy przedsiębiorstwa w konkretnych 
zadaniach technicznych i specyfi ki za-
wodu inżyniera. 

Studenci poznawali podstawowe 
elementy działań technicznych i wy-
konujących je pracowników. Było to 
szczególnie ważne dla tych, którzy 
wcześniej nie zdobyli takich doświad-
czeń, np. dla absolwentów liceów ogól-
nokształcących. Praca na stanowisku 
robotniczym była też elementem mo-
tywującym do uczenia się i do ukoń-
czenia studiów. Na przydatność takich 
praktyk, ich korzystne oddziaływanie 
wskazują też kariery zawodowe kadry 
menedżerskiej zarządzającej ówczes-
nymi dużymi fi rmami. Prawie zawsze 
w tych życiorysach pojawiają się epizo-
dy pracy na najniższych stanowiskach. 
Dogłębne poznanie problemów wystę-
pujących u dołu hierarchii organizacyj-
nej i specyfi ki wykonywanych prac po-
magało się rozwijać nie tylko „najemnej 
kadrze kierowniczej”, ale także „właści-
cielskiej” wielu światowych fi rm.

W przeciwieństwie do warsztato-
wych studenci odbywali praktyki robotni-
cze bardzo często w przedsiębiorstwach 
o profi lu bardzo odległym od wybranego 
kierunku studiów. Trwały 4 tygodnie i or-
ganizowano je po egzaminie wstępnym, 
przed rozpoczęciem toku akademickie-
go, najczęściej jako studenckie hufce 

pracy. Charakter takich praktyki trudno 
wiązać z jakimkolwiek przygotowaniem 
do wykonywanego w przyszłości zawo-
du. Były elementem edukacji ideologicz-
nej — poprzez pracę fi zyczną przyszli 
inżynierowie mieli poznać trud klasy ro-
botniczej.

Wakacyjny program nauki zawodu
Praktyki wakacyjne, po III roku 

i V roku, były realizowane w zakładach 
o profi lu zgodnym ze specjalnością uzy-
skiwaną w czasie studiów. Zazwyczaj 
odbywały się w państwowych zakła-
dach przemysłu maszynowego, zatrud-
niających od kilkuset do kilku tysięcy 
pracowników. Miały określony program 
i harmonogram, a ich organizacja wyma-
gała znacznego zaangażowania ze stro-
ny zakładu. W minionych latach zakłady 
państwowe były obligowane do takich 
działań przez odpowiednie zarządzenia 
ministerialne. 

Zakłady w okresie praktyk zapew-
niały studentom takie same świadczenia 
socjalne jak swoim stałym, etatowym 
pracownikom. Praktyki miały zazwyczaj 
charakter obserwacyjny, a kilkuosobo-
we grupy studentów były włączane tyl-
ko do technicznych prac pomocniczych. 
Otwartość i życzliwość pracodawców 
wynikała także z chęci pozyskania 
w przyszłości dobrze wykształconej ka-
dry inżynierskiej, rozumiejącej specyfi kę 
danej branży przemysłowej, a nawet da-
nego zakładu.

Studenci Wydziału Mechaniczne-
go PK specjalności samochodowych 
odbywali praktyki w takich zakładach, 
jak np.: Fabryka Samochodów Cię-
żarowych (FSC) w Starachowicach, 
Fabryka Samochodów Osobowych 
(FSO) w Warszawie, Sanocka Fabryka 
Autobusów (SFA) w Sanoku, Wytwór-
nia Sprzętu Komunikacyjnego (WSK) 
w Mielcu, Wytwórnia Silników Wyso-
koprężnych (WSW) w Andrychowie. 
W strukturze organizacyjnej tych zakła-
dów znajdowały się działy szkolenia. To 
z nich delegowano pracownika koordy-
nującego praktyki na terenie zakładu. 
Studenci w obrębie jednego przedsię-
biorstwa zmieniali miejsce swojej prak-
tyki, przechodząc kolejno do poszcze-
gólnych wydziałów produkcyjnych i tak 
poznawali specyfi kę produkcji. Istniała 
również możliwość odbywania prak-
tyki w biurach konstrukcyjnych i tech-
nologicznych zakładu. Każdy student 
indywidualnie dokumentował w swoim 
dzienniku przebieg praktyki.

Analiza luzów w układzie korbowym ― fragment sprawozdania z praktyki w dziale głównego 
konstruktora; lata 50.
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Dobra marka ― dobrą szkołą
Zakładem, w którym studenci Wydzia-

łu Mechanicznego przez prawie 40 lat od-
bywali praktyki zawodowe, była Fabryka 
Samochodów Ciężarowych w Staracho-
wicach. W 1948 r. uruchomiono w niej 
produkcję pierwszego w pełni polskiego 
samochodu ciężarowego STAR 206. Była 
to konstrukcja i technologia opracowana 
przez polskich inżynierów. Wydział Me-
chaniczny PK łączyły z zakładem więzi 
współpracy dydaktycznej, a w latach póź-
niejszych 1960–1995 także inżynierskiej 
i naukowej.

Opiekunem praktyk studenckich 
z ramienia zakładu, począwszy od lat 60. 
aż po lata 80., był inż. Krzysztof Wycisk. 
Stał się postacią legendarną. Wynikało 
to z jego życzliwego stosunku do studen-
tów i częstych z nimi kontaktów, również 
poza fabryką. Praktykę rozpoczynało 
się od „zameldowania” się w jego biurze 
i załatwienia spraw socjalnych (tj. za-
kwaterowania w hotelu pracowniczym, 
bloczków na obiady w fabrycznej stołów-
ce), a następnie ustalenia harmonogra-
mu i przebiegu praktyki. 

Pierwszym etapem w programie było 
przeszkolenie BHP, po czym delikwenta 
kierowano do pracy w poszczególnych 
wydziałach zakładu, jak np.: obróbki me-
chanicznej, obróbki cieplnej, montażu sil-
nika, montażu mechanizmów podwozia, 
fabrykacji kabiny kierowcy („szoferki”), 
montażu podwozia i całego samochodu. 
Zmiana na poszczególnych wydziałach 
następowała w cyklu tygodniowy. W cza-
sie praktyki studenci poznawali budowę 
zespołów samochodu, charakterystyczne 
dla przemysłu motoryzacyjnego procesy 
technologiczne, cały cykl produkcji samo-
chodów, jak również strukturę organiza-
cyjną zakładu. Opiekunowie z ramienia 
poszczególnych wydziałów wprowadzali 
studentów w „tajniki produkcji” danego 

6 Założenia konstrukcyjne samochodu 
ciężarowego STAR 20 opracowali inżynierowie 
(późniejsi profesorowie Politechniki Gdańskiej 
i Politechniki Łódzkiej): Mieczysław Dębicki, 
Jan Werner i Jerzy Werner. Ofi cjalnie prototyp 
samochodu przedstawiono 19 czerwca 1948 r. 
W 1948 r. rozpoczęto jego seryjną produk-
cję. W pierwszym roku wyniosła ona 10 sztuk 
(według innych źródeł 20 sztuk). W kolejnych 
latach stopniowo rosła, w 1949 r. osiągając 
245 sztuk, a np. w 1955 — 7543 sztuki. Ko-
lejne wersje samochodu były produkowane 
przez 60 lat. W 1999 r. głównym udziałowcem 
zakładów została grupa kapitałowa MAN AG. 
9 stycznia 2009 r. MAN Star Trucks & Buses 
wyeliminowała z nazwy markę „Star” i działa 
jako MAN Bus Sp. z o.o.

wydziału, służyli radą i pomo-
cą w realizacji przydzielonych 
prac. Takie praktyki dla przy-
szłych inżynierów mechaników 
specjalności samochodowych, 
w przyszłości mających znaleźć 
zatrudnienie w zakładach pro-
dukcyjnych, jak i obsługi tech-
nicznej, były niezwykle cenne.

Dyplomowanie w branży
Praktyki dyplomowe różni-

ły się czasem trwania i prze-
biegiem. Były to zarówno 
4-tygodniowe praktyki waka-
cyjne, odbywane po V roku 
studiów, jak i takie, które mogły trwać 
nawet do kilku miesięcy. W czasie prak-
tyk zbierano materiały i wykonywano 
zadania związane z tematem pracy 
dyplomowej. W przypadku praktyk kil-
kumiesięcznych tematy prac dyplomo-
wych dotyczyły przede wszystkim kon-
kretnych potrzeb zakładu.

