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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Za nami główne uroczystości jubileuszu 70-lecia Politechniki 
Krakowskiej: akademia w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, Kon-
ferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Forum „Nauka 
i Gospodarka”, Międzynarodowa Konferencja „Practical Applica-
tions of Innovative Solutions Resulting from Scientifi c Research”. 
To było dla nas bardzo udane święto.

Wszystkim, których trud zaowocował godną pochwał organi-
zacją obchodów 70-lecia PK, należą się słowa serdecznych po-
dziękowań. Dziękuję Komitetowi Organizacyjnemu Jubileuszu 
z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym na czele, dyrekto-
rowi administracyjnemu PK i dyrektorowi technicznemu PK oraz 
pracownikom podległych Państwu jednostek. Dziękuję wszystkim 
osobom współpracującym z organizatorami jubileuszu.

Obchody 70-lecia PK zostały ciepło przyjęte przez gości, któ-
rzy licznie przybyli na akademię, forum gospodarcze i konferencję 
naukową. Zaszczycili nas obecnością m.in. wicepremier i minister 
gospodarki Janusz Piechociński i komisarz UE Elżbieta Bień-
kowska, która — jak pamiętamy — miała u nas wykład inaugu-
racyjny w 2009 r. Towarzyszyli nam także wojewoda małopolski 
Jerzy Miller, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa 
i wiceprezydent Krakowa Katarzyna Cięciak. Mszę św. w bazyli-
ce św. Floriana odprawił kardynał Stanisław Dziwisz. Ograniczo-
ne ramy „Słowa” nie pozwalają imiennie podziękować wszystkim 
Dostojnym Gościom akademii oraz znakomitym przedstawicielom 
nauki, gospodarki i biznesu, obecnym na forum i konferencji. Dzię-
kuję wszystkim za tę życzliwą obecność. W „Słowie” nie sposób 
też podać szczegółowych informacji o każdym wydarzeniu jubile-
uszowym, są one opisywane w tym numerze „Naszej Politechniki” 
i będą relacjonowane w kolejnym.

Przypomnę tylko, że z okazji 70-lecia PK zostały wydane 
okolicznościowe publikacje. Księga jubileuszowa pt. „70 lat Poli-
techniki Krakowskiej 1945–2015”, przygotowana przez Komitet 
Organizacyjny Jubileuszu, zawiera cenne informacje dotyczące 
osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych politech-
nicznej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego 
dziesięciolecia. Książka autorstwa Elżbiety Koniecznej pt. „Zawód: 
inżynier” ma zupełnie inny charakter. Przedstawione w zwięzłej for-
mie najważniejsze fakty z 70-lecia PK zostały wzbogacone o rela-
cje świadków i wywiady z obecnymi i byłymi pracownikami naszej 
uczelni oraz członkami ich rodzin. Te dwie publikacje dobrze się 
uzupełniają, obie są wartościowym zapisem naszej historii. Pre-
zentują osiągnięcia i pracę wielu pokoleń pracowników i studentów 
PK, owocującą sukcesami naszej Alma Mater. Podczas studiowa-
nia tych lektur warto, by każdy zadał sobie pytania o osobisty wkład 
we wspólne politechniczne dzieło. Zapytajmy, jaki był mój udział 
w osiągnięciach uczelni, czy jestem wystarczająco aktywny i utoż-
samiam się z uczelnią, biorę współodpowiedzialność za jej pozycję 
i rozwój? Czy może jestem tylko biernym obserwatorem, a może 
wręcz wykorzystuję ją instrumentalnie do swoich pozauczelnianych 
celów? Nie można — nie mam zamiaru i nigdy nie miałem — ukry-
wać, że nie wszyscy angażują się w działania na rzecz wspólnego 
dobra, któremu na imię Politechnika Krakowska. 

W dniach jubileuszu gościliśmy Konferencję Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych (KRPUT). Wzięli w niej udział reprezentanci 
wszystkich szkół technicznych. Obecny był także przewodniczący 

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Rek-
torom uczelni serdecznie dziękuję. Obrady dotyczyły m.in. zagad-
nień związanych z rozwojem kadry, fi nansowaniem nauki, akredy-
tacją kierunków studiów (krajową i zagraniczną). Wnioski z obrad 
będą uwzględnione w naszej codziennej działalności.

Obchodom jubileuszu PK towarzyszyły dodatkowe inicjatywy 
wydawnicze i wystawiennicze. Poczta Polska wydała karty i znacz-
ki pocztowe związane z 70-leciem PK, przygotowała też okolicz-
nościowy stempel pocztowy. W Muzeum Politechniki Krakowskiej 
otwarto ekspozycję fi latelistyczną „Jan Paweł II — Honorowy 
Senator i Profesor Politechniki Krakowskiej w kolekcjonerstwie”. 
Głównym pomysłodawcą i organizatorem wystawy, którą można 
oglądać do 30 czerwca, był prof. Jan Pielichowski. Serdecznie 
dziękuję, Panie Profesorze. 

W Muzeum PK otwarto także wystawę pod nazwą „Leopolis 
semper fi delis”, prezentującą wybrane dzieła kolekcji „Lwowiana” 
ze zbiorów Biblioteki PK. „Lwowiana” — to bogaty zbiór książek 
technicznych, w tym podręczników, których autorami byli głównie 
profesorowie Politechniki Lwowskiej. Kolekcja zawiera także dzieła 
literatury pięknej, przewodniki turystyczne, książki dotyczące historii 
Polski i historii sztuki. Za przygotowanie wystawy dziękuję pracow-
nikom Biblioteki PK. Dziękuję także pracownikom naszego Muzeum 
oraz dr. inż. arch. Krzysztofowi Wielgusowi za organizację uczestnic-
twa w Nocy Muzeów. Muzeum PK uczestniczyło w tym wydarzeniu 
po raz pierwszy i od razu z wielkim sukcesem. W tę wyjątkową noc 
zaprosiliśmy na wystawę „Ars Magna — Architectura Militaris. Twier-
dza Kraków 1914–2014”. Pokaz przyciągnął tłumy zwiedzających. 

Jubileuszowe akcenty towarzyszą nam wciąż na dziedzińcu 
kampusu głównego PK przy ul. Warszawskiej. Oglądać tu można 
wystawę fotografi czną „Politechnika Krakowska 1945–2015”. Za jej 
przygotowanie dziękuję szczególnie Janowi Zychowi i pozostałym 
pracownikom Działu Promocji PK.  

Z ważnych wydarzeń jubileuszowych czeka nas jeszcze czerw-
cowa Gala Sportu, organizowana przez Centrum Sportu i Rekreacji 
oraz Klub Uczelniany AZS. Podczas gali zostanie ogłoszona lista 
10 najlepszych sportowców 70-lecia PK, odbędzie się też premie-
ra książki „Sport na PK”, wszechstronnie opisującej siedem dekad 
działalności sportowej pracowników i studentów uczelni. 

Uczelniane życie kwitło w maju nie tylko z powodu wydarzeń 
jubileuszowych. Wystawy związane z uczelnią zostały otwarte tak-
że poza jej murami. W Pałacu Sztuki zaprezentowano ekspozycję 
„Profesorowie i studenci. Nauczanie rysunku odręcznego w latach 
1945–1982 na Wydziale Architektury PK”, a w Nowohuckim Cen-
trum Kultury — wystawę prac dyplomowych studentów architektury 
krajobrazu pt. „W przestrzeni”.

Maj to tradycyjnie czas wielu wydarzeń studenckich. Odbył się 
Rajd Politechniki Krakowskiej, Czyżynalia i Międzynarodowy Kon-
kurs Piosenki MCK, ta ostatnia impreza zgromadziła zagranicz-
nych artystów znakomicie znających polski repertuar oraz liczną 
widownię. 

Jak widać z tego przeglądu wydarzeń, aktywnych ludzi na PK 
jest wielu. Szkoda tylko, że są też tacy, którzy tylko patrzą z boku 
i komentują...

Kazimierz Furtak
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AKADEMIA, KONFERENCJE, WYSTAWY I PIKNIK

Święto Szkoły pod znakiem 
jubileuszu

Wiele ciepłych słów popłynęło w po-
łowie maja pod adresem Politechni-
ki Krakowskiej w trakcie uroczysto-
ści z okazji 70-lecia istnienia uczelni. 
Przybycie na obchody jubileuszowe 
wysokich przedstawicieli instytucji eu-
ropejskich, krajowych i regionalnych, 
a także znakomitych gości ze świata 
nauki, było wyrazem uznania dla dorob-
ku naszej szkoły. Na znaczącą pozycję 
Politechniki Krakowskiej wśród pol-
skich szkół wyższych zwracali uwagę 
podczas swych wystąpień liczni goście 
jubileuszu.

Majowe uroczystości zostały wpisane 
w obchodzone na Politechnice Krakowskiej 
od kilku lat Święto Szkoły, nadając mu wy-
jątkowy charakter. Centralnym punktem uro-
czystości była akademia, która odbyła się 
14 maja w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. 
Uczestniczyli w niej: Elżbieta Bieńkowska 
— komisarz Unii Europejskiej ds. rynku we-
wnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw; Janusz Piechociński — 
wicepremier i minister gospodarki; Jerzy Miller — wojewoda ma-
łopolski; Marek Sowa — marszałek województwa małopolskie-

go oraz Katarzyna Cięciak 
— wiceprezydent Krakowa. 
Przybyło też wielu innych 
zaproszonych na ceremonię 
gości. 

— Stanowicie istotną 
część polskiego potencja-
łu, który jest coraz większy 
— powiedział Janusz Pie-
chociński, zwracając się do 
pracowników i studentów Po-
litechniki Krakowskiej licznie 
zgromadzonych w Teatrze 
im. Słowackiego. W swoim 
wystąpieniu wicepremier za-
znaczył, że środowisko aka-
demickie jest szczególnym 
partnerem dla gospodarki 
i biznesu, po czym złożył po-
dziękowania za owo partner-
stwo i współpracę, dodając 

jednocześnie prośbę o dalsze, twórcze zmienianie polskiej rze-
czywistości na lepsze.

Występując podczas akademii w Teatrze im. Słowackiego, 
Elżbieta Bieńkowska podkreśliła, że do przemysłu oraz innowa-
cyjności w planach Komisji Europejskiej na nadchodzące lata 
przywiązuje się najwyższą wagę. Dlatego Europie potrzebne 
są polskie uczelnie, w tym szczególnie uczelnie o profi lu tech-
nicznym, stwierdziła Elżbieta Bieńkowska, życząc Politechnice 
Krakowskiej wspaniałej młodzieży — młodzieży, która myśli 
o kraju i myśli o Europie.

Podczas uroczystości wyróżniającym się pracownikom 
Politechniki Krakowskiej wręczono odznaczenia państwowe, 
resortowe i regionalne. Listę odznaczonych zamieszczamy na 
następnej stronie. Bezpośrednio po ceremonii w Teatrze im. 
Słowackiego profesorowie i studenci przeszli ulicami miasta na 
uczelnię w uroczystym pochodzie. 

Akademię z okazji 70-lecia Politechniki Krakowskiej poprze-
dziło nabożeństwo w intencji uczelni w bazylice św. Floriana. 
Mszę św. koncelebrował metropolita krakowski kardynał Sta-
nisław Dziwisz. 

Obchody jubileuszu Politechniki Krakowskiej stały się oka-
zją do ważnych spotkań ludzi nauki i środowisk z nauką współ-
pracujących. 14 maja w godzinach popołudniowych odbyło 
się Forum „Nauka i Gospodarka”. Znaczącym wydarzeniem 

Rektor i prorektorzy PK uczestniczyli w mszy św. w kościele św. Floriana

Społeczności Politechniki Krakow-
skiej życzenia złożył wicepremier 
Janusz Piechociński
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związanym z jubileu-
szem było zorganizo-
wanie w dniu 15 maja 
w Krakowie posiedzenia 
Kon ferencji Rektorów 
Polskich Uczelni Tech-
nicznych. Uczestniczą-
cy w spotkaniu rektorzy 
debatowali o najistotniej-
szych problemach uczel-
ni, które kształcą przy-
szłych inżynierów. Tego 
samego dnia przedsta-
wiciele zagranicznych 
i krajowych ośrodków na-
ukowych mówili podczas 
jubileuszowej konferencji 
naukowej o dokonaniach 
w nauce związanych 
z dyscyplinami upra-
wianymi od lat na Poli-
technice Krakowskiej. 
Głównym wydarzeniom 
jubileuszu towarzyszyły 
imprezy, które urozma-
iciły program obchodów. 
Otwarto nowe wystawy, nie zabrakło też tradycyjnego pikniku. 