Przebieg takiej praktyki dyplomowej 
pokazuje sprawozdanie studenta Wacła-
wa Pieniądza7, późniejszego pracownika 
naukowego Wydziału Mechanicznego. 
W trakcie 6-miesięcznej praktyki (od 
1 sierpnia 1951 r. do 21 stycznia 1952 r.) 
w Fabryce Samochodów Ciężarowych 
w Starachowicach poznawał wszyst-
kie ówczesne działy zakładu: głównego 
konstruktora, montażu i wykańczalni, 
kontroli odbiorczej, fabryki metalurgicz-
nej (odlewnia), fabryki narzędzi (na-
rzędziownia), biura fabrykacji (dział 
technologiczny), głównego mechanika, 
obróbki części silnika i podwozia, mon-
tażu silnika i hamowni8. Plan praktyki był 
tak ułożony, aby student na początku 
poznał konstrukcję i budowę samocho-
du, następnie wytwarzanie półfabryka-
tów, środki produkcji i metody obróbki, 
montaż zespołów, a w ten sposób — 
cały cykl wytwarzania. Szczegółowość 
notatek z przebiegu praktyki pokazuje, 

7 Wacław Pieniądz, studia na Wydzia-
le Komunikacji Akademii Górniczej (inż., 
1952 r.), następnie na Wydziale Mechaniczno-
-Technologicznym Politechniki Warszaw-
skiej (mgr inż., 1954 r.), doktorat na Wydzia-
le Mechanicznym PK (1962 r.), habilitacja 
(1972 r.), od 1969 docent WM PK; wykła-
dowca podstaw projektowania na Wydziałach 
Form Przemysłowych, Architektury Wnętrz 
ASP w Krakowie, od lat 80. — w Akademii 
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i na Poli-
technice Opolskiej. 

8 Nazwy działów (wydziałów) fabryki po-
dano zgodnie z wówczas obowiązującymi.

jak ważny był to element w kształceniu 
przyszłego inżyniera i jaką wagę do nie-
go przykładano.

Coraz trudniej o praktykę
Po 1989 r. nastąpił okres prze-

kształceń ustrojowych i gospodarczych, 
co spowodowało także istotne zmiany 
w szkolnictwie wyższym i w przemy-
śle. Powstało wiele nowych uczelni 
wyższych, państwowych i prywatnych. 
Zwiększyło się zainteresowanie studiami 
technicznymi, liczba studentów uczelni 
technicznych wzrosła prawie 4-krotnie. 
W tym samym okresie wszystkie duże 
zakłady przemysłu mechanicznego zo-
stały sprywatyzowane. 

Prywatne przedsiębiorstwa są 
w niewielkim stopniu zainteresowane 
przyjmowaniem studentów na krótko-
trwałe praktyki. Same praktyki mogą 
mieć tylko charakter obserwacyjny, 
z elementami prostych pomocniczych 
prac technicznych. Krótki czas trwania 
(4–6 tygodni) uniemożliwia zyskanie 
praktycznych umiejętności i włączenie 
do pracy w normalnym trybie danego 
przedsiębiorstwa. Równocześnie kosz-
ty związane z zapewnieniem prakty-
kantom niezbędnych warunków orga-
nizacyjnych i nadzoru merytorycznego 
ponosi przedsiębiorca. W takich wa-
runkach uczelnie techniczne mają wię-
cej trudności z zapewnieniem krótko-
trwałych, kilkutygodniowych praktyk 
zawodowych studentom niż w okresie 
wcześniejszym. Znacznie łatwiejsze 
jest odbywanie wielomiesięcznej prak-
tyki zawodowej, przerywając studia 
na jakiś czas, względnie po ukończe-
niu ostatniego roku studiów, a przed 
obroną dyplomu. Jest to odpowiednik 
realizowanych kiedyś praktyk dyplo-
mowych.

Pierwsze samochody Star 20 wyprodukowane w 1948 r.
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Idea… pożyteczna
Pracodawcy oczekują od absolwen-

tów szkół wyższych doświadczenia za-
wodowego. Takie doświadczenie studenci 
mogą zdobyć tylko poprzez praktyki za-
wodowe, prawidłowo zrealizowane w toku 
studiów, co jest możliwe tylko w ścisłej 
współpracy uczelni z przedsiębiorstwa-
mi danej branży. Paradygmat ekonomii 
w działaniu prywatnych fi rm wymaga od 
nich uzasadnienia kosztów, jakie ponoszą 
na studenckie praktyki i wskazania korzy-
ści, jakie przyniosą. Zrealizowanie praktyk 
zawodowych, zgodnie z wymaganiami 
merytorycznymi wyższych studiów tech-
nicznych, dla dużej liczby studentów napo-
tyka więc na wiele poważnych trudności. 
Zorganizowanie takich praktyk wymaga 
dużego wysiłku nie tylko ze strony uczelni, 
ale także przedsiębiorstw.

Studenci zdają sobie sprawę z tego, 
jak ważne dla potencjalnych pracodaw-
ców jest zawodowe doświadczenie. 
Wielu z nich, studiując w trybie stacjo-
narnym, podejmuje pracę i w ten sposób 
na własną rękę zdobywa doświadczenie 
zawodowe. Z podsumowania „Praco-
dawca Roku 2013” wynika, że prawie 
4 na 10 studentów jest aktywnych za-
wodowo, przy czym obowiązującą for-
mą zatrudnienia jest umowa o dzieło lub 
umowa zlecenia. Niestety, nie zawsze 
jest to praca związana z oczekiwaną 
w przyszłości aktywnością zawodową. 
Zaledwie co trzeci z pracujących stu-
dentów chce kontynuować wykonywaną 
pracę po ukończeniu studiów.

Przywołana w zarysie historia praktyk 
studenckich Wydziału Mechanicznego 
PK pokazuje, że mimo zmian, które za-
chodziły w ciągu ostatnich 70 lat, istota 
i rola praktyk zawodowych pozostała za-
sadniczo taka sama. W okresie ostatnich 
25 lat zmieniały się uwarunkowania, w któ-
rych były realizowane. Nastąpiły skokowy 
rozwój techniki i prywatyzacja przedsię-
biorstw. W tych nowych uwarunkowaniach 
praktyki zawodowe pozostają nadal bar-
dzo ważnym elementem w kształceniu na 
poziomie studiów wyższych, na co zwra-
ca ponownie uwagę MNISW zapisami 
w ustawie z 11 lipca 2014. 

Andrzej Mruk
Witold Jordan

Prof. dr hab. inż. Andrzej Mruk i dr inż. Witold 
Jordan są pracownikami Zakładu Eksploata-
cji Pojazdów Samochodowych i Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego PK. W czasie stu-
diów odbywali praktyki: w TOS Kraków, FSC 
Starachowice i SFA Sanok.

Ze względu na globalne ocieplenie, 
które ma bezpośredni związek ze wzro-
stem dwutlenku węgla, Unia Europejska 
podjęła wiele działań mających na celu 
zahamowanie tego zjawiska, m.in. kraje 
członkowskie opracowały i przyjęły pakiet 
3 x 20 (czyli 20 proc. redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, 20 proc. poprawy efek-
tywności energetycznej oraz zwiększenie 
o 20 proc. wykorzystania energii odnawial-
nej). Według danych unijnych budownic-
two odpowiada za zużycie około 40 proc. 
energii w całkowitym bilansie energetycz-
nym (więcej niż przemysł) oraz za znacz-
ny procent emisji gazów cieplarnianych. 
W świetle tych przepisów efektywność 
energetyczna budynków stała się sprawą 
ważną. Dla nas — mieszkańców Krako-
wa i Małopolski, gdzie zła jakość powie-
trza wynika ze znaczącego przekraczania 
dopuszczalnych norm — temat poprawy 
efektywności energetycznej budynków 
(nowo powstających i już istniejących) po-
winien być sprawą priorytetową. Rozwój 
energooszczędnego budownictwa nie po-
winien być jednak powodowany wyłącznie 
wymogiem prawnym. Najważniejsza jest 
świadomość społeczna i wspólna odpo-
wiedzialność wszystkich mieszkańców. 
Co może zrobić każdy z nas? Choćby 
podjąć świadomą decyzję: „Kupuję ener-
gooszczędne mieszkanie”, „Uszczelniam 
okna w domu, w biurze, żeby nie tracić 
energii”, „Termomodernizuję”, „Buduję 
ekodom”.

Małopolska pionierem
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom inwestorów, MCBE PK wspólnie 
z ekspertami Narodowej Agencji Po-
szanowania Energii opracowało Certy-
fi kat Małopolskiego Budynku Energo-
oszczędnego. Naukowcy i eksperci 
wzięli pod uwagę regionalne warunki kli-
matyczne i określili wytyczne, jakie po-
winien spełniać taki budynek, aby był 
uznany za energooszczędny. Dokument 
jest pierwszym opracowanym w Polsce 
certyfi katem budynków energooszczęd-
nych, spełniających założenia budynków 
o niemal zerowym zapotrzebowaniu na 
energię, takich, których wdrożenie nakła-
dają na Polskę dyrektywy Unii Europej-
skiej. Polska, jak i inne kraje członkow-
skie, ma czas do 31 grudnia 2020 r., aby 
przejść na taki standard budownictwa. 
Firmy i inwestorzy w Małopolsce, pro-
jektując i budując obiekty, które uzyskają 
Certyfi kat MCBE, mają szanse stać się 
liderami europejskich trendów w dzie-
dzinie budownictwa energooszczędne-
go. Certyfi kat mogą uzyskać zarówno 
budynki nowo projektowane, jak i już 
istniejące. — Do chwili obecnej nie ma 
na rynku polskich certyfi katów potwier-
dzających wysoką jakość budowanych 
obiektów pod kątem energooszczędno-
ści. Ze względu na duże koszty i trudno-
ści formalne w ich spełnieniu nie przy-
jęły się u nas w stopniu zadawalającym 

Małopolski Certyfi kat 
Budownictwa 
Energooszczędnego
Buduj energooszczędnie z Politechniką Krakowską

Zrównoważone, energooszczędne budownictwo — to w najbliższych latach 
konieczność. Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego 
Politechniki Krakowskiej we współpracy z Małopolskim Laboratorium Bu-

downictwa Energooszczędnego wprowadzają certyfi kat, który potwierdzi wy-
magane parametry budynku energooszczędnego oraz jego wpływ na zdrowie 
użytkowników. Dokument jest pierwszym opracowanym w Polsce certyfi katem 
budynków energooszczędnych, spełniającym założenia budynków o niemal ze-
rowym zapotrzebowaniu na energię. Wdrożenia takich obiektów wymagają od 
Polski dyrektywy Unii Europejskiej.
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certyfi katy zagraniczne. Projekt Małopol-
skiego Certyfi katu Budownictwa Energo-
oszczędnego jest próbą wprowadzenia 
na rodzimy rynek narzędzia weryfi ku-
jącego założenia projektowe ― mówi 
dr inż. arch. Marcin Furtak ― pomysło-
dawca certyfi katu. Nie wszyscy zastana-
wiamy się przy wyborze wymarzonego 
mieszkania czy domu, jak duże będą 
jego koszty eksploatacji, ile przyjdzie 
nam płacić za podstawowe media i jak 
z punktu widzenia mikroklimatu będzie 
się w nim mieszkać. Krótkie wizyty przed 
zakupem nieruchomości sprowadzają 
się najczęściej do sprawdzenia rozwią-
zań funkcjonalnych, nasłonecznienia 
i wyposażenia. Trzeba jednak zauważyć, 
że świadomość inwestorów i ich klientów 
będzie stopniowo rosła — ten trend moż-
na zaobserwować już od jakiegoś czasu.

— Warto uwierzyć, że budynek 
energooszczędny to tylko pozytywy 
dla jego użytkownika — począwszy od 
zdrowia, przez lepszy komfort mieszka-
nia, ochronę środowiska po konkretne 
oszczędności dla właściciela. Taki bu-
dynek charakteryzuje się przynajmniej 
3-krotnie mniejszym zapotrzebowaniem 
na energię potrzebną na ogrzewanie 
i wentylację w porównaniu z technolo-
gią tradycyjną, w dużej mierze korzysta 
z wyprodukowanego ciepła z różnych od-
nawialnych źródeł energii, wykorzystuje 
naturalne światło — przekonuje dr inż. 
Małgorzata Fedorczak-Cisak, dyrektor 
Małopolskiego Centrum Budownictwa 
Energooszczędnego Politechniki Kra-
kowskiej. Panuje powszechna opinia, że 
budownictwo energooszczędne jest dro-
gie i po prostu się nie opłaca. Natomiast 
koszt wybudowania budynku o standar-
dzie niskoenergetycznym jest wyższy od 
technologii tradycyjnej od 10 proc. do 20 
proc., oczywiście w zależności od dobo-
ru jakości materiałów i instalacji.

Rzetelna weryfi kacja
O tym, czy budynek jest energo-

oszczędny, decyduje wiele czynników. 
— Po pierwsze projekt budynku musi 
być wykonany zgodnie z zasadami ener-
gooszczędnego, zintegrowanego pro-
jektowania. Tak samo ważna jest jakość 
materiałów wykorzystanych do jego wy-
budowania oraz staranność wykonaw-
stwa. Kompleksowa weryfi kacja całego 
procesu, zarówno projektowego, jak 
i wykonawczego jest trudnym zadaniem 
dla inwestora, ponieważ wymaga wiedzy 
z wielu dziedzin inżynierskich. Niewiele 
fi rm na rynku dysponuje multidyscypli-

narnym zespołem uprawnionych fachow-
ców i specjalistycznym sprzętem, aby 
rzetelnie zweryfi kować wszystkie etapy 
inwestycji — dodaje dr inż. arch. Marcin 
Furtak. Certyfi kat przyznawany przez Po-
litechnikę Krakowską pomoże wszystkim 
tym, którzy w sposób świadomy postawią 
na budownictwo nowoczesne, efektywne 
energetycznie, zapewniające dobre wa-
runki życia. Wytyczne do jego uzyskania 
pomogą w procesie projektowym, a ja-
kość  wykonawstwa sprawdzą ostateczne 
badania po zrealizowaniu inwestycji.

— W przypadku nowo powstających 
domów certyfi kacja rozpoczyna się od 
weryfi kacji projektu architektoniczne-
go — sprawdzamy wszystkie parametry, 
wykorzystując wiedzę ekspertów Mało-
polskiego Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego PK. Następnie spra-
wujemy nadzór podczas realizacji inwe-
stycji, czy projekt jest wykonywany zgod-
nie z wytycznymi projektowymi — dodaje 
dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak. Po 
zakończeniu budowy w obiekcie za pomo-
cą specjalistycznego sprzętu przeprowa-
dzane są badania (m.in. termowizja, ba-
danie szczelności, pomiar mikroklimatu).

Wykonywane jest także badanie jako-
ści powietrza wewnętrznego. — Tak jak 
mówimy o zanieczyszczeniu powietrza 
na zewnątrz, tak samo ważna jest jakość 
powietrza wewnętrznego: w domu lub 
miejscu pracy, gdzie przebywamy przez 
największą część dnia. Bóle głowy, sen-
ność, przemęczenie tłumaczymy przepra-
cowaniem lub stresem, tymczasem może 
się okazać, że farba na ścianach, wykła-
dzina albo meble emitują szkodliwe związ-
ki lotne. Brak wymiany powietrza w takim 
pomieszczeniu sprawia, że stężenie szko-
dliwych związków lotnych lub dwutlenku 
węgla może mieć wpływ na nasze samo-
poczucie — informuje dr inż. Małgorzata 

Fedorczak-Cisak. Wszystkie badania jed-
nostka Politechniki Krakowskiej wykonuje 
także pojedynczo w mieszkaniach i do-
mach w całej Małopolsce.