Podsumowując w trakcie obchodów jubileuszowych mi-
nione 70-lecie, starano się też wskazać drogę, którą powinna 
podążać nasza uczelnia. — Rozwój Politechniki we współczes-
nych uwarunkowaniach będzie możliwy, jeśli nasza uczelnia 
swoje zadania w zakresie edukacji i nauki będzie realizować 
jako innowacyjne centrum kształcenia i badań naukowych — 
powiedział rektor Kazimierz Furtak w trakcie wystąpienia pod-
czas akademii w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.

Lesław Peters

Szerszą relację z wydarzeń związanych z ob-
chodami jubileuszu Politechniki Krakowskiej, 
wraz z listą osób uhonorowanych medalem 
70-lecia PK — zamieścimy w następnym nume-
rze „Naszej Politechniki”.

Marszałek Marek Sowa reprezentował 
władze samorządowe województwa

Dla uczestników uroczystego pochodu deszcz nie był przeszkodą
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Odznaczeni pracownicy 
Politechniki Krakowskiej
Medal Złoty za Długoletnią Służbę
dr hab. inż. Janusz Chodur
dr hab. inż. Wiesław Gądek
dr inż. Renata Górska
dr inż. Adam Jarząbek
prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch
dr hab. inż. Anna Kumaniecka
dr hab. inż. Władysław Mitianiec
dr hab. inż. arch. Anna Palej, prof. PK
dr hab. inż. Paweł Piec
mgr Lidia Ponanta
dr inż. Andrzej Sowa
inż. Jerzy Stawowiak
dr inż. Adam Tułecki
dr inż. arch. Andrzej Wiszowaty

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
dr hab. inż. Piotr Czub
dr inż. arch. Zbigniew Kęsek
dr inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę
dr inż. Piotr Beńko
dr inż. arch. Patrycja Haupt
mgr inż. Grzegorz Nowak
dr inż. Zbigniew Szular

Złota Odznaka Honorowa Województwa 
Małopolskiego — Krzyż Małopolski
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń

Srebrna Odznaka Honorowa Województwa 
Małopolskiego — Krzyż Małopolski
prof. dr hab. inż. Józef Gawlik
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
mgr Jadwiga Widziszewska

Medal Komisji Edukacji Narodowej
dr hab. inż. Andrzej Grzyb, prof. PK
dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK
prof. dr hab. inż. Jacek Krużelecki
dr Anna Milian
prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska
dr hab. inż. arch. Joanna Stożek, prof. PK
prof. dr hab. inż. Bolesław Tabiś
prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana
dr inż. Waldemar Zając-Domański
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pracowników odznaczeniami i nagrodami naukowymi. Tym ra-
zem okazja była szczególna, bowiem wręczenie odznaczeń 
i nagród miało miejsce w roku jubileuszowym. Wspomniał o tym 
rektor PK prof. Kazimierz Furtak, witając przybyłych na uroczy-
stość, która odbyła się 17 kwietnia w Sali Senackiej. Rektor 
zauważył, że wśród wyróżnionych nie brakuje osób młodych, 
co dobrze wróży przyszłości uczelni.

W 2015 r. odznaczenia i nagrody przyznano następującym 
osobom:

Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK
dr inż. Wiesław Cichocki
dr inż. Otmar Vogt

Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk
dr hab. inż. arch. Anna Franta, prof. PK
dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK
dr hab. inż. Wojciech Marek, prof. PK
dr hab. inż. Marek Stanuszek
dr hab. inż. Konrad Weinreb
dr inż. Elżbieta Jarosińska
dr inż. Zbigniew Kokosiński
dr inż. Teresa Seruga
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus

Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej
dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK
dr hab. Klaudia Stala
dr inż. Aleksander Byrdy
dr inż. Lucyna Domagała
dr inż. Aneta Gądek-Moszczak
dr inż. arch. Katarzyna Hodor
dr inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk

dr inż. Lech Jamroż
dr Irena Jaworska
dr inż. Marek Kowalski
dr inż. Renata Kozik
dr inż. Kazimierz Piszczek
dr inż. Renata Sikorska-Bączek
dr Mieczysława Solińska
dr inż. Barbara Szpakiewicz
dr Tomasz Ściężor
dr inż. arch. Marta Urbańska
dr inż. Piotr Zieliński
mgr Adam Bodzioch 
mgr Krzysztof Dudek
mgr inż. Arkadiusz Jodłowski
mgr Grażyna Mermon
mgr Grażyna Śrutowska
mgr Maria Talaga
mgr Ilona Wojewódzka-Olszówka
mgr inż. Jolanta Zatorowska
inż. Beata Kocoń
Andrzej Baran

Nagrody Naukowe Rektora PK

Nagroda dla autora najwyżej punktowanej publikacji naukowej 
— dr inż. Damian Muniak

Nagroda za największą liczbę cytowań — dr hab. inż. Jarosław 
Handzlik, prof. PK

Nagroda dla najmłodszego pierwszego autora publikacji w cza-
sopiśmie z ministerialnej listy A czasopism naukowych — 
mgr inż. Iwona Kamińska

Nagroda dla najmłodszego wypromowanego doktora habilito-
wanego — dr hab. Agnieszka Sobczak-Kupiec

Nagroda dla najmłodszego wypromowanego doktora — dr inż. 
Maria Kurańska

Nagroda dla promotora najmłodszego wypromowanego dokto-
ra — dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK

Nagrody za e-kursy

Indywidualne: 
I stopnia — dr inż. Krzysztof Zarębski
II stopnia — mgr inż. Dawid Łątka
III stopnia — mgr inż. Łukasz Ścisło

Zespołowe:
II stopnia — mgr inż. Mariusz Krawczyk, mgr inż. Paweł Lempa
III stopnia — mgr inż. Łukasz Hojdys, dr inż. Piotr Krajewski

Uczelniane odznaczenia i nagrody dla zasłużonych
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Dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK przyjmuje gratulacje od rektora 
prof. Kazimierza Furtaka
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Politechnika Krakowska wspo-
może władze samorządowe Krakowa 
w działaniach na rzecz podnoszenia 
jakości życia w mieście. Taki jest cel 
porozumienia, które 21 kwietnia za-
warte zostało pomiędzy PK a Gminą 
Miejską Kraków. Przewiduje ono uru-
chomienie nowego kierunku studiów 
podyplomowych dla osób zaangażo-
wanych w proces rozwoju przestrzen-
nego miasta.

Już w październiku 2015 r. Wydział 
Architektury PK zacznie prowadzić stu-
dia podyplomowe „środowisko mieszka-
niowe w obszarach zurbanizowanych: 
rozwój, przekształcenia, rewitalizacja”. 
Są one przeznaczone w pierwszej ko-
lejności dla projektantów, specjalistów 
planowania przestrzennego, gospodarki 
przestrzennej i ochrony środowiska, pra-
cowników administracji publicznej, osób 
zarządzających spółdzielniami i wspól-
notami mieszkaniowymi, inwestorów 
i deweloperów, a także dla działaczy or-
ganizacji pozarządowych oraz pracowni-
ków naukowych, którzy zajmują się pro-
blemami rozwoju, przekształcania oraz 
rewitalizacji osiedli i obszarów miesz-
kaniowych w miastach. W toku studiów 
przewidziano zarówno zajęcia teore-
tyczne, jak i praktyczne. Politechnika 
Krakowska jest w tym przedsięwzięciu 
wiodącym partnerem władz samorzą-
dowych, ale zajęcia będą prowadzić nie 
tylko specjaliści z PK, lecz także z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie i Akademii 
Górniczo-Hutniczej, jak również Urzędu 
Miasta Krakowa.

Ze strony Gminy Miejskiej Kraków 
podpis pod dokumentem złożył prezy-
dent Krakowa prof. Jacek Majchrowski. 
Ze strony Politechniki Krakowskiej umo-
wę podpisał rektor uczelni prof. Kazi-
mierz Furtak. W uroczystości uczestni-
czyli: wiceprezydent Krakowa Elżbieta 
Koterba, dyrektor Wydziału Rozwoju 
Miasta Rafał Kulczycki, dziekan Wydzia-
łu Architektury PK prof. Jacek Gyurko-
vich i dyrektor Instytutu Projektowania 
Urbanistycznego WA PK prof. Grażyna 
Schneider-Skalska.

W krótkim wystąpieniu prezydent Ja-
cek Majchrowski stwierdził, że porozu-
mienie jest kolejnym etapem zacieśnia-
nia współpracy środowiska naukowego 

i Urzędu Miasta. Komentując samą umo-
wę, powiedział, że miastu potrzebne są 
osoby, które wiedzą, jak należy owo mia-
sto rozwijać. Rektor Kazimierz Furtak 
mówił, że dawniej sprawą najważniejszą 
było zapewnienie ludziom mieszkań, na-
tomiast dziś chodzi o to, aby środowisko, 
w którym mieszkają, było bezpieczne 
i przyjazne; aby zachowane w nim były 
warunki intymności, a także by istniały 
przestrzenie wspólne i dobra komunika-
cja. Słowem, by ludziom żyło się jak naj-
lepiej. Oferowane obecnie studia pody-
plomowe są adresowane do osób, które 
ukończyły edukację w czasach, gdy na 
wiele ważnych dziś aspektów życia nie 
zwracano uwagi. Rektor PK wyraził za-
dowolenie z podpisania porozumienia, 
które daje uczelni możliwość spełniania 
swojej misji, polegającej m.in. na służe-
niu społeczeństwu. 

Prof. Jacek Gyurkovich — dziekan 
wydziału, na którym porozumienie bę-
dzie realizowane — przypomniał, że 
wiek XXI jest wiekiem miast, co dla 
Krakowa i wszystkich partnerów pro-
cesu kształtowania środowiska miesz-
kaniowego stanowi swego rodzaju 
zobowiązanie. Wystąpiła też prof. Gra-
żyna Schneider-Skalska, odpowie-
dzialna z ramienia PK za realizację 
porozumienia. Wskazała ona trzy skale, 
w których zaplanowane zostały studia 

będące przedmiotem porozumienia: 
1) obszary mieszkaniowe w strukturze 
miasta; 2) środowisko mieszkaniowe 
— problemy podstawowe; 3) obsza-
ry mieszkaniowe i środowisko miesz-
kaniowe — badania, projektowanie 
i przekształcanie. Z cyklem wykładów 
skojarzone są praktyczne ćwiczenia, 
których efektem będą opracowania dla 
Urzędu Miasta dotyczące wskazanych 
przez UMK terenów. Prof. Schneider-
-Skalska powiedziała, że absolwenci 
projektowanych studiów podyplomo-
wych nabędą najnowszą wiedzę teo-
retyczną i praktyczne umiejętności 
planowania w zakresie kształtowania 
i zarządzania obszarami mieszkanio-
wymi. Wyraziła przekonanie, że ukoń-
czenie studiów podnosić będzie konku-
rencyjność absolwenta na rynku pracy.

Podpisanie porozumienia odbyło się 
w Sali Senackiej PK w obecności licznie 
przybyłych dziennikarzy, którzy następ-
nie zasypali pytaniami prezydenta Kra-
kowa i przedstawicieli Politechniki. Wy-
darzenie znalazło szeroki oddźwięk na 
łamach prasy i w elektronicznych środ-
kach przekazu. Porozumienie wzbudziło 
zainteresowanie mediów ogólnopolskich, 
a także odbiło się echem na portalach re-
gionalnych poza Małopolską.