Uzupełnieniem certyfi katu MCBE 
może być analiza śladu węglowego lub 
ekologiczna analiza w cyklu życia obiektu 
(LCA). LCA jest doskonałym narzędziem 
do identyfi kacji i oceny wpływu obiektu 
na jakość środowiska. Podstawowym 
założeniem LCA jest badanie wpływu bu-
dynku na aspekty środowiskowe w całym 
okresie życia obiektu (pozyskanie surow-
ców, projektowanie, realizację, użytkowa-
nie, recykling). Taka analiza pozwala na 
dobór materiałów, z których wykonamy 
budynek w sposób świadomy, w jak naj-
mniejszym stopniu przyczyniając się do 
eksploatowania surowców energetycz-
nych i minimalizując emisję zanieczysz-
czeń środowiska, powstałych w procesie 
produkcji materiałów oraz budowy i użyt-
kowania budynków. Będąc świadomymi, 
energooszczędnymi właścicielami bu-
dynków, mamy szansę nie tylko realizo-
wać ogólnoświatowe trendy, ale także 
tworzyć wspaniałe warunki do życia.

Inwestorzy (osoby fi zyczne, przed-
siębiorcy czy samorządy), których bu-
dynki posiadają certyfi kat MCBE, mogą 
być pewni, że inwestycja jest energo-
oszczędna; że jej koszty użytkowania 
będą niskie, a przede wszystkim że 
osoby przebywające lub mieszkające 
w takich obiektach będą się w nich czuły 
zdrowo i komfortowo.

Monika Firlej-Balik

Szczegółowy opis badań i oferta MCBE PK 
znajduje się na stronie www.mcbe.pl
Monika Firlej-Balik jest pracownikiem Ma-
łopolskiego Centrum Budownictwa Energo-
oszczędnego PK.
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Na przełomie stycznia i lutego 
w Galerii „Gil” Politechniki Krakow-
skiej prezentowano serię zdjęć wy-
konanych podczas polskich misji 
wojskowych w Afganistanie. Intere-
sująca była nie tylko sama wystawa, 
ale także spotkanie z uczestnikami 
misji. Podczas wernisażu 30 stycznia 
opowiadali oni o swoich doświad-
czeniach i wrażeniach wyniesionych 
z Afganistanu, w tym o sprawach, 
o których rzadko można było usły-
szeć lub przeczytać w mediach.

W spotkaniu uczestniczył generał 
brygady Cezary Podlasiński, który jako 
dowódca czternastej, ostatniej zmiany 
polskiego kontyngentu w Afganistanie 
wyprowadził naszych żołnierzy z prowin-
cji Ghazni. Generał Podlasiński przeby-
wał w Afganistanie od listopada 2013 r. 
do czerwca 2014 r. Obecnie jest dowód-
cą Centrum Operacji Lądowych w Kra-
kowie.

Obszernych wyjaśnień osobom 
przybyłym na wernisaż udzielał przede 
wszystkim dyrektor Departamentu 
Prasowo-Informacyjnego MON, koman-
dor Janusz Walczak, który w Afgani-
stanie był rzecznikiem prasowym. Od 
2003 r. do 2014 r. odwiedzał ten kraj 
niemal każdego roku, a łącznie spędził 
w nim prawie dwa lata. Komandor Wal-
czak opowiedział przybyłym do Galerii 
„Gil” o niebezpieczeństwie związanym 
z pobytem w Afganistanie. Dużo uwagi 
poświęcił działaniom humanitarnym po-
dejmowanym przez polskich żołnierzy.

Nasi żołnierze po prowincji Ghazni 
poruszali się w kołowych transporterach 
opancerzonych zwanych rosomaka-
mi. Pojazdy te wyśmienicie sprawdziły 
się w miejscowych warunkach i wielu 
ludziom uratowały życie (także kmdr. 
Walczakowi, który jadąc rosomakiem 
wyleciał na minie). Rosomaki pozwalały 
obserwować teren również w warunkach 
nocnych, w podczerwieni. Początkowo 
afgańscy terroryści nie sądzili, że coś 
takiego jest możliwe. Polscy żołnierze 
zaczęli więc publikować i rozpowszech-
niać ulotki ze zdjęciami działających 
nocą terrorystów. Ulotki zawierały apel 
do ludności cywilnej o powiadamianie 
miejscowej policji o tego typu aktywno-
ści. Spowodowało to zmniejszenie liczby 
nocnych ataków.

Dysponujące taką prze-
wagą jednostki specjalne 
działały często w nocy, 
wykorzystując moment za-
skoczenia. Nieraz nocą wy-
ciągano bezszelestnie z do-
mów talibskich terrorystów 
lub zwykłych bandytów, 
zajmujących się przemy-
tem opium. Podczas jednej 
z takich operacji, w której 
uczestniczyło 60–70 żoł-
nierzy, schwytano ponad 
20 przestępców i przejęto 
6 ton materiałów wybucho-
wych, a wszystko odbyło się bez jednego 
błysku światła, bez jednego wystrzału.

Dobrze sprawdzały się w afgańskich 
warunkach postradzieckie śmigłowce. 
Nie tylko wytrzymywały duże różnice 
temperatur (od minus 10 st. C w nocy do 
plus 30 st. C w dzień), ale nie przeszka-
dzał im miałki piasek, którego wszędzie 
było pełno. Piasek tak drobny, że ― jak 
wspominał kmdr Walczak — dostał się 
nawet do wnętrza jego fotografi cznego 
aparatu, który był wyjątkowo szczelny, 
gdyż przystosowany do wykonywania 
zdjęć podwodnych do głębokości 60 m.

Podczas pobytu w Afganistanie budo-
wano w wioskach szkoły i przychodnie. 
Wielkim problemem było znalezienie dla 
nich personelu. Terroryści bowiem za cel 
swoich ataków często obierali lekarzy 
i nauczycieli. Trudno było znaleźć następ-
ców. W efekcie wojskowi lekarze, którzy 
uczestniczyli w misjach, często udzielali 
pomocy miejscowej ludności. Zdarzało 
się, że ofi ary wypadków przywożono nie 
do miejscowego szpitala, ale pod bramę 
polskiej jednostki wojskowej. Dochodzi-
ło do tego, że nasi lekarze, którzy mieli 
leczyć tylko naszych chorych i rannych, 
nieśli pomoc w większości miejscowym. 
Zdarzało się, że w izbie pooperacyjnej nie 
było ani jednego Polaka czy pacjenta na-
leżącego do wojsk sojuszniczych. Sami 
Afgańczycy! Polscy chirurdzy, świetni 
specjaliści, uratowali życie wielu ludziom. 

Inną zawodową grupą, która szyb-
ko się wykruszała, byli policjanci. Trze-
ba było ciągle przygotowywać nowych 
funkcjonariuszy. Przy polskiej bazie ist-
niała szkoła policji. Cieszyła się dużym 
zainteresowaniem: zawsze było około 
100 kandydatów. Kmdr Janusz Walczak 

zauważył, że Afgańczycy mieli kłopot 
z… maszerowaniem. Czy wynikało to 
z ich cech genetycznych, czy z innego 
powodu? Trudno powiedzieć. Trzeba na-
tomiast przyznać, że z dużym oddaniem 
wykonywali powierzone im zadania. 
Często płacili za to życiem. W okresie 
największego nasilenia działań zbroj-
nych w Afganistanie średni czas przeży-
cia policjanta na wysuniętym posterunku 
wynosił 7 tygodni. Jednocześnie wielu 
dezerterowało jeszcze przed podjęciem 
służby. Uciekali zaraz po ukończeniu 
szkolenia, po otrzymaniu munduru, bu-
tów, wyposażenia i kilkuset dolarów.

Dla przybyszów z Europy szokujący 
był poziom biedy miejscowej ludności. 
Pod Ghazni znajdował się obóz dla oko-
ło 7 tys. uchodźców. Nawet zimą, przy 
temperaturze minus 17 st. C, gdy spoj-
rzało się ze wzgórza na zabudowania, 
nie widać było żadnego dymu z komina, 
a okna były całkowicie pozbawione szyb. 
Mimo panującego zimna dzieci były ską-
po odziane, kurtka stanowiła rzadkość. 
Najbardziej jednak brakowało im butów. 
Dlatego żołnierze, którzy wracali na mi-
sje, zabierali z kraju buty po własnych 
dzieciach i zawozili je do Afganistanu. 
W sumie przywieźli ich kilka ton. Do spe-
cjalnych kontenerów zbierano dla miej-
scowej ludności niepotrzebną odzież.

― Każdy żołnierz miał zawsze pełne 
kieszenie batonów. Rozdawaliśmy wodę 
i racje żywnościowe. Przypuszczam, że 
poszły tego tony. Wychodziło na to, że „je-
dliśmy” dużo więcej, niż nam się należało, 
ale to wszystko wędrowało po prostu do 
tych ludzi — wspominał kmdr Walczak. 
Dodał, że w jednej z wiosek na widok bu-
telki wody ludzie pytali, co to jest.

Goście Politechniki Krakowskiej

Niezwykła opowieść o Afganistanie

Kpt. Marcin Gil w akcji
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Afgańczycy są ludźmi niezwykle ser-
decznymi i bardzo gościnnymi. Mimo 
biedy potrafi ą podzielić się ostatnią rze-
czą, którą posiadają. Jednocześni to 
ludzie bardzo pryncypialni w sprawach 
kulturowych. Fotografowanie, a tym bar-
dziej dotykanie kobiet i dziewczynek bez 
zezwolenia jest całkowicie zabronione. 
Podczas pierwszych misji zdarzało się, 
że jeden nieopatrzny gest wywoływał 
wrogość mieszkańców wioski, wcześniej 
zachowujących się przyjaźnie. Przygoto-
wując się do kolejnych wyjazdów, polscy 
żołnierze coraz więcej czasu poświęcali 
poznawaniu afgańskich obyczajów.

Sytuacje, na które natrafi ali Polacy 
w trakcie spotkań z miejscową ludnością, 
niekiedy wywoływały większy stres niż 
akcje bojowe. Gdy nasi żołnierze wcho-
dzili do wioski w środku zimy, przy lekkim 
mrozie, zwykłym widokiem był ojciec sie-
dzący przed domem i leżące obok zawi-
niątko. A w owym zawiniątku znajdowało 
się malutkie dziecko. Jeśli dziecko utrzy-
mywało się przy życiu, oznaczało to, że 
da sobie w przyszłości radę. Jeśli umie-
rało, miało zostać zastąpione następnym 
potomkiem. Generał brygady Cezary 
Podlasiński wspominał, że wielu naszych 
żołnierzy zobaczywszy to na własne oczy, 
potrzebowało pomocy psychologicznej.

Pewnego razu podczas patrolu doj-
rzano leżące na poboczu drogi zawi-
niątko. W takich przypadkach procedura 
przewiduje, że do niezidentyfi kowanego 
obiektu najpierw się strzela z bezpiecznej 
odległości, a potem dopiero sprawdza za-
wartość. Ale dowódca uznał, że coś tu się 
nie zgadza. Wysłany saper przeciął za-
winiątko nożem i znalazł w środku nowo-
rodka. Dziecko zabrano do bazy. Trzeba 
było pilnie sprowadzić mleko w proszku 
i pieluchy, co wywołało zdumienie w kwa-
termistrzostwie. Wśród lekarzy rozpyty-
wano, czy któryś nie ma drugiej specja-
lizacji z pediatrii. Dziewczynka przeżyła, 
a Polacy nadal interesują się jej losami.

O specyfi ce wykonywania zdjęć 
w trakcie afgańskiej misji opowiadał 
podczas wernisażu kapitan Marcin Gil 
z 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. 
Podkreślał, że Afganistan jest takim kra-
jem, w którym gdziekolwiek nie spojrzeć, 
wszędzie jest coś wartego uwiecznienia. 
Dla Europejczyka temat do sfotografo-
wania znajduje się za rogiem każdego 
domu. W pewnych momentach kpt. Gil 
miewał jednak dylemat, co powinien 
trzymać w ręce: aparat fotografi czny 
czy raczej broń. Dopóki było to możliwe, 
starał się używać aparatu. Miał świado-
mość, że każdy zarejestrowany w takich 
warunkach kadr jest całkowicie unikalny.

Pewnego razu kpt. Gil wraz grupą 
polskich żołnierzy został zaproszony do 
afgańskiego domu na obiad. Przez tłuma-
cza zapytał gospodarzy, czy może robić 
zdjęcia. Pozwolono mu zaglądać w każdy 
kąt, byle tylko nie wchodził do pomiesz-
czenia pod schodami. Zastosował się do 
prośby, ale na osobności spytał tłumacza, 
dlaczego nie może tam wejść. W odpo-
wiedzi usłyszał: „Jak to, dlaczego? Prze-
cież tam siedzą wszystkie kobiety”. Afgań-
czykom nie przeszkadzało, że w gronie 
polskich gości były panie w mundurach, 
oni jednak swoje żony na czas spotkania 
schowali w piwnicy. Taka kultura. 

Pomoc udzielana przez nasze wojsko 
miejscowej ludności każdego dnia spra-
wiła, że polska misja zyskała sympatię 
wśród Afgańczyków. Gdy generał Pod-
lasiński wyprowadzał polski kontyngent 
z Afganistanu, sojusznicy dziwili się, że 
w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy nie 
padł ani jeden wystrzał w kierunku pol-
skich żołnierzy. I to bez względu na to, 
czy wyjeżdżali z bazy na patrole sami, 
czy też jeździli wspólnie z afgańskimi jed-
nostkami wojska lub policji. To był wyraz 
podzięki za niesioną pomoc humanitarną, 
a także za szacunek okazywany miejsco-
wej kulturze i obyczajom.

Uczestniczący w wernisażu w Galerii 
„Gil” prorektor PK dr hab. inż. arch. An-
drzej Białkiewicz, prof. PK przypomniał, 
że od 2002 r. do 2014 r. w polskiej misji 
w Afganistanie uczestniczyło 28 tys. pol-
skich żołnierzy (warto to porównać z licz-
bą około 100 tys. służących w sumie 
w Wojsku Polskim). Zginęło 43 żołnierzy 
i 2 pracowników cywilnych, a 869 osób 
odniosło rany.

Lesław Peters 

O wystawie fotografi i z Afganistanu 
piszemy na s. 27.
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Piotr Gryglaszewski
nagrodzony

Starostwo w Gorlicach od lat ho-
noruje wybitnych twórców i działaczy 
kultury związanych z ziemią gorlicką. 
W tym roku nagroda „Mosty Starosty” 
została przyznana po raz piętnasty, 
a jednym z siedmiu laureatów został 
dr inż. Piotr Gryglaszewski z Politech-
niki Krakowskiej. 
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Dr inż. Piotr Gryglaszewski jest zna-
nym miłośnikiem historii regionalnej oraz 
dziejów dworów polskich i kultury szla-
checkiej. Ten krakowianin z urodzenia, 
z wyboru zaś sękowianin, żywo intere-
suje się przeszłością ziemi gorlickiej. Dał 
temu wyraz, publikując dwie monografi e 
— „Dwór w Jeżowie. Szlacheckie gniaz-
do nad Białą Dunajcową” oraz „Sękowa. 
Z kart 650 lat historii wsi”. Jego pasję już 
wcześniej doceniły lokalne władze, na-
dając mu tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Sękowa.

Uroczystość wręczenia nagród „Mo-
sty Starosty” odbyła się 30 stycznia 
w Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” 
w Gorlicach. Piotr Gryglaszewski został 
uhonorowany za promocję piękna i hi-
storii ziemi gorlickiej. W latach ubiegłych 
nagrodę otrzymali m.in. twórcy tej miary, 
co kompozytor Zbigniew Preisner i pi-
sarz Andrzej Stasiuk.

Na Politechnice Krakowskiej 
dr inż. Piotr Gryglaszewski jest cenio-
nym wykładowcą na Wydziale Inżynierii 
Środowiska. W roku ubiegłym studen-
ci wydziału uznali go za najlepszego 
nauczyciela akademickiego i przyznali 
Kryształową Kroplę.

(ps)
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Tegoroczny Festiwal Sportu dla 
dzieci niepełnosprawnych z terenu wo-
jewództwa małopolskiego został zorga-
nizowany 10 lutego w Centrum Sportu 
i Rekreacji PK. Był wyjątkowy również 
z tego względu, że odbył się w roku jubi-
leuszu 70-lecia Politechniki, a o wpisa-
nie tej imprezy do kalendarza wydarzeń 
rocznicowych upomniały się władze 
uczelni.