(ps)

Porozumienie Gminy Miejskiej Kraków z Politechniką Krakowską

Aby w mieście żyło się lepiej
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Moment podpisania porozumienia, od lewej: prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, rektor 
PK prof. Kazimierz Furtak i dziekan WA prof. Jacek Gyurkovich
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Trzy szkoły wyższe — Politechni-
ka Krakowska, Akademia Górniczo-
-Hutnicza i Uniwersytet Rolniczy w Kra-
kowie — chcąc podnieść efektywność 
swych działań, postanowiły utwo-
rzyć związek. To pierwsza w Polsce 
tego typu inicjatywa oparta na przepi-
sach znowelizowanej ustawy „Prawo 
o szkolnictwie wyższym”. Powołanie 
Związku Uczelni „InnoTechKrak” ogło-
szono 23 kwietnia w siedzibie Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go w Warszawie.

Uczelnie, które utworzyły związek, 
łączą długoletnie więzy współpracy. Jej 
podniesienie na wyższy poziom będzie 
służyć wzbogaceniu oferty dydaktycznej 
trzech szkół, usprawni ich zarządzanie 
oraz ułatwi pozyskiwanie środków na ba-
dania. Statut Związku Uczelni wymienia 
13 obszarów, w których uczestnicy po-
rozumienia mogą powierzyć związkowi 
prowadzenie zadań.

Chodzi m.in. o: wymianę informacji 
o zasobach kadrowych i bazie dydak-
tycznej (w celu rozszerzania zakresu 
i poprawy jakości oferty dydaktycznej); 
wspólne prowadzenie kursów i szkoleń; 
monitorowanie karier zawodowych absol-
wentów trzech uczelni i śledzenie potrzeb 
rynku pracy; podnoszenie kwalifi kacji 
zawodowych pracowników; stwarzanie 
warunków do rozwoju kultury fi zycznej; 
stwarzanie warunków do realizacji badań 
naukowych i prac rozwojowych (np. przez 
tworzenie konsorcjów, wspólnych cen-
trów badawczych i laboratoriów); wspie-
ranie komercjalizacji wyników badań. Sta-
tut uwzględnia też możliwość współpracy 
w zakresie gromadzenia i udostępniania 
zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenia 
działalności wydawniczej.

Organem uchwałodawczym związku 
„InnoTechKrak” jest Rada Związku, two-
rzona przez rektorów i prorektorów trzech 
uczelni oraz reprezentantów nauczycieli 
akademickich, studentów oraz pracow-
ników niebędących nauczycielami aka-
demickimi. Organem zarządzającym jest 
Prezydium Rady Związku. W jego skład 
wchodzą rektorzy trzech uczelni człon-
kowskich. Prezydium reprezentowane 
jest przez przewodniczącego związku, 
a funkcję tę powierza się na rok jednemu 
z rektorów, w cyklicznej kolejności: AGH, 

PK, UR. Tworzące „InnoTechKrak” uczel-
nie zachowują swoją autonomię.

Ogłoszenie w siedzibie MNiSW utwo-
rzenia pierwszego w Polsce Związku 
Uczelni połączone zostało z konferencją 
prasową. Komentując wydarzenie, mi-
nister prof. Lena Kolarska-Bobińska po-
wiedziała: — Kraków dzisiaj wyznacza 
trendy w szkolnictwie wyższym. Mam na-
dzieję, że ten związek będzie przykładem 
dla innych uczelni (cyt. za: nauka.gov.pl). 

Polska Agencja Prasowa przyto-
czyła słowa wypowiedziane podczas 
konferencji prasowej przez rektora Po-
litechniki Krakowskiej prof. Kazimierza 
Furtaka: — Głównym celem, jaki nam 

Powstał Związek Uczelni „InnoTechKrak”

Współpraca na wyższym poziomie
przyświecał, było zwiększenie poten-
cjału, zwiększenie konkurencyjności 
w zakresie badań naukowych i dydak-
tyki. Odnosząc się do możliwości sięga-
nia po fundusze z programu Horyzont 
2020, rektor PK stwierdził: — Damy 
sobie szansę na pozyskiwanie bardzo 
poważnych środków na badania na-
ukowe, na współpracę z gospodarką. 
Uczestniczący w spotkaniu z dziennika-
rzami rektor AGH prof. Tadeusz Słomka 
i rektor UR prof. Włodzimierz Sady pod-
kreślali korzyści płynące z utworzenia 
Związku Uczelni.

(ps)

Dwaj naukowcy związani z Poli-
techniką Krakowską zostali wybra-
ni do władz Komisji Geodezji i In-
żynierii Środowiska Oddziału PAN 
w Krakowie. 20 marca podczas ze-
brania sprawo zdawczo-wyborczego 
prof. Zbigniew Piasek został prze-
wodniczącym komisji, a stanowisko 
jej sekretarza powierzono dr. inż. Ce-
zaremu Tosiowi.

Komisja Geodezji i Inżynierii Środowi-
ska Oddziału PAN w Krakowie działa już 
23 lata. Jako jej nowy przewodniczący 

Prof. Zbigniew Piasek na czele komisji PAN
prof. Piasek zastąpił prof. Krzysztofa Ko-
relskiego, który funkcję tę pełnił przez 
19 lat. Warto odnotować, że prof. Korelski 
to syn prof. Juliusza Korelskiego, który na 
Politechnice Krakowskiej był przed laty 
kierownikiem Zakładu Mostów i Tuneli. 

Prof. Zbigniew Piasek jest kierowni-
kiem Zakładu Geodezji i Geologii Inży-
nierskiej na Wydziale Inżynierii Środowi-
ska PK, zaś dr inż. Cezary Toś pracuje 
w tymże zakładzie.

(R.)
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„InnoTechKrak” był tematem konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie MNiSW w War-
szawie
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Kronika
Marzec

2 III Inauguracja roku akademickiego na studiach stacjonarnych II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska.

2–6 III 27. Konferencja Naukowa „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych” zor-
ganizowana przez Instytut Geotechniki Wydziału Inżynierii Środowiska PK w Korbielowie.

3–5 III Seminarium naukowe prof. Güntera Woznego z Technische Universität Berlin pt. „Process Simulation and Optimi-
zation of Chemical Plants”.

4 III Otwarcie wystawy prac zgłoszonych na konkurs architektoniczno-krajobrazowy dotyczący koncepcji zagospo-
darowania parku „Białe Morza” w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w 2016 r. Uroczystość połączona 
z wręczeniem nagród odbyła się w sali obrad Rady Miasta. Główna nagroda w konkursie została przyznana 
absolwentkom Wydziału Architektury PK.

5 III Posiedzenie Konwentu Seniorów PK, wykład pt. „Architektura w czasach terroryzmu” wygłosił prof. dr hab. inż. 
arch. Artur Jasiński, absolwent Wydziału Architektury PK, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich.

II Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Podziemnej Komunikacji Miejskiej w Krakowie”, zorganizowana 
przez Instytut Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

11–14 III 62. Mistrzostwa PK w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie w Zakopanem.

12–13 III 11. Studencki Festiwal Informatyczny w Krakowie.

13 III Zebranie Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN w Sali Senackiej PK.

III Studencka Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Arch-Eco. Architektura Miejsca” zorganizowana przez 
Koło Naukowe Projektowania Zrównoważonego przy Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wy-
działu Architektury PK.

I Międzynarodowe Krakowskie Seminarium o Przestrzeniach Urbanistycznych „Zasady deregulacji przestrzeni 
urbanistycznej. Współczesne doświadczenia z Europy Środkowej i Wielkiej Brytanii”, zorganizowane przez Za-
kład Przestrzeni Urbanistycznych Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury PK.

14 III Dzień Liczby Pi zorganizowany przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.

17 III — 12 IV Wystawa malarstwa Andrzeja Hrabca „Jedność zmienności — zmienność jedności, czyli synteza abstrakcji urba-
nistycznych na kanwie Misurathy” w Galerii PK „Gil”.

18 III — 8 IV Wystawa twórczości członków Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich „Maryniści 2015” 
w Galerii PK „Kotłownia”.

19 III Francusko-polskie seminarium naukowe dotyczące bezpieczeństwa zapór i wałów przeciwpowodziowych w Pol-
sce i Francji, zorganizowane przez Wydział Inżynierii Środowiska PK w sali konferencyjnej PK „Kotłownia”.

20 III Dzień otwarty PK.

Konferencja podsumowująca projekt „Politechnika XXI wieku. Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej — 
najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów” w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-
-Badawczym „Działownia” PK.

24 III 39. Uliczny Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki zorganizowany przez Akademicki 
Związek Sportowy PK i Centrum Sportu i Rekreacji PK.

25 III 17. Inżynierskie Targi Pracy w Krakowie.

26 III Konferencja „Małopolski Certyfi kat Budownictwa Energooszczędnego” zorganizowana przez Małopolskie Cen-
trum Budownictwa Energooszczędnego PK, połączona z dniem otwartym Małopolskiego Laboratorium Budow-
nictwa Energooszczędnego.

26–28 III Targi edukacyjne — Festiwal Zawodów w Małopolsce.

27 III Uroczysty koncert z okazji 70-lecia Politechniki Krakowskiej w Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie.

28 III Wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Architektury PK.

Opracowała: Renata Dudek
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Senat podjął uchwały w sprawie:
— nadania profesorowi Richardowi Korffowi 

godności honorowego profesora Politechniki 
Krakowskiej;

— opiniowania wniosku o nadanie prof. Wiesła-
wowi Kurdowskiemu tytułu doctora honoris 
causa Politechniki Opolskiej;

— opiniowania wniosku o nadanie prof. Wojcie-
chowi Kacalakowi tytułu doctora honoris causa 
Politechniki Poznańskiej;

— powołania recenzenta dorobku prof. Wiesła-
wa Olszaka w związku z toczącym się postę-
powaniem o nadanie tytułu doctora honoris 
causa Politechniki Świętokrzyskiej;

— opiniowania kandydatury mgr. inż. Piotra Ro-
gowskiego na drektora Centrum Badań i Roz-
woju Urządzeń Przemysłowych „CEBEA”;

— opiniowania kandydatury dr. Bogumiła Stęp-
lewskiego na pełniącego obowiązki kierownika 
Zakładu Produkcji Doświadczalnej „CEBEA”;

— zmiany przewodniczącego Komisji Dyscypli-
narnej ds. Nauczycieli Akademickich;

— opiniowania wniosków o przyznanie nagród 
ministra nauki i szkolnictwa wyższego;

— przyznania odznaczeń Politechniki Kra-
kowskiej;

— powołania przedstawicieli Samorządu Stu-
denckiego do komisji dyscyplinarnych do 
spraw studentów oraz komisji senackich;

— zmiany warunków i trybu rekrutacji na I rok 
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 
I i II stopnia przewidzianych do uruchomie-
nia w roku akademickim 2015/2016;

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

— warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonar-
nych i niestacjonarnych studiów III stopnia 
przewidzianych do uruchomienia w roku aka-
demickim 2015/2016;

— „Regulaminu studiów doktoranckich na Poli-
technice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”;

— „Regulaminu studiów podyplomowych na 
Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Ko-
ściuszki”;

— ustalenia wytycznych dotyczących planów 
i programów studiów podyplomowych oraz 
kursów dokształcających;

— zmiany efektów kształcenia dla kierunku 
nanotechnologie i nanomateriały prowadzo-
nego na Wydziale Fizyki, Matematyki i Infor-
matyki;

— zmiany efektów kształcenia dla kierunku na-
notechnologie i nanomateriały prowadzone-
go na Wydziale Inżynierii i Technologii Che-
micznej;

— zmiany efektów kształcenia dla kierunku 
elektrotechnika prowadzonego na Wydziale 
Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej;

— „Regulaminu korzystania z infrastruktury ba-
dawczej na Politechnice Krakowskiej im. Ta-
deusza Kościuszki”;

— „Regulaminu organizacyjnego Centrum Ba-
dań i Rozwoju Urządzeń Przemysłowych 
»CEBEA«”;

— „Regulaminu organizacyjnego Za kładu Pro-
dukcji Doświadczalnej »CEBEA«”;

— zmian w „Statucie Politechniki Krakowskiej”.
rd

Zarządzenia rektora PK 
Zarządzenie nr 11 z 18 lutego 2015 r. 

w sprawie zmian w „Zasadach (polityce) rachun-
kowości”.