Czas biegnie szybko i trudno uwierzyć, 
że od pierwszego spotkania niepełnospraw-
nych dzieci w gościnnych progach Politech-
niki Krakowskiej minęło prawie 15 lat! Pa-
trząc na roześmiane twarze najmłodszych 
uczestników Festiwalu, przychodziła do 
głowy myśl, że tych maluchów nie było jesz-
cze na świecie, kiedy po raz pierwszy udało 
się stworzyć niepełnosprawnym dzieciom 
godziwe warunki do sportowej rywalizacji 
i dać im poczucie satysfakcji oraz radości 
z osiągania sukcesów sportowych. Przez te 
wszystkie lata od naszych małych sportow-
ców uczyliśmy się wytrwałości, zrozumienia 
dla inności i tolerancji. 

W tym roku, jak zwykle, nie brakowało 
chętnych do udziału w sportowych zmaga-
niach. Gościliśmy zawodników z Tarnowa, 
Oświęcimia, Miechowa, Skawiny, Złotej, 

Kobylanki, kilku ośrodków z Krakowa oraz 
współgospodarzy z Zespołu Szkół im. Bra-
ta Alojzego Kosiby w Wieliczce. Uczestnicy 
tradycyjnie rywalizowali w konkurencjach 
indywidualnych oraz wyścigach rzędów, 
stanowiących doskonałą okazję do spraw-
dzenia sił i zmierzenia się z rówieśnikami 
z innych ośrodków. Organizatorzy zadbali 
o nowe sportowe zadania, w czasie których 
wykorzystano przybory sportowe, takie jak 
np. dyski sensoryczne, tory równoważne, 
ogromne kolorowe klocki, piankowa skrzy-
nia itp. 

W jednej z konkurencji, chyba najbar-
dziej obleganej, prym wiódł nasz czwo-
ronożny przyjaciel Kodi — pies terapeu-
tyczny, na co dzień pracujący z uczniami 
wielickiego Zespołu Szkół. Przy tym sta-
nowisku wykonanie ćwiczenia było dla 
dzieci największą radością! 

Założeniem Festiwalu Sportu jest idea, 
że nie ma w nim przegranych, a wszyscy 
są zwycięzcami. Dlatego po wręczeniu 
głównych nagród za zdobycie czołowych 
miejsc w poszczególnych kategoriach 
wiekowych, nagród drużynowych oraz na-
gród fair play, wszystkie dzieci otrzymały 
upominki, tak aby każde z nich poczuło 
się wyróżnione i docenione. 

XV Festiwal Sportu na 70-lecie PK

Podczas posiedzenia konferencji stu-
denckich kół naukowych mechaników 
w 1974 r., zorganizowanej w Rytrze, pod 
patronatem Socjalistycznego Związku Stu-
dentów Polskich. Od lewej: Ryszard Belcarz, 
przedstawiciel Komisji Nauki Rady Uczelnia-

XV Festiwal Sportu był okazją do po-
dziękowań za wieloletnią współpracę. Me-
dale „Przyjaciela Szkoły” otrzymali: rektor 
PK prof. Kazimierz Furtak, dyrektor CSiR 
PK Barbara Grabacka-Pietruszka oraz 
uwieczniający na pięknych fotografi ach 
magiczne chwile festiwalu — Piotr Gibas. 
Ze szczególnymi słowami podziękowania 
medal trafi ł również do rąk zastępcy dyrek-
tora CSiR PK Jacka Majki, za wieloletnią 
bezinteresowną pomoc, zaangażowanie 
i serce okazane niepełnosprawnym dzie-
ciom.

Tradycyjnie wsparcia dla imprezy 
udzieliły władze Politechniki Krakowskiej, 
CSiR PK oraz pełnomocnik rektora PK ds. 
osób niepełnosprawnych Jan Ortyl. Part-
nerami imprezy byli również:  Spax Polska 
Sp. z o.o., Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa 
Turystyczna Sp. z o.o., „Sektor” z Myśle-
nic, Cukiernia „Krakowskie Wypieki”, Tau-
ron Dystrybucja, Forever Sport&Fashion, 
Klub „Prominent” oraz SCK „Kwadrat”. 
Współorganizatorem XV Festiwalu Sportu 
był Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosi-
by w Wieliczce.

Opracowała: Małgorzata Majka

Konferencja mechaników

nej SZSP (nazwiska nie udało się ustalić), 
doc. Marian Pieczarka (Instytut Elektrotech-
niki i Elektroniki PK), prof. Wiesław Krzyś 
(Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji 
Maszyn PK) i dr hab. inż. Zbigniew Lisowski 
(Instytut Pojazdów Szynowych PK).

Studenci 
w „Przyjaźni”

Duża grupa studentów Poli-
techniki Krakowskiej odwiedziła 
w połowie października 2014 r. 
Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” 
w Dąbrowie Górniczej. 42 słu-
chaczy Wydziału Mechanicznego 
zapoznało się z technologią pro-
dukcji koksu i węglopochodnych, 
liniami produkcyjnymi oraz budo-
wą i pracą maszyn użytkowanych 
w zakładach. Wizyta została zor-
ganizowana w ramach realizowa-
nego przez PK kierunku zama-
wianego „mechanika i budowa 
maszyn”, współfi nansowanego 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. 

(R.)
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Grand Prix Politechniki Krakowskiej w Narciarstwie Alpejskim 2015

Slalomem po Puchar Dyrektora Biblioteki
W tym roku Biblioteka dołączyła 

do grona organizatorów i uczestni-
ków Grand Prix Politechniki Kra-
kowskiej w Narciarstwie Alpejskim. 
8 lutego w pięknej, zimowej scenerii 
stacji narciarskiej „Beskid” w Spyt-
kowicach odbyły się historyczne, bo 
pierwsze, zawody w slalomie o Pu-
char Dyrektora Biblioteki. 

Grand Prix cieszyło się dużym za-
interesowaniem zarówno pracowników 
biblioteki, jak i kibiców. Dzięki doskona-

łemu przygotowaniu stoku przez stację 
narciarską i wręcz rodzinnej atmosferze 
budowanej przez organizatorów udało 
się przeprowadzić je perfekcyjnie.

Rywalizacja na stoku dostarczyła 
wszystkim niesamowitych wrażeń. Część 
zawodników po raz pierwszy w życiu zjeż-
dżała między tyczkami, doprowadzając — 
ku uciesze zgromadzonych wzdłuż stoku 
― do wielu zabawnych sytuacji. Już pod-
czas tzw. oglądania trasy doszło do budzą-
cych wesołość kontrowersji co do sposobu 

pokonywania „bramek”, jednak po 
skróconym kursie instruktażowym, 
przeprowadzonym przez doświad-
czonych zawodników, można było 
przystąpić do startu.

Współzawodnictwo prze-
biegało w sportowym duchu, 
z zachowaniem zasad fair play. 
Wszyscy uczestnicy wyrazili 
ogromną radość z ukończenia 
zawodów i zadeklarowali chęć 
uczestnictwa w przyszłorocz-
nych zmaganiach. Dopełnieniem 

rywalizacji na stoku była jazda dowolna 
na świetnie przygotowanych trasach. 

Nad sprawnym przebiegiem impre-
zy czuwali fachowcy z Centrum Sportu 
i Rekreacji PK. Z kronikarskiego obo-
wiązku podaję, iż w kategorii kobiet nie 
było niespodzianki. Zwyciężyła uważa-
na za faworytkę Ewa Kadłuczka, na dal-
szych miejscach uplasowały się Dorota 
Piskorz, Marzena Marcinek i Dorota 
Buzdygan. Natomiast w kategorii męż-
czyzn młodość pobiła rutynę i zwycię-
żył Piotr Pitala jr., w pokonanym polu 
pozostawiając Piotra Pitalę i Edwarda 
Sławińskiego. Wręczane przez dyrekto-
ra Biblioteki Marka Górskiego nagrody 
trafi ły więc w godne ręce. Miejmy na-
dzieję, że te zawody na stałe trafi ą do 
kalendarza imprez Biblioteki i staną się 
jedną z jej wizytówek.