Zarządzenie nr 12 z 26 lutego 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia procedur Wewnętrz-
nego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zarządzenie nr 13 z 27 lutego 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie 
organizacyjnym administracji Politechniki Kra-
kowskiej”.

Zarządzenie nr 14 z 27 lutego 2015 r. 
w sprawie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Budowy Urządzeń Chemicznych. 

Zarządzenie nr 15 z 2 marca 2015 r. w spra-
wie zmian w „Zasadach opracowywania, wyda-
wania i rozpowszechniania wewnętrznych aktów 
normatywnych na Politechnice Krakowskiej im. 
Tadeusza Kościuszki”.

Zarządzenie nr 16 z 16 marca 2015 r. w spra-
wie „Regulaminu określającego tryb przyznawa-
nia stypendium doktoranckiego i zwiększenia 
stypendium doktoranckiego na Politechnice Kra-
kowskiej, zasady punktowania osiągnięć dokto-
rantów oraz zasady tworzenia list rankingowych”.

Komunikat rektora PK
Komunikat nr 3 z 10 marca 2015 r. w spra-

wie uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu 
w dniu 27 lutego 2015 r.

mz
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Szeroki zakres współpracy przewi-
duje umowa, którą Politechnika Kra-
kowska zawarła 16 kwietnia z Instytu-
tem Kolejnictwa w Warszawie. Nasza 
uczelnia może liczyć m.in. na wsparcie 
procesu dydaktycznego poprzez wy-
posażenie laboratoriów PK w specjali-
styczne oprogramowanie i sprzęt, któ-
rymi dysponuje partner porozumienia.

Współpraca naukowo-techniczna, 
w myśl zawartej umowy, obejmuje: publi-
kację artykułów i wyników badań, wymia-
nę doświadczeń, organizację konferencji 
naukowych i seminariów, a także wspólną 
realizację projektów inżynierskich i ba-
dawczych. Partnerzy zamierzają również 
wspomagać się wzajemnie w zakresie kon-
sultacji, w dziedzinie sprzętu i infrastruktury 
oraz w dostępie do baz danych, jak rów-
nież wymieniać informacje oraz wspierać 
się nawzajem w projektach realizowanych 
na zasadach komercyjnych. Studenci PK, 

Instytut Kolejnictwa partnerem 
Politechniki Krakowskiej

interesujący się transportem szynowym 
i pojazdami szynowymi oraz infrastruktu-
rą kolejową i tramwajową, mogą liczyć na 
praktyki zawodowe i dyplomowe. 

Do zawarcia porozumienia doszło pod-
czas wizyty delegacji Instytutu Kolejnictwa 

na Politechnice. Umowę podpisali dyrektor 
IK dr inż. Andrzej Żurkowski i prorektor PK 
ds. nauki prof. Jan Kazior.

(ps)
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Coraz więcej pracowników Poli-
techniki Krakowskiej uzyskuje stop-
nie naukowe. Kolejną grupę osób 
promowano 17 kwietnia, podczas 
uroczystego posiedzenia Senatu PK. 
Stopień doktora habilitowanego uzy-
skało 11 osób, zaś stopień doktora — 
18 promowanych.

Na uroczystość, którą prowadził jak 
zwykle prorektor ds. nauki prof. Jan 
Kazior, przybyli opiekunowie naukowi 
promowanych, a także członkowie ich 
rodzin i przyjaciele. Dorobek naukowy 
i zawodowy nowych doktorów habilito-
wanych i doktorów przedstawili dziekani 
poszczególnych wydziałów. W przypad-
ku niektórych osób mogliśmy też poznać 
ich prywatne zainteresowania, niekiedy 
zresztą dość nietypowe.

W pierwszej kolejności wręczone zo-
stały dyplomy potwierdzające nadanie 
stopnia doktora habilitowanego. Otrzy-
mały je następujące osoby: 

z Wydziału Architektury — 
dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski, 
dr hab. inż. arch. Małgorzata Mizia, 
dr hab. inż. arch. Hubert Mełges, 
dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański, 
dr hab. Artur Zaguła;

z Wydziału Inżynierii i Technologii 
Chemicznej — 
dr hab. inż. Przemysław Rybiński; 

z Wydziału Mechanicznego — 
dr hab. inż. Halina Egner, 
dr hab. inż. Piotr Kędziora, 
dr hab. inż. Jacek Pietraszek, 
dr hab. inż. Marek Sikoń,
dr hab. inż. Bogdan Szybiński.

Dyplomy doktorskie trafi ły do rąk osób 
takich jak:

z Wydziału Architektury — 
dr inż. arch. Ingeborga Cygankiewicz,
dr inż. arch. Monika Gała-Walczowska,
dr inż. arch. Anna Gałecka-Drozda,
dr inż. arch. Dorota Jopek;

z Wydziału Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej —
dr inż. Tomasz Sieńko;

z Wydziału Inżynierii Lądowej — 
dr inż. Marcin Dyba,
dr inż. Piotr Stecz;

z Wydziału Inżynierii Środowiska — 
dr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga;

z Wydziału Inżynierii i Technologii 
Chemicznej — 
dr inż. Stanisław Famielec,
dr inż. Maria Kurańska, 
dr inż. Krzysztof Józef Neupauer,
dr inż. Jolanta Pulit-Prociak,
dr inż. Paweł Staroń;

z Wydziału Mechanicznego — 
dr inż. Andrzej Czerwiński, 
dr inż. Damian Muniak,
dr inż. Mateusz Skałoń,
dr inż. Jarosław Szczygieł,
dr inż. Tomasz Tokaj.

Promocje doktorskie

Pogratulowawszy nowym doktorom 
habilitowanym i doktorom, rektor PK prof. 
Kazimierz Furtak wyraził radość z ich 
awansu naukowego, gdyż dla wydzia-
łów i uczelni oznacza on szansę rozwo-
ju. Rektor powiedział, że promowani za-
wdzięczają swój osobisty rozwój naukowy 
wielu ludziom, którzy stali na ich drodze. 
Do doktorów habilitowanych skierował 
zaś następujący apel: — Swoim promoto-
rom możecie się odwdzięczyć, promując 
własnych następców. Prof. Furtak zwrócił 
uwagę na pojawienie się w postępowaniu 
o nadanie stopnia doktorskiego funkcji 
promotora pomocniczego. 

Po części ofi cjalnej uczestnicy uroczy-
stości wpisali się do księgi pamiątkowej, 
wypili symboliczną lampkę wina i zostali 
uwiecznieni na wspólnym zdjęciu.

(ps)
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Rektor PK Kazimierz Furtak promuje 
dr. inż. Tomasza Tokaja

Gratulacje rektora odbiera dr inż. Tomasz 
Sieńko
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Pracownicy

Profesorowie
Witold Cecot

Urodził się 4 lipca 1956 r. w Krakowie. 
Ukończył klasę o profi lu matematyczno-
-fi zycznym w VI krakowskim LO. Po uzy-
skaniu dyplomu magistra inżyniera podsta-
wowych problemów techniki na Wydziale 
Budownictwa Lądowego (obecnie Inżynie-
rii Lądowej) Politechniki Krakowskiej, na 
której studiował w latach 1975–1980, zo-
stał zatrudniony w Instytucie Mechaniki 
Budowli PK. 

Na przełomie lat 1984/1985 odbył rocz-
ną praktykę w biurze projektowym. Pra-
cę doktorską, wykonaną pod kierunkiem 
prof. Janusza Orkisza, obronił w 1990 r., 
a habilitacyjną — w 2006 r. Kilka razy prze-
bywał na stażach naukowych w Stanach 
Zjednoczonych (łącznie prawie trzy lata). 
Tytuł profesora nauk technicznych nadał 
mu prezydent Rzeczpospolitej Polskiej po-
stanowieniem z dnia 4 marca 2015 r.

Obecnie jest zatrudniony w Instytucie 
Technologii Informatycznych w Inżynierii 
Lądowej na stanowisku profesora PK. Od 
2009 r. pełni funkcje zastępcy dyrektora 
instytutu oraz kierownika Zakładu Metod 
Obliczeniowych w Mechanice. Jest rów-
nież kierownikiem studiów doktoranckich 
Wydziału Inżynierii Lądowej. W latach 
2005–2008 był prodziekanem WIL.

Główny obszar jego działalności na-
ukowej dotyczy metod obliczeniowych. 
Początkowo rozwijał metodę elementów 
brzegowych (MEB) w zastosowaniu do 
obliczania naprężeń resztkowych płyt 
i szyn kolejowych. Badania wykonywał 
w zespole prof. J. Orkisza m.in. dla Depar-
tamentu Transportu Stanów Zjednoczo-
nych. Zaproponował dyskretyzację MEB 
dla zagadnienia nieliniowego przez odpo-
wiednią zmianę zmiennych, umożliwiają-
cą dodatkowo uwzględnienie wzmocnie-
nia kinematycznego.

W latach 1992–1993 przez ponad 
półtora roku pracował w ramach praktyki 
w fi rmie Computational Mechanics Com-
pany (obecnie Altair Engineering) w Au-
stin, w Stanach Zjednoczonych, jako Se-
nior Research Engineer. Współpracował 
wtedy z prof. J. T. Odenem z Texas Institu-
te for Computational Mechanics (TICOM) 
na Uniwersytecie Teksańskim w Austin. 
Zajmował się „Micro- and Macroscopic 
Models of Contact and Friction”, projektem 
fi nansowanym przez US Air Force Offi ce 
of Scientifi c Research. Badania dotyczy-
ły modelowania zjawisk kontaktu i tarcia 
na podstawie znajomości właściwości 

mikroskopowych powierzchni, będących 
w kontakcie i gęstości prawdopodobień-
stwa występowania pewnych cech geo-
metrycznych mikronierówności. Prace 
prowadzone na początku lat 90. ubieg-
łego wieku były faktycznie obliczeniami 
typu wieloskalowego w dziedzinie będą-
cej obecnie jedną z najważniejszych pod 
względem podejścia do modelowania 
właściwości materiałów niejednorodnych. 
Przewidywania numeryczne zostały po-
zytywnie zweryfi kowane przez porówna-
nie z wynikami specjalnie zamówionych, 
prowadzonych równolegle badań labora-
toryjnych. Efekty tych prac zostały opubli-
kowane w artykułach, które od tego czasu 
były wielokrotnie cytowane.

Po powrocie do Polski kontynuował 
prace nad obliczaniem naprężeń resztko-
wych, stosując tym razem hp-adaptacyjną 
metodę elementów skończonych (MES) 
oraz model Zarki. Prace te konsultował 
z DOT (Department of Transportation) 
w trakcie wizyt jako Summer Visiting Re-
search Scientist, a jego głównym wkładem 
było m.in. uogólnienie modelu Zarki przez 
uwzględnienie w uproszczony sposób 
zużycia i szlifowania szyn oraz kontynu-
alnego zniszczenia materiału. Analizował 
szyny i koła poddane obciążeniom eksplo-
atacyjnym oraz szyny w trakcie prostowa-
nia, będącego ostatnim etapem produkcji. 
Większość jego prac stała się podstawą 
serii artykułów oraz pracy habilitacyjnej 
pt. „Analysis of selected in-elastic problems 
by h-adaptive fi nite element method” (Wy-
dawnictwo PK, 2005), obronionej w 2006 r. 
na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. 

W tym czasie podjął również współpra-
cę z prof. Leszkiem Demkowiczem doty-
czącą analizy propagacji fal elektromagne-
tycznych i zastosowania hp-adaptacyjnej 
MES. Podczas trzech wizyt w Institute for 
Computational Engineering and Sciences 
(dawny TICOM) na Universytecie Teksań-
skim w Austin zajmował się implementa-
cją aproksymacji za pomocą elementów 

nieskończonego dla równań Maxwella. Za-
proponował modyfi kację tych elementów, 
pozwalającą na zastosowanie ich do anali-
zy propagacji fal w światłowodach.