Piotr Pitala

Mgr Piotr Pitala kieruje Oddziałem Biblioteki 
na Wydziale Mechanicznym PK.Fo
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Od 2 do 19 lutego w krakowskiej 
Galerii „Floriańska 22” można było 
podziwiać „Letnie dni”. Na wystawę 
złożyły się prace malarskie prof. sztu-
ki art. mal. Ewy Gołogórskiej-Kuci, 
wykładowcy Wydziału Architektury 
i wieloletniego kierownika Zakładu 
Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Poli-
techniki Krakowskiej.

Była to trzecia z kolei prezentacja 
twórczości artystki w krótkim okresie — 
i co zasługuje na podkreślenie — po tak 
odmiennych pod względem artystycz-
nych technik wystawach, jak pokaz fo-
tografi i „Step by step”, zorganizowany 
również w Galerii „Floriańska 22”, oraz 
wystawa grafi ki w Galerii „Eksperyment” 
Międzynarodowego Centrum Sztuk Gra-
fi cznych w Krakowie. 

Pomimo zróżnicowania środków wy-
razu, jakże odmiennej tematyki każda 
z wystaw prof. Ewy Gołogórskiej-Kuci jest 
czytelnym znakiem osobowości autorki, 

Wystawa malarstwa prof. Ewy Gołogórskiej-Kuci

W przestrzeni letniego koloru
przenikliwie penetrującej otaczający świat. 
Cechą rozpoznawczą jej twórczości jest 
operowanie seriami dzieł. Jak sama pod-
kreśla, takie rozwiązanie pozwala precy-
zować język przekazu, pomaga nadawać 
pracom coraz większą wyrazistość.

Seria obrazów „Letnie dni” w zaskaku-
jący sposób wykorzystuje uwikłaną w prze-
strzeń głębię malarską jako sposób na wy-
rażanie doznań. Wyraziście i oszczędnie 
stosowany kolor, niczym selekcjonowanie 
barw świata, pozwala uzyskać momenta-
mi formy dekoracyjne zbliżone do arabe-
ski. Dla artystki magiczne zespolenie form 
przestrzeni z kolorem to właśnie esencja 
„letniego czasu”. I takie wrażenie odnosi 
również widz, oglądając te prace. 

Jednak w obcowaniu z letnią porą nie 
ma nostalgii, z prac dyskretnie emanuje 
drapieżność. Pomimo odwoływania się do 
naiwnej emocji — radości letnich dni ― 
obrazy są wolne od ryzyka artystycznego 
banału. Akcja formalna przenosi się z jed-

nego malowidła na kolejne, rozwija się ni-
czym frapująca narracja, a  nawet anektuje 
do swoich celów przestrzeń galerii.

Na wernisaż wystawy, zorganizowany 
2 lutego, przybyli licznie znajomi i przy-
jaciele, władze Politechniki Krakowskiej 
reprezentował rektor prof. Kazimierz Fur-
tak, a Wydziału Architektury — prodzie-
kan prof. arch. Kazimierz Kuśnierz.

(R.)
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Rusza program mentoringowy 
dla kobiet w nauce i technologii
PAP z 19 stycznia 2015 r.

Studentki i absolwentki uczelni technicz-
nych mogą wziąć udział w programie men-
toringowym, w którym otrzymają wsparcie 
kobiet, osiągających sukcesy w branży tech-
nologicznej i nauce. Wsparcia w programie 
udzielą np. prof. Katarzyna Chałasińska-
-Macukow, dr Bożena Tyliszczak czy Kinga 
Panasiewicz. Z programu mentoringowego 
mogą skorzystać studentki i absolwentki 
uczelni technicznych i wydziałów ścisłych 
uniwersytetów. Każda z nich może wysłać 
swoją aplikację do jednej, wybranej mentor-
ki. (…) Pierwszy w Polsce Program Mento-
ringu Kobiecego w branży technologicznej 
i nauce realizuje Fundacja Edukacyjna 
Perspektywy we współpracy z Ambasadą 
USA, Ministerstwem Administracji i Cyfry-
zacji i Partnerami Technologicznymi. Jest 
on częścią projektu „Lean in STEM”, które-
go celem jest wspieranie budowania karier 
kobiecych w obszarze STEM — Science, 
Technology, Engineering, Mathematics.

Krem z serwatki, by być pięknym 
i gładkim
„Dziennik Gazeta Prawna” z 23 stycznia 
2015 r.

Polska jest potęgą. Konkretnie w pro-
dukcji mleka i przetworów mlecznych. (...) 
To oznacza, że polskie mleczarstwo opływa 
w produkt uboczny produkcji sera, czyli ser-
watkę. (…) — Konsumenci coraz uważniej 
studiują etykiety produktów kosmetycznych 
i poszukują preparatów, które zawierają sub-
stancje wyłącznie pochodzenia naturalnego. 
Z tego względu serwatka idealnie nadaje się 
na surowiec, z którego można wytwarzać 
kosmetyki — mówi dr inż. Małgorzata Ta-
baszewska, technolog żywności i żywienia 
z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koł-
łątaja w Krakowie. Z połączenia tych dwóch 
elementów — trendu na rynku kosmetycz-
nym, a także gigantycznej ilości surowca, po-
wstał pomysł na doktorat, który ostatecznie 
zamienił się w patent — krem zawierający 
jako składnik aktywny białka serwatkowe. 
(…) używanie kremów, które zawierają sub-
stancje podobne do tych naturalnie występu-
jących w PTS i naskórku, nie jest fanaberią, 
tylko koniecznością — tłumaczy dr inż. Elż-
bieta Sikora z Politechniki Krakowskiej, z któ-
rą dr Tabaszewska współpracowała podczas 
realizacji doktoratu.  (...) Naukowcy z Krako-
wa oceniają, że ich krem nie jest drogi w pro-
dukcji, a na pewno nie wymaga specjalne-
go dostosowywania linii produkcyjnych. 
Perspektywy na komercjalizację są bardzo 

dobre. Dwa lata temu zespół naukowców 
z Politechniki Krakowskiej, w którym pracu-
je dr Sikora, opracował serię innowacyjnych 
produktów, z olejem z masłosza, które zosta-
ły wdrożone i dzisiaj stosowane są na rynku 
kosmetyków profesjonalnych, w salonach 
kosmetycznych. 

Jak walczyć z zanieczyszczeniem 
powietrza w Krakowie
TVP Kraków z 25 stycznia 2015 r.

Jak walczyć z zanieczyszczeniem po-
wietrza w Krakowie, rozmawiali eksper-
ci,  w programie „Krakowskiem Targiem”, 
w tym m.in. dr hab. inż. Adam Grocho-
walski, profesor Politechniki Krakowskiej. 
— Z naszych badań wynika ewidentnie, że 
w miesiącach zimowych dominują w kra-
kowskim powietrzu zanieczyszczenia po-
chodzące z pieców domowych, natomiast 
latem zanieczyszczenia z komunikacji sa-
mochodowej. Skład zanieczyszczeń jest 
mieszany, pojawiają się zanieczyszczenia 
także innych miast — podkreślił. 

Rynek lokomotyw: kupować 
czy modernizować
Kurierkolejowy.eu z 27 stycznia 2015 r. 
oraz „Kurier Kolejowy” z 8 lutego 2015 r.

Większość lokomotyw eksploatowa-
nych na polskich torach jest zaawansowana 
wiekowo. Średnia wieku przekracza 30 lat. 
Z tego względu coraz częściej przewoźnicy 
stają przed dylematem: modernizować ta-
bor czy inwestować w nowy. O wadach i za-
letach obu rozwiązań rozmawiali uczestnicy 
debaty „Lunch z Kurierem”, poświęconej 
aktualnym tendencjom na rynku lokomo-
tyw.  (...)  Zwolennikiem modernizacji jest 
Marek Babeł, kierownik Instytutu Pojazdów 
Szynowych Politechniki Krakowskiej, który 
wraz ze swoim zespołem opracował anali-
zę nt. modernizacji lokomotyw spalinowych 
eksploatowanych w PKP Cargo oraz innych 
prywatnych przewoźników. 