Kolejnym tematem, który podjął 
w swoich pracach badawczych, była 
homogenizacja obliczeniowa — meto-
da modelowania, w której na podstawie 
znajomości mikrostruktury kompozytu 
przewiduje się na drodze obliczeniowej 
globalne, makroskopowe właściwości 
ośrodka traktowanego jako jednorodny. 
W dziedzinie zagadnień wielofi zykalnych 
i sprzężonych w dalszym ciągu współpra-
cuje z Institute for Computational Engi-
neering and Sciences na Universytecie 
Teksańskim w Austin.

Do osiągnięć kierowanego przez nie-
go zespołu należy zaliczyć: zastosowanie 
w pełni automatycznej hp-adaptacyjnej 
MES; analizę różnych możliwości skró-
cenia czasu obliczeń; zastosowanie ho-
mogenizacji lokalnej do zagadnień lepko-
sprężystych; analizę błędu homogenizacji 
(modelowania), uwiarygadniającą uzyski-
wane wyniki. Obecnie prowadzone prace 
dotyczą homogenizacji za pomocą techniki 
multigrid, również dla zagadnień sprzężo-
nych i wykorzystanie aproksymacji DPG 
(Discontinuous Petrov Galerkin). 

Spośród około 100 różnorodnych pu-
blikacji, których jest autorem albo współ-
autorem, kilkanaście jest notowanych 
w bazie JCR, a kilka z nich należy do prac 
wielokrotnie cytowanych. W 2013 r. wydał 
książkę pt. „Homogenizacja obliczeniowa 
z zastosowaniem adaptacyjnej metody ele-
mentów skończonych”.

Prof. Witold Cecot kierował 3 projek-
tami badawczymi, fi nansowanymi przez 
KBN, MNiSW, NCN.

Prowadzi wykłady i zajęcia dla studen-
tów kierunku budownictwo. Wypromował 
22 magistrów i inżynierów. Był promotorem 
wyróżnionej pracy doktorskiej, obronio-
nej w 2012 r., a obecnie jest promotorem 
w otwartym przewodzie doktorskim (obro-
nę zaplanowano w tym roku) oraz opieku-
nem naukowym jednego słuchacza stu-
diów doktoranckich.

Od 2011 r. był członkiem komitetów 
naukowych cyklicznej międzynarodowej 
konferencji naukowej Computer Methods 
in Mechanics i współorganizował w jej 
trakcie minisympozja (od 2009 r.). Za-
praszano go do wygłoszenia referatów 
na międzynarodowych konferencjach: 
Higher Order Finite Element and Isogeo-
metric Methods (2011, 2014) i International 
US-Poland Workshop Multiscale Computa-
tional Modeling of Cementitious Materials 
(2012), oraz wykładów na kursach mię-
dzynarodowych na temat hp-adaptacyjnej 
MES (2009, 2011), organizowanych przez 
prof. L. Demkowicza.
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Marek Tomasz Piekarczyk
Urodził się 20 lutego 1957 r. w Krako-

wie. Po kądzieli wywodzi się z zasłużonej 
dla miasta i kultury narodowej rodziny 
Friedleinów. Absolwent II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Króla Jana III Sobie-
skiego w Krakowie (1975). Ukończył z wy-
różnieniem studia wyższe w specjalności 
„konstrukcje budowlane i inżynierskie” na 
Wydziale Budownictwa Lądowego Poli-
techniki Krakowskiej w czerwcu 1980 r. 
Jego praca magisterska pt. „Analiza efek-
tywności zabiegu rozprężania dwuteowych 
dźwigarów stalowych o dużej rozpiętości” 
(promotor: dr inż. Aleksander Razowski) 
otrzymała wyróżnienie w Konkursie PZITB 
im. Izydora Stella-Sawickiego w 1981 r.

W październiku 1980 r. został zatrud-
niony w Instytucie Materiałów i Konstruk-
cji Budowlanych Politechniki Krakowskiej, 
gdzie pracuje do dzisiaj. Początkowo 
— jako asystent stażysta, a od paździer-
nika 1981 r. — jako asystent w Zakładzie 
Konstrukcji Metalowych. Na tym stanowi-
sku odbył roczny staż zawodowy w Biurze 
Projektów Górniczych — Kraków (projek-
towanie konstrukcji metalowych) i w Kra-
kowskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji 
Stalowych i Urządzeń Przemysłowych 
„Mostostal” Kraków (wykonawstwo kon-
strukcji metalowych).

W październiku 1989 r. podjął zatrud-
nienie jako asystent w Katedrze Konstrukcji 
Stalowych i Spawalnictwa, od października 
1992 r. do września 2003 r. pracował jako 
adiunkt. W październiku 2003 r. został za-
trudniony w Zakładzie Konstrukcji Metalo-
wych i Teorii Niezawodności na etacie ad-
iunkta, a od 1 marca 2004 r. tamże na etacie 
adiunkta ze stopniem doktora habilitowane-
go. 1 października 2007 r. uzyskał nominację 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Zajmuje je do chwili obecnej, będąc zatrud-
niony w Katedrze Konstrukcji Metalowych.

Stopień naukowy doktora nauk technicz-
nych uzyskał w 1992 r. na podstawie rozpra-
wy pt. „Zginane stalowe dźwigary skrzynko-
we w stanie pracy nadkrytycznej” (promotor: 
śp. dr hab. inż. Jerzy Siepak, prof. PK) na 
Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Kra-
kowskiej. 2 lipca 2003 r. rada tego Wydziału, 
na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Wy-
korzystanie nadkrytycznej rezerwy nośności 
w projektowaniu konstrukcji stalowych”, 
nadała mu stopień naukowy doktora habili-
towanego nauk technicznych w dyscyplinie 
budownictwo, specjalność „konstrukcje me-
talowe” (zatwierdzony przez Centralną Ko-
misję ds. Stopni i Tytułów 22 grudnia 2003 r.) 
Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał 
postanowieniem prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej 4 marca 2015 r.

Prof. Marek Piekarczyk jest specjali-
stą w dziedzinie konstrukcji metalowych. 

Prowadzi badania naukowe 
z zakresu: mechaniki stalowych 
belek rozprężanych; statyki 
ustrojów prętowo-cięgnowych; 
stateczności i nośności nadkry-
tycznej: stalowych dźwigarów 
blachownicowych, cienkościen-
nych konstrukcji stalowych 
z kształtowników giętych na 
zimno z blach, stalowych paneli 
perforowanych jako części prze-
siewaczy bębnowych. Zajmuje 
się ponadto: zastosowaniem 
inżynierskich programów MES, 
i innych programów numerycz-
nych, do projektowania kon-
strukcji metalowych; wzmac-
nianiem konstrukcji metalowych 
techniką klejenia; projektowa-
niem lekkiej obudowy i stalo-
wych konstrukcji specjalnych.

Jest autorem lub współau-
torem kilkudziesięciu publikacji z zakresu 
konstrukcji metalowych — wydał m.in. mo-
nografi ę w języku angielskim pt. „Taking 
Advantage of Post-Buckling Strength in 
Designing of Steel Structures” (Wydawnic-
two PK, Monografi a Nr 299, 2004), a także 
książkę „Zastosowanie technologii kleje-
nia w budowlanych konstrukcjach metalo-
wych” (Wydawnictwo PK, Kraków 2013).

Był recenzentem czterech przewo-
dów doktorskich, jednego habilitacyjne-
go w kraju oraz przewodu doktorskiego 
w Niemczech. W latach 2006–2010 pozo-
stawał, jako jedyny Polak, członkiem kore-
spondentem technicznej Grupy Roboczej 
TWG 8.3 (Płyty) Komitetu Technicznego 
TC8 ds. Stateczności Konstrukcji Euro-
pejskiej Konwencji Konstrukcji Stalowych 
ECCS. Za osiągnięcia naukowe otrzymał 
indywidualne nagrody rektora PK w 2004 r. 
(II stopnia) i w 2015 r. (I stopnia).

Prof. Marek Piekarczyk jest współau-
torem cyklu wykładów z konstrukcji me-
talowych i konstrukcji metalowych cien-
kościennych, prowadzonych w Katedrze 
Konstrukcji Metalowych IMiKB WIL PK na 
podstawie europejskich przepisów projek-
towych. Jest także wykładowcą przedmiotu 
„Special Metal Structures”, prowadzonego 
na WIL w języku angielskim.

Jest animatorem współpracy między-
narodowej Katedry Konstrukcji Metalowych 
z jej odpowiednikiem na Brandenburskim 
Uniwersytecie Technicznym w Cottbus, 
w Niemczech, m.in. w ramach europejskiego 
programu wymiany studentów i wykładow-
ców Sokrates — Erasmus. Na BTU Cott-
bus prowadził wykłady w języku angielskim 
i niemieckim. (Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć w nr 12 z 2014 r. „Naszej Po-
litechniki”). 

Wypromował 90 dyplomantów stopnia 
magisterskiego i inżynierskiego. 8 prac 

dyplomowych zostało wyróżnionych lub 
nagrodzonych w konkursach PZITB i fi r-
my Budimex. Wypromował na WIL PK 
także dwoje doktorów nauk technicz-
nych — dr. inż. Gabriela Kubieńca (2009) 
i dr inż. Edytę Pięciorak (2011).

W latach 2004–2014 był dodatkowo 
związany z Katedrą Geomechaniki, Bu-
downictwa i Geotechniki Wydziału Górnic-
twa i Geoinżynierii AGH w Krakowie, gdzie 
prowadził m.in. wykłady dotyczące metalo-
wych konstrukcji cienkościennych i złożo-
nych konstrukcji stalowych. 

Od 2008 r. wchodzi w skład kolegium 
redakcyjnego Wydawnictwa Politechniki 
Krakowskiej i jest redaktorem naukowym 
serii „Budownictwo” „Czasopisma Technicz-
nego”, ukazującego się od 2013 r. w języku 
angielskim pod nazwą „Technical Transac-
tions”. Za jego kadencji ukazało się 27 mo-
nografi i i książek naukowych z dziedziny 
budownictwa oraz wydano 23 zeszyty na-
ukowe czasopisma. W latach 2005–2012 
był członkiem Senackiej, a potem Rek-
torskiej Komisji ds. Inwestycji, Remontów 
i Gos podarki Lokalowej z ramienia WIL PK.

Jest uprawnionym projektantem w spe-
cjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń i wieloletnim członkiem Ma-
łopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
autorem lub współautorem opracowań 
naukowo-technicznych, ekspertyz i prac 
projektowych, a także tłumaczeń w tym za-
kresie z języka angielskiego i niemieckiego.

Od 2003 r. jest członkiem Sekcji Kon-
strukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lą-
dowej i Wodnej PAN, a od 2007 r. — człon-
kiem Komisji Budownictwa Oddziału PAN 
w Krakowie.

W 1998 r. został nagrodzony Medalem 
Muzeum Niepodległości w Warszawie za 
współtworzenie ekspozycji tego muzeum. 
W 2015 r. otrzymał Złotą Odznakę PK.
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Urodziła się 20 stycznia 1979 r. 
w Krakowie. Tutaj też w 1998 r. ukoń-
czyła Liceum Ogólnokształcące Zakonu 
Pijarów. Studia na Wydziale Architektu-
ry PK, na kierunku architektura i urba-
nistyka ukończyła w 2003 r. Za pracę 
dyplomową pt. „Rezerwat podziemnego 
rynku krakowskiego”, opracowaną pod 
kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. An-
drzeja Kadłuczki, otrzymała wyróżnienie 
w międzynarodowym Konkursie PKN 
ICOMOS im. prof. Jana Zachwatowicza 
(na najlepsze prace dyplomowe dotyczą-
ce ochrony dziedzictwa kulturowego). 
W 2003 r. ukończyła również Studium 
Fotografi i PK. Równolegle studiowa-
ła architekturę krajobrazu. Obroniona 
w 2006 r. praca dyplomowa pt. „Projekt 
krajobrazowy placu Biskupiego w Kra-
kowie — Flower Show” (promotorem był 
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiń-
ski) została nagrodzona w konkursie mi-
nistra budownictwa. 

W lutym 2004 r. rozpoczęła pracę 
jako asystent naukowo-dydaktyczny 
w Instytucie Historii Architektury i Kon-
serwacji Zabytków na Wydziale Archi-
tektury PK. Doktorat pt. „Geneza i rozwój 
Skawiny w średniowieczu na tle wybra-
nych miast »kazimierzowskich« ziemi 
krakowskiej” (promotor: prof. dr hab. 
inż. arch. Andrzej Kadłuczka) obroniła 
w 2010 r. Dysertacja otrzymała wyróż-
nienie Rady Wydziału Architektury PK, 
a także nagrodę w konkursie general-
nego konserwatora zabytków oraz SKZ 
na najlepsze prace studialne, naukowe 
oraz popularyzatorskie dotyczące ochro-
ny zabytków i muzealnictwa. 11 marca 
2015 r. Rada Wydziału Architektury PK 
nadała jej stopień doktora habilitowa-
nego nauk technicznych w dyscyplinie: 
architektura i urbanistyka, w specjalno-
ści: historia i konserwacja zabytków ar-
chitektury i urbanistyki, przyznając także 
wyróżnienie za serię 3 monografi i, sta-
nowiących podstawę osiągnięcia nauko-
wego w postępowaniu habilitacyjnym.

W działalności dr hab. inż. arch. Do-
miniki Kuśnierz-Krupy można wyróżnić 
trzy nurty: naukowy, projektowy oraz 
artystyczny. Jej zainteresowania nauko-
we dotyczą średniowiecznej urbanisty-
ki i architektury, a także rewaloryzacji 
miast i obiektów zabytkowych. Prowadzi 
m.in. badania poświęcone historii roz-
woju przestrzennego średniowiecznych 

ośrodków miejskich na terenie Mało-
polski oraz związane z analizami mapy 
Miega pod kątem nieznanych wcześ-
niej elementów zagospodarowania 
przestrzennego oraz architektury. Jej 
naukowe opracowania dotyczą rów-
nież krajobrazu kulturowego Nowego 
Jorku w kontekście historii miasta oraz 
zmian w jego strukturze funkcjonalno-
-przestrzennej w ciągu ostatnich lat; „dia-
logu” między architekturą współczes-
ną a historyczną w miastach Portuga-
lii (Lizbona, Porto, Cascais, Funchal). 
Zajmowała się także historią rozwoju 
przestrzennego oraz architekturą Sokala 
w XIX w.; ikonografi ą Jana Matejki jako 
źródłem wiedzy o przeszłości galicyjskich 
miast; historycznym krajobrazem kulturo-
wym małopolskich miast, jego ochroną 
oraz szansą, jaką dla rozwoju tych ośrod-
ków stwarza historia i jej dziedzictwo. Pro-
wadzi także prace studialne na potrzeby 
realizowanych projektów architektonicz-
nych o charakterze konserwatorskim. 

Wyniki swoich badań prezentowa-
ła na ogólnopolskich i międzynarodo-
wych konferencjach oraz opublikowała 
w 43 artykułach naukowych w recenzo-
wanych periodykach o zasięgu krajowym 
oraz międzynarodowym. Podsumowa-
niem jej badań nad historią rozwoju 
przestrzennego oraz architekturą mało-
polskich miast w okresie średniowiecza 
są 3 monografi e: „Skawina w średnio-
wieczu. Zagadnienia urbanistyczno-
-architektoniczne” (Wydawnictwo PK, 
2012), „Jaśliska w średniowieczu na tle 
miast dawnego powiatu bieckiego” (Wy-
dawnictwo PK, 2013; nagroda w 2014 r. 
w konkursie generalnego konser watora 

zabytków oraz SKZ) oraz „Fundacje 
miejskie benedyktynów tynieckich w Ma-
łopolsce Południowej w okresie średnio-
wiecza” (Wydawnictwo PK, 2014). 

Działalność projektową rozwija 
w dwóch dziedzinach — architektury 
oraz grafi ki. W pierwszej koncentruje się 
na projektach opracowywanych zespo-
łowo przez Grupę Projektową ZERIBA 
i dotyczących głównie rewaloryzacji 
i adaptacji obiektów zabytkowych oraz 
obiektów sportowych i przestrzeni rekre-
acyjnych. Wykonała około 50 dokumen-
tacji projektowych architektonicznych 
oraz z zakresu architektury krajobrazu. 
Jej prace były wielokrotnie nagradzane, 
m.in. Nagrodą Publiczności podczas 
X Międzynarodowego Biennale Architek-
tury w Krakowie. Działalność grafi czna 
związana jest z opracowaniem około 
40 okładek książek i czasopism, arty-
styczna z kolei dotyczy twórczości foto-
grafi cznej, prezentowanej na wystawach 
indywidualnych, zbiorowych oraz w au-
torskim katalogu fotografi i pt. „Fotogra-
fi e — photography. Dominika Kuśnierz-
-Krupa”, opublikowanym w 2014 r.

Dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-
-Krupa jest członkiem Stowarzyszenia 
Konserwatorów Zabytków (w latach 
2011–2014 wiceprezes Oddziału Mało-
polskiego), PKN MROZ ICOMOS, Urban 
History Association oraz International 
Planning History Society. Za działalność 
na rzecz ochrony zabytków i krajobrazu 
kulturowego otrzymała z rąk ministra kul-
tury i dziedzictwa narodowego srebrną 
(2011) i złotą (2014) odznakę „Za Opie-
kę nad Zabytkami”. W latach 2009–2014 
pełniła funkcję sekretarza redakcji pe-
riodyku naukowego „Wiadomości Kon-
serwatorskie” („Journal of Heritage Con-
servation”).

Prowadzi wykłady i ćwiczenia na 
międzywydziałowym kierunku gospodar-
ka przestrzenna (historia urbanistyki); 
na kierunku architektura (historia urba-
nistyki, projektowanie specjalistyczne 
i dyplomowe), wykłady na studiach po-
dyplomowych na PK, Politechnice War-
szawskiej oraz wykłady specjalistyczne 
na Politechnice Rzeszowskiej.

Jej zainteresowania pozazawodowe 
— to fotografi a, genealogia oraz podróże.

Jest zamężna z dr. inż. arch. Micha-
łem Krupą i ma pięciomiesięczną có-
reczkę Irenkę.

Doktorzy habilitowani
Dominika Kuśnierz-Krupa
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Ewa Gondek
Jest absolwentką Liceum Ogólno-

kształcącego w Mszanie Dolnej. W latach 
1996–2001 studiowała fi zykę na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Pracę magisterską pt. 
„Badania dielektryczne i elektrooptyczne 
ciekłokrystalicznego związku chiralnego 
w pobliżu przejścia fazowego ferroelektryk 
— antyferroelektryk”, zrealizowała w Za-
kładzie Fizyki Ciała Stałego pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Stanisława Wróbla w 2001 r.

Rozbudzone podczas studiów zaintere-
sowania spowodowały, że pracę zawodową 
postanowiła związać z uprawianiem na-
uki. W latach 2001–2005 była słuchaczem 
międzynarodowych studiów doktoranckich, 
prowadzonych wspólnie przez Instytut Fi-
zyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodni-
czańskiego w Krakowie i Politechnikę Kra-
kowską. Rozprawę doktorską pt. „Badanie 
wybranych polimerów jako materiałów elek-
troluminescencyjnych i fotowoltaicznych” 
obroniła z wyróżnieniem w lutym 2005 r. 
Przedmiotem dysertacji doktorskiej były 
organiczne diody elektroluminescencyjne 
(OLED), w szczególności zjawiska fi zyczne, 
stanowiące podstawę ich działania. Stopień 
doktora habilitowanego w dziedzinie fi zyki 
nadała jej 9 lutego 2015 r. na podstawie do-
tychczasowych osiągnięć Rada Naukowa 
Instytutu Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka 
Niewodniczańskiego w Krakowie.

Pracę na Politechnice Krakowskiej 
podjęła jeszcze w trakcie studiów dokto-
ranckich, w październiku 2004 r. Począt-
kowo była zatrudniona na stanowisku asy-
stent w Instytucie Fizyki, od 2007  r. jest 
adiunktem. Od września 2012 r. sprawuje 
funkcję prodziekana dla kierunków studiów 
fi zyka techniczna oraz nanotechnologie 
i nanomateriały na rodzimym Wydziale Fi-
zyki, Matematyki i Informatyki. 

Od czasu doktoratu rozwija badania 
nad zastosowaniem półprzewodnikowych 
związków organicznych w optoelektronice, 
głównie do wytwarzania diod OLED i ko-
mórek fotowoltaicznych. Przedmiotem jej 
zainteresowań naukowych są właściwości 

fi zykochemiczne polimerów przewodzących, 
projektowanie cząstek polimerów przewo-
dzących do zastosowań w optoelektronice or-
ganicznej, zastosowania nanocząstek i me-
zoporowatych warstw wysoko przerwowych 
półprzewodników nieorganicznych (TiO2, 
ZnO) w hybrydowych strukturach fotoogniw, 
optymalizacja struktur fotodiod i diod elek-
troluminescencyjnych z wykorzystaniem 
metod macierzowych oraz analiza, pro-
jektowanie i badania jednowymiarowych 
struktur fotonicznych (kryształów fotonicz-
nych 1D). W pracach eksperymentalnych 
wykorzystuje metody spektrofotometryczne 
i elipsometrię, a dzięki współpracy z innymi 
ośrodkami naukowymi również mikroskopię 
sił atomowych AFM, elektronową mikrosko-
pię skaningową SEM i transmisyjną TEM, 
dyfraktometrię rentgenowską XRD i spek-
troskopię Ramana.

Współpracuje z wieloma ośrodkami 
naukowymi w kraju (Wydział Fizyki i Infor-
matyki AGH, Katedra Chemii Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie, Wydział Elektrycz-
ny Politechniki Częstochowskiej, Katedra 
Optoelektroniki Politechniki Śląskiej) i za 
granicą (Laboratoire de Recherche en 
Matériaux et Micro-spectroscopies Raman 
et FTIR na Université de Moncton-Campus 
de Shippagan w Kanadzie oraz Labora-
toire POMA w Angers, we Francji). 

Była i jest wykonawcą (bądź głównym 
wykonawcą) w grantach fi nansowanych ze 

środków Komitetu Badań Naukowych i Na-
rodowego Centrum Nauki. Brała aktywny 
udział w realizacji projektów fi nansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej. 

Wyniki swoich badań naukowych pu-
blikuje w prestiżowych periodykach na-
ukowych o wysokim impact factor. Jest 
autorem i współautorem 79 artykułów, za-
mieszczonych w czasopismach z tzw. listy 
fi ladelfi jskiej. 

Aktywnie uczestniczy w kształceniu no-
wych kadr naukowych. Pełniła obowiązki 
promotora pomocniczego w przewodzie 
doktorskim dr inż. Natalii Nosidlak, której 
praca pt „Zastosowanie układów polime-
rowych jako materiałów w ogniwach foto-
woltaicznych i diodach elektroluminescen-
cyjnych” została obroniona z wyróżnieniem 
przed Radą Naukową Instytutu Fizyki Jąd-
rowej PAN w Krakowie. 

W ramach obowiązków dydaktycz-
nych od 14 lat prowadzi zajęcia dydak-
tyczne na Wydziale Fizyki, Matematyki 
i Informatyki oraz na innych wydziałach 
Politechniki Krakowskiej. W ostatnich 
latach były to również zajęcia wyrów-
nawcze z fi zyki dla studentów Wydzia-
łu Inżynierii Środowiska oraz Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej, fi nansowa-
ne ze środków projektu „Kapitał Ludzki”. 
Opracowała i opublikowała na platformie 
MOODLE e-kursy. 