— Na podstawie tej analizy stwo-
rzyliśmy plan modernizacji lokomotyw 
spalinowych każdego typu do 2020 roku 
z uwzględnieniem istniejących na rynku wy-
mogów w zakresie norm interoperacyjnych, 
środowiskowych itp. — mówi Marek Babeł. 
— Muszę dodać, że bardziej zamożne kra-
je i operatorzy modernizują nawet 40-letnie 
lokomotywy i przedłużają ich żywotność 
o 15 lat. Stąd uważamy, że ta analiza ma 
sens, gdyż jest duża rozbieżność z tym, co 
mogą zaoferować producenci, z tym, na co 
mogą sobie pozwolić przewoźnicy i opera-
torzy. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że 
modernizacja jest fazą przejściową.

Podwodna podróż z Zakrzówka 
do głębi oceanu
„Dziennik Polski” z 31 stycznia 2015 r.

Mateusz Malina urodził się w mieście 
bez pływalni. Dziś bije kolejne rekordy pod 
wodą. Jest jednym z najlepszych płetwo-
nurków świata, absolwentem Politechniki 
Krakowskiej. (…) Pływać nauczył się, gdy 
miał 6 lat. (...) Kiedy miał 15 czy 16 lat, po-
jechał z kolegami na basen poza Ustroń, 
gdzie zaczęli nurkować. (...) W kwestii stu-
diów miał wybór między Gliwicami a Kra-
kowem. — Zdecydowałem się na Kraków, 
bo jest tam Zakrzówek i świetna uczel-
nia — Politechnika — wyjaśnia. W latach 
2008–2013 na PK studiował automatykę 
i robotykę. Jest magistrem inżynierem. 
Od kwietnia 2014 roku pracuje jako te-
ster oprogramowania w Motoroli Solutions 
w Krakowie. (...) Jest też posiadaczem 
26 rekordów Polski w sześciu konkuren-
cjach, rekordzistą świata w pływaniu pod 
wodą bez płetw na jednym wdechu.

Krakowskie uczelnie wezmą 
udział w rewitalizacji terenów 
Nowej Huty
PAP z 3 lutego 2015 r., a także Onet.pl, 
Wyborcza.pl, portalsamorzadowy.pl, 
naukawpolsce.pap.pl, nauka.money.pl, 
„Dziennik Polski”

Krakowskie uczelnie wyższe pomogą 
wojewodzie małopolskiemu w realizacji pro-
jektu inwestycyjnego na poprzemysłowych 
terenach huty w Krakowie. Zgodnie z plana-
mi ma tam powstać „laboratorium inteligent-
nego miasta i innowacyjnej gospodarki”.

Wojewoda małopolski Jerzy Miller, 
marszałek województwa Marek Sowa, pre-
zydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz 
rektorzy ośmiu krakowskich uczelni podpi-
sali deklarację współpracy przy przygoto-
waniu i realizacji projektu pod nazwą „nh2”. 
Wśród uczelni są: Akademia Górniczo-
-Hutnicza, Akademia Muzyczna, Akademia 
Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania 
Fizycznego, Politechnika Krakowska, Uni-
wersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagiel-
loński i Uniwersytet Rolniczy. Porozumie-
nie dotyczy około 300 hektarów terenów 
poprzemysłowych w Nowej Hucie, zbęd-
nych do prowadzenia obecnej działalności 
przez ArcelorMittal Poland, takich jak m.in. 
obszary po stalowni martenowskiej czy 
walcowni-zgniatacz. Spółka przekaże je na 
rzecz Skarbu Państwa w zamian za uzy-
skanie tytułu własności do terenów, które 
wykorzystuje w oparciu o użytkowanie wie-
czyste. 

O Politechnice Krakowskiej napisali
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Galeria GIL

Galeria Kotłownia

Na wystawie prezentowane są prace wojskowych 
fotoreporterów i fi lmowców (głównie żołnierzy Combat 
Camery DORSZ) oraz innych uczestników misji afgań-
skiej. Ekspozycji towarzyszył fi lm pt. „Złoty patrol”, a tak-
że interaktywna prezentacja multimedialna, podsumo-
wująca doświadczenia afgańskie. Celem wystawy jest 
informowanie i kształtowanie pozytywnego przekazu 
na temat celów operacji ISAF w Afganistanie poprzez 
przedstawienie zadań realizowanych w jej ramach przez 
polskich żołnierzy. Wystawa skierowana jest do młodych 
ludzi, którzy nie mają osobistych doświadczeń związa-
nych z Wojskiem Polskim, jak również szczegółowej wie-
dzy oraz ugruntowanej opinii na temat zaangażowania 
polskich wojsk w operację ISAF w Afganistanie. 

Wystawa w atrakcyjny sposób uzupełnia ich wyryw-
kową wiedzę na temat celów misji oraz charakteru dzia-
łań realizowanych przez polskich żołnierzy, ale także po-
zostawia z refl eksją na temat wpływu, jaki wywarli polscy 
żołnierze na kształtowanie bezpieczeństwa międzynaro-
dowego poprzez swoją obecność w Afganistanie.

(dz)

Afganistan — stabilizacja i bezpieczeństwo 
13 lat misji afgańskiej w obiektywach wojskowych. Wystawa multimedialna
30 stycznia — 13 lutego 2015 r.

Malarstwo Ireny Lorenc
26 stycznia — 18 lutego 2015 r.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. Od 2004 r. w grupie „Amarant”, wywodzącej się z pracowni 
artystycznej prowadzonej prawie 30 lat w Krakowskim Domu Kultury 
„Pod Baranami”. Po zlikwidowaniu przez Dom Kultury pracowni jej 
uczestnicy zorganizowali niezależną grupę pod taką samą nazwą. 
Od 2001 r. opiekę sprawuje artysta malarz, który tak opisał twórczość 
swej podopiecznej: „Grubo, fakturalnie malowane obrazy wciągają nas 
w swą gęstość. Irena Lorenc — malarka — warstwami nakłada farby 
na płótno. Z subtelnych szarości wyłaniają się kwiaty ogrodowe, polne, 
w wazonach. Wszystkie z poezji wyjęte. Artystkę interesuje również 
pejzaż z chałupkami pochowanymi w bogactwie zieleni, gdzie wieże 
kościółków zapraszają. To wszystko zamyka jakaś senność. Każdy 
z obrazów wydaje się nieskończony, a może to jest to, co prowadzi nas 
dalej i dalej. Jest w tym malarstwie radość tworzenia. Artystka wie, że 
tak trzeba... Dotyka rzeczy uświęconych przez wieki. Nie ma tu bez-
czelności i chamstwa, które weszły do galerii i na artystyczne salony. 
Chodzi się w tych obrazach, dotykając rzeczy prostych, kochanych, 
nigdy banalnych”.

(dz)

Zdjęcie lotnicze prezentowane na wystawie
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Na koniec numeru...
SZPILKA AKADEMICKA

LESZKA WOJNARA

Czy ten zbytek to zabytek

Jest w Krakowie taki  zbytek,
Że co krok, to już zabytek.
Byle murek czy WC-cik
Za zabytek tu obleci.
A ja powiem Ci, kochanie,
Że gdy nowe coś tu stanie,
To historią tak przeżarte,
Że zabytkiem nazwać warte.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Żaki
Dawniej przed Niedzielą Palmową dwóch lub trzech małych chłopców, z baziami w rękach, 
odwiedzało sąsiadów i składało życzenia tej treści:
 
Idzie nam tu, idzie ta kwietna niedziela,
Bedom żoczki witać Pana Zbawiciela.
Czymże Go przywitać, kwiateczków nie widać,
Ciężko zima była, wszystko wymroziła,
Dla Pana Jezusa nic nie zostawiła.
To jo, mały żoczek, wylozłem na krzoczek,
A z krzoczka na wode, rozbiłem se brode.
Pan Jezus maluśki, pogubił pieluszki,
To jo się pospiesze, pieluszki poznosze,
A wos gosposieńko o jajeczko prosze,
Nie mocie jajeczka, dejcie gomółeczke. 
Będziemy wychwalać Świętą Panieneczke,
Nie mocie gomółki, dajcie kromke chleba,
Zapłaci Wam Pan Bóg z wysokiego nieba.

Po takich życzeniach gospodyni zawsze do koszyka coś wsunęła.

Józef Nizioł