Uczestniczy w przedsięwzięciach 
promocyjnych Wydziału Fizyki, Matema-
tyki i Informatyki PK i w  popularyzacji 
fizyki wśród młodzieży szkół średnich. 
W ostatnich latach prowadziła zajęcia la-
boratoryjne dla uczniów gimnazjów z wo-
jewództw małopolskiego i podkarpackie-
go w związku z unijnym projektem „Model 
pracy pozalekcyjnej z wykorzystaniem 
nowatorskich metod oraz współczesnych 
technik informatycznych”. Prowadzi za-
jęcia z fizyki w ramach współpracy Po-
litechniki Krakowskiej z krakowskimi 
liceami.

Ceni aktywny wypoczynek: w zimie 
jazdę na nartach, a w lecie — na rowerze 
oraz piesze górskie wędrówki. Jest mamą 
10-letniego Andrzeja.

W zorganizowanym przez „Dziennik 
Polski” plebiscycie o tytuł Krakowianina 
Roku 2014 wyróżnienie w kategorii „Na-
uka” uzyskała dr inż. Bożena Tyliszczak 
z Wydziału Inżynierii i Technologii Che-
micznej PK. Laureatka jest pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym w Katedrze Che-
mii i Technologii Polimerów. Ma znaczący 
dorobek naukowy, potwierdzony medalami 
przyznanymi na międzynarodowych wysta-
wach wynalazków. Została też nagrodzona 

w konkursie „Młody Naukowiec — Kre-
ator Rzeczywistości Gospodarczej”. Jej 
osiągnięciem jest m.in. opracowanie 
bioaktywnych opatrunków hydrożelowych, 
otrzymywanych z produktów naturalnych 
i znajdujących zastosowanie w leczeniu 
różnego rodzaju trudno gojących się ran, 
w tym ran pooperacyjnych.

Jako osoba wyróżniona w plebiscycie 
„Dziennika Polskiego” dr inż. Bożena Ty-
liszczak znalazła się w zaszczytnym gronie.

Zwycięzcą kategorii naukowej został bo-
wiem wybitny fi zyk, związany od lat z In-
stytutem Fizyki Jądrowej PAN, obecnie dy-
rektor Centrum Cyklotronowego Bronowice 
— prof. Paweł Olko, a drugie wyróżnienie 
przypadło prof. Januszowi Skalskiemu — 
szefowi zespołu lekarzy, którzy w ostatnich 
miesiącach uratowali życie skrajnie wy-
chłodzonemu chłopcu.

(ps)

Sukces dr inż. Bożeny Tyliszczak w plebiscycie „Dziennika Polskiego”
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Tomasz Węgiel
Urodził się w 1963 r. w Krakowie. 

Jest absolwentem Technikum Łączności 
(1982 r.). W 1987 r. ukończył studia na Wy-
dziale Elektrotechniki, Automatyki i Elek-
troniki Akademii Górniczo-Hutniczej, uzy-
skując tytuł magistra inżyniera elektryka 
za pracę dyplomową „Parametry modelu 
matematycznego stanu ustalonego silnika 
asynchronicznego”. 

Pracę jako asystent na Wydziale Inży-
nierii Elektrycznej Politechniki Krakowskiej 
rozpoczął w 1991 r. Stopień doktora nauk 
technicznych w dyscyplinie naukowej elek-
trotechnika uzyskał na Wydziale Elektrycz-
nym Politechniki Śląskiej w 1997 r., broniąc 
dysertację „Modelowanie maszyn synchro-
nicznych wzbudzanych magnesami trwa-
łymi” (promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Sobczyk). 3 marca 2015 r. Rada Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, 
opierając się na wniosku komisji habilita-
cyjnej, nadała mu za osiągnięcie naukowe 
„Oddziaływanie harmonicznych przestrzen-
nych w generatorach wzbudzanych magne-
sami trwałymi” stopień doktora habilitowa-
nego w dyscyplinie elektrotechnika. 

Obecnie Tomasz Węgiel jest adiunktem 
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Kompu-
terowej Politechniki Krakowskiej. Pracuje 
w Katedrze Diagnostyki Maszyn Elektrycz-
nych, w Instytucie Elektromechanicznych 
Przemian Energii.

Jego działalność naukowo-badawcza 
koncentruje się na zagadnieniach matema-
tycznego modelowania maszyn elektrycz-
nych, zwłaszcza maszyn synchronicznych 
z magnesami trwałymi; na diagnostyce 
maszyn prądu przemiennego oraz mode-
lowaniu nietypowych konstrukcji maszyn 
elektrycznych i badań układów generacji 
energii elektrycznej przy zmiennej prędko-
ści obrotowej. 

Uczestniczył w realizacji 7 krajowych, 
ministerialnych projektów badawczych 
(jednym kierował, w 5 był głównym wyko-
nawcą, a w jednym — wykonawcą). Do 
jego ważnych osiągnięć należy urucho-
mienie innowacyjnej elektrowni wodnej 
z dwoma zintegrowanymi hydrozespołami, 
które pracują przy zmiennej prędkości ob-
rotowej. Zdobyte w tym projekcie doświad-
czenia zainspirowały go do badań nad 
przeznaczonymi dla sieci wodociągowych 
i ciepłowniczych układami redukcji ciśnień, 
umożliwiającymi odzyskiwanie energii 
w postaci energii elektrycznej.

Tomasz Węgiel jest autorem jednej 
monografi i, współautorem rozdziałów 
w dwóch monografi ach, autorem 14, współ-
autorem 69 publikacji zamieszczonych 

w czasopismach i materiałach konferencji 
naukowych, także międzynarodowych, jak 
również współautorem 9 niepublikowanych 
prac naukowych i opracowań eksperckich 
dla jednostek zewnętrznych. Jest również 
współautorem podręcznika akademickiego 
„Wykłady z elektromechanicznych prze-
mian energii”. Wygłosił 41 referatów na 
krajowych i międzynarodowych konferen-
cjach naukowych. Za osiągnięcia naukowe 
był dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Rekto-
ra Politechniki Krakowskiej.

Uczestniczył w tworzeniu nowych stano-
wisk laboratoryjnych i przygotowaniu mate-
riałów dydaktycznych. W trakcie ponaddwu-
dziestopięcioletniej pracy na uczelni zdobył 
bardzo duże doświadczenie dydaktyczne, 
prowadząc zajęcia z zakresu elektrotechni-
ki, elektromechanicznych przemian energii, 
maszyn elektrycznych, układów automatyki, 
monitoringu i diagnostyki układów elektrycz-
nych (na poziomie ogólnym i specjalistycz-
nym). Znajduje to wyraz w prowadzeniu co 
roku kilku prac dyplomowych magisterskich 
i inżynierskich. Kilka z nich zostało wyróż-
nionych i nagrodzonych w Konkursie Prac 
Dyplomowych SEP.

Tomasz Węgiel jest rzeczoznawcą Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich, posiada 
świadectwa kwalifi kacyjne dla eksploatacji 
(E) i dozoru (D) urządzeń energetycznych 
w pełnym zakresie. Jest zastępcą prze-
wodniczącego Państwowej Komisji Kwali-
fi kacyjnej powołanej przez Urząd Regulacji 
Energetyki przy Ośrodku Doskonalenia 
Kadr SIMP w Krakowie. Jest zastępcą 
przewodniczącego Koła Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich nr 75 przy Politech-
nice Krakowskiej oraz członkiem zarządu 
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towa-
rzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Sto-
sowanej. 

W wolnych chwilach uprawia amator-
sko turystykę górską, w zimie jeździ na 
nartach, a od wiosny do jesieni na rowerze.

Doktorzy
Wydział Fizyki, Matematyki 
i Informatyki

dr Krzysztof Wesołowski (F-2) — 
„Punkty stałe odwzorowań w przestrze-
niach metrycznych i SF-przestrzeniach”; 
promotor: prof. dr hab. Grzegorz Lewicki 
(UJ); recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz 
Goebel (UMCS), dr hab. Jacek Tabor, prof. 
UJ (UJ); 26 III 2015 r.

Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej

dr inż. Ewelina Nowak (UR w Kra-
kowie) — „Skrobia orkiszowa i pszenna 
modyfi kowana promieniowaniem elektro-
magnetycznym. Ocena fi zykochemicz-
na i (bio)technologiczna”; promotor: 
prof. dr hab. Maciej Fiedorowicz (UR w Kra-
kowie); recenzenci: dr hab. inż. Krystyna 
Cieśla, prof. IChTJ (Instytut Chemii i Tech-
niki Jądrowej), prof. dr hab. inż. Krzysztof 
Pielichowski (PK); 4 III 2015 r.

dr inż. Anita Staroń (C-1) — „Otrzy-
mywanie i właściwości zawiesin wodno-
-węglowych”; promotor: dr hab. inż. Marcin 
Banach (PK); recenzenci: prof. dr hab. inż. 
Stanisław Kandefer (PK), dr hab. inż. Irena 
Szczygieł, prof. nadzw. UE (UE we Wrocła-
wiu); 18 III 2015 r. 

dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs (C-4) — 
„Otrzymywanie hydrożeli akrylowych mody-
fi kowanych substancjami czynnymi”; promo-
tor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, 
prof. PK (PK); recenzenci: prof. dr hab. Bar-
bara Gawdzik (UMCS), prof. dr hab. inż. Jan 
Chłopek (AGH); 22 IV 2015 r.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Andrzej Duda (absolwent stu-

diów doktoranckich) — „Hydrodynamika 
mieszania cieczy w aparacie z dwoma 
mieszadłami”; promotor: prof. dr hab. inż. 
Jerzy Kamieński (PK); recenzenci: prof. dr 
hab. inż. Zdzisław Jaworski (ZUT), prof. dr 
hab. inż. Kazimierz Rup (PK); 18 III 2015 r.

dr inż. Marcin Grabowski (M-6) — 
„Wspomagany elektrochemicznie proces 
toczenia mikroelementów”; promotorowie: 
prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj; dr inż. Se-
bastian Skoczypiec; recenzenci: dr hab. 
inż. Leszek Kudła, prof. PW (PW), dr hab. 
inż. Tomasz Paczkowski, prof. UTP (UTP 
w Bydgoszczy); 18 III 2015 r.
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dr inż. Marcin Nowak (absolwent stu-
diów doktoranckich) — „Modelowanie oraz 
analiza statycznych i dynamicznych włas-
ności długich kości kończyny górnej czło-
wieka”; promotor: prof. dr hab. inż. Marek 
A. Książek; recenzenci: dr hab. inż. Jacek 
Cieślik, prof. AGH (AGH), dr hab. inż. 
Grzegorz Milewski, prof. PK (PK), dr hab. 
n. med. Maciej Tęsiorowski, prof. CMUJ 
(UJ); 18 III 2015 r. Praca wyróżniona.

dr inż. Marcin Paprocki (absolwent 
studiów doktoranckich) — „Modelowanie 
procesów współbieżnych przygotowania 
produkcji w celu realizacji strategii rozwoju 
wyrobu”; promotor: dr hab. inż. Jan Duda, 
prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. inż. Jó-
zef Matuszek (ATH w Bielsku-Białej), prof. 
dr hab. inż. Józef Gawlik (PK); 18 III 2015 r.

dr inż. Stanisław Spytkowski (absol-
went studiów doktoranckich) — „Analiza 
pracy mieszalnika układów wielofazowych 
z niezależnie napędzanymi mieszadłami”; 
promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Kamień-
ski (PK); recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan 
Hehlmann (PŚl), dr hab. inż. Janusz Kraw-
czyk, prof. PK (PK), 18 III 2015 r.

dr inż. Alicja E. Gudanowska (PB) 
— „Mapowanie technologii w badaniach 
foresightowych”; promotor: prof. dr hab. 
inż. Joanicjusz Nazarko; recenzenci: 
prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski 
(PL), prof. dr hab. inż. Józef Gawlik (PK); 
22 IV 2015 r.

W tym roku zakończono realizację 
projektu „Politechnika XXI wieku. Pro-
gram rozwojowy Politechniki Krakow-
skiej — najwyższej jakości dydaktyka 
dla przyszłych polskich inżynierów”. 
Specjalna konferencja podsumowują-
ca odbyła się 20 marca 2015 r. 

Realizowany od 1 sierpnia 2010 r. 
do końca marca tego roku projekt sta-
nowił największe na naszej uczelni 
przedsięwzięcie w ramach Programu 
Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, współfi -
nansowane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zaangażował wielu pra-
cowników dydaktycznych, naukowo-
-dydaktycznych, doktorantów i stu-
dentów.

Założenia programowe omówił pro-
rektor PK prof. Dariusz Bogdał, który jako 
pełniący funkcję kierownika projektu wy-
stąpił też w roli prowadzącego konferen-
cję. Genezę projektu przypomniała Mał-
gorzata Lalicka, która wspólnie z Anną 
Nowak brała udział w przygotowaniu 
wniosku o dofi nansowanie. Koordynato-
rzy poszczególnych zadań na wydziałach 
biorących udział w projekcie zaprezen-
towali efekty prac. I tak, rozwój poten-
cjału dydaktycznego Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej przedstawił 
prodziekan dr inż. Otmar Vogt, Wydziału 
Inżynierii Środowiska — dr inż. Stanisław 
Rybicki, Wydziału Inżynierii Lądowej — 
dziekan prof. Tadeusz Tatara; Wydziału 
Architektury — dziekan prof. Jacek Gyur-
kovich wspólnie z kierującą Instytutem 
Architektury Kraj obrazu dr hab. inż. arch. 
Agatą Zachariasz, prof. PK, a Wydziału 
Fizyki, Matematyki i Informatyki — dr inż. 
arch. Paweł Ozimek. Stan e-learningu na 
uczelni scharakteryzowa-
ła dr inż. Estera Michnow-
ska, kierująca Działem 
Kształcenia i Współpracy 
z Zagranicą. Benefi cjenci 
projektu dzielili się swo-
imi doświadczeniami, wy-
niesionymi np. z udziału 
w stażach czy badaniach 
zrealizowanych dzięki fi -
nansom unijnym.

Podczas przerwy 
goście konferencji mogli 
zwiedzić przygotowaną 
przez Instytut Informa-
tyki PK wystawę urzą-
dzeń multimedialnych, 
zakupionych w ramach 
projektu. Z bliska można 

było się przyjrzeć drukarce i skanerowi 
3D, a specjalne gogle pozwalały… prze-
jechać się kolejką górską w wirtualnej 
rzeczy wistości.

Konferencję zakończył pokaz prac 
studentów Wydziału Fizyki, Matematyki 
i Informatyki, wykonanych na potrze-
by projektu. Zaprezentowano technikę 
mappingu 3D (pokaz zrealizowano na 
budynku DS Bartek przy ul. Skarżyń-
skiego); fi lmy, które powstały podczas 
warsztatów wakacyjnych w Niedzicy. 
Z kolei studenci specjalności grafi ka 
komputerowa i multimedia oraz techno-
logie multimedialne pochwalili się samo-
dzielnie przygotowanymi, multimedialny-
mi dziełami oraz grami komputerowymi 
(również 3D).

Wśród gości konferencji byli: pro-
rektor ds. kształcenia AGH prof. Andrzej 
Tytko, dyrektor Wydziału Infrastruktury 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkie-
go Elżbieta Gabryś oraz dyrektor Dzia-
łu Rozwoju i Marketingu Veolia Water 
Systems Sp. z o.o. Małgorzata Ciesiel-
ska. Władze PK reprezentował pro-
rektor dr hab. inż. Andrzej Białkiewicz, 
prof. PK. Obecni byli także kwestor PK 
Małgorzata Kurowska i kanclerz PK 
Paweł Modrzyński. Konferencja odby-
ła się w Międzywydziałowym Centrum 
Edukacyjno-Badawczym „Działownia”.

Joanna Żelazny

Dr inż. Joanna Żelazny jest asystentem kierowni-
ka zespołu zarządzającego projektem „Politech-
nika XXI wieku. Program rozwojowy Politechniki 
Krakowskiej — najwyższej jakości dydaktyka dla 
przyszłych polskich inżynierów”. 

Politechnika XXI wieku

Dr inż. Katarzyna Matras-Postołek z WIiTCh prezentuje fi gurę 
wydrukowaną dzięki drukarce 3D
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Absolwent PK dostał 
nagrodę ministra

Zbigniew Warpechowski zo-
stał uhonorowany Doroczną Na-
grodą Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w kategorii sztuk 
wizualnych. Artysta jest jednym 
z czołowych polskich performerów. 
Współtworzył międzynarodową gru-
pę The Black Market. Podczas uro-
czystości wręczenia nagród 12 maja 
na Zamku Królewskim w Warszawie 
podkreślono, że jest absolwentem 
Politechniki Krakowskiej, na której 
w latach 1956–1963 studiował ar-
chitekturę. 

Razem ze Zbigniewem Warpe-
chowskim nagrodę ministra otrzy-
mali m.in.: pisarka Olga Tokarczuk, 
poeta Adam Zagajewski oraz akto-
rzy Krzysztof Globisz i Tomasz Kot.

(ps)
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Na Wydziale Architektury gościł 
w marcu prof. Ivor Samuels z Univer-
sity of Birmingham — doświadczo-
ny architekt i planista przestrzenny, 
przedstawiciel najważniejszej ze szkół 
morfologii urbanistycznej. Wizyta 
tego praktyka i wykładowcy w jednej 
osobie stała się niezwykle cenna nie 
tylko dla studentów. Profesor wziął 
udział w zorganizowanym przez Insty-
tut Projektowania Urbanistycznego 
PK seminarium, które poświęcono 
przestrzeniom urbanistycznym.

Prof. Ivor Samuels prowadzi badania 
dotyczące form osadnictwa, procesów 
ich powstawania i transformacji, intere-
sujące zwłaszcza w kontekście projek-
towania (morfologia urbanistyczna znaj-
duje także zastosowanie w dociekaniach 
historycznych). Był wykładowcą na uni-
wersytetach w Genewie, Cuzco, Guada-
lajarze, Bari, Mediolanie, Perugii, Rzymie 
i Turynie. Obecnie pracuje na University 
of Birmingham w Wielkiej Brytanii. Jest 
autorem wielu opracowań z zakresu 
urbanistyki i planowania przestrzenne-
go, współautorem znanej książki „Urban 
Forms. The Death and Life of the Urban 
Block” (Architectural Press, 2004).

Na Wydziale Architektury PK prof. Sa-
muels uczestniczył w zajęciach projekto-
wych studentów I oraz II stopnia studiów, 
przede wszystkim dotyczących analizy 
urbanistycznej i wstępnej fazy projekto-
wania. Wygłosił kilka wykładów na temat 
historii rozwoju urbanistycznego miast 
Wielkiej Brytanii (miasta-ogrody, nowe 
miasta angielskie) oraz współczesnych 
problemów planowania przestrzennego 
i projektowania urbanistycznego (m.in. 
„Design codes in England — a new ur-
banist infl uence?”; „Typomorphology and 
urban design practice — a view from the 
UK and France”, „Essential qualities of 
place”, „From garden cities to New towns 
— the British experience”, „Building for 
Life — an attempt to raise the quality of 
housing in England”, „The use of charac-
terisation studies for urban conservation”).

Jedn ym z interesujących wątków 
jego wystąpień była jakość projekto-
wania urbanistycznego. Prof. Samuels 
wskazał na kilka kryteriów dobrze za-
projektowanego i zrealizowanego ze-
społu urbanistycznego. Wymienił przede 
wszystkim: permeability and connectivity 
(wzajemne przenikanie się i wielość 
powiązań); vitality (żywotność); variety 

(różnorodność); legibility (czytelność); 
robustness (trwałość); local character 
(lokalny charakter) oraz biodiversity (bio-
różnorodność).

Wielu studentów zgromadziły warsz-
taty z udziałem profesora — Urban 
Codes Workshop. (Równocześnie odby-
ły się podobne zajęcia dla doktorantów). 
Zadanie, jakie postawiono uczestnikom, 
polegało na zaprojektowaniu niewiel-
kiego, niezabudowanego obszaru przy 
ul. Francesco Nullo. Należało wykorzy-
stać istniejącą tkankę urbanistyczną 
Krakowa — formę tworzoną nie tylko 
przez obiekty kubaturowe, ale także 
przez przestrzeń otwartą, różne elemen-
ty jej zagospodarowania oraz utrwalone 
sposoby użytkowania.

13 marca prof. Samuels wziął udział 
w I Międzynarodowym Seminarium 
o Przestrzeniach Urbanistycznych (I In-
ternational Krakow Seminar on Urban 
Spaces). Było to spotkanie środowiska 
naukowego Instytutu Projektowania 
Urbanistycznego WA PK zogniskowane 
na współczesnych problemach deregu-
lacji w obrębie zagadnień urbanistycz-
nych i planistycznych. Dzięki obecności 
prof. Samulesa oraz dr arch. Any Niković 
z Belgradu (Institute of Architecture and 
Urban & Spatial Planning of Serbia) za-
gadnienie analizowano w perspektywie 
trzech różnych systemów planistycznych, 
z Europy Środkowej i Wielkiej Brytanii 

(The Rules and the Deregulation of Urban 
Space. Recent Experience in Central Eu-
rope and the United Kingdom).

Najważniejsze pytanie dotyczyło 
tego, na ile proces deregulacji ma cha-
rakter pozytywny i świadczy o przysto-
sowaniu się prawa do zmieniających się 
potrzeb realizacji ładu przestrzennego, 
na ile zaś stanowi skutek gry sił ekono-
micznych. Przytaczane przykłady złych 
zapisów prawnych w zakresie urbani-
styki i planowania przestrzennego np. 
w Polsce oraz fakt deregulacji zawo-
du urbanisty wskazywałyby raczej na 
destrukcyjny charakter, wzmacniający 
chaos przestrzenny i nieracjonalną poli-
tykę gospodarowania przestrzenią.

W trakcie seminarium oprócz zapro-
szonych gości zagranicznych wykłady wy-
głosili: prof. Zbigniew Zuziak, dr hab. inż. 
arch. Bogusław Podhalański, dr inż. arch. 
Wojciech Korbel i niżej podpisana. Druga 
część spotkania poświęcona była dyskusji 
na temat możliwych rozwiązań problemów 
urbanistycznych i planistycznych. 

Anna Agata Kantarek

Dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek, prof. PK 
jest zatrudniona w Instytucie Projektowania 
Urbanistycznego PK, prodziekan Wydziału Ar-
chitektury; organizator I Międzynarodowego 
Seminarium o Przestrzeniach Urbanistycznych.

O morfologii urbanistycznej na Wydziale Architektury
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Prof. Ivor Samuels (pierwszy z prawej) w trakcie spotkania ze studentami
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Na Wydziale Architektury PK odbyło 
się 13 marca trzecie spotkanie konferen-
cyjne z cyklu ARCH-ECO. Poprzedziły 
je warsztaty projektowe dla studentów. 
Wszystkie wystąpienia i zaprezentowa-
ne projekty łączyła troska o architektu-
rę… miejsca.

Wypowiedzi uczestników konferencji 
„Architektura Miejsca” zostały uszerego-
wane według problematyki w cztery bloki. 
Pierwszy dotyczył przestrzeni publicznych 
w mieście, drugi — miejsc idealnych oraz 
sposobów zapobiegania negatywnym pro-
cesom ich transformacji. Kolejne poświę-
cono miejscom przyszłości i sieci miejsc 
w przestrzeni współczesnego miasta. War-
to podkreślić korzyści wypływające z inter-
dyscyplinarnego charakteru wydarzenia. 
Wypowiedzi z dziedziny architektury i urba-
nistyki były uzupełniane przedstawianymi 
przez uczestników spotkania rezultatami 
badań z zakresu biotechnologii, ekonomii 
oraz inżynierii środowiskowej — takimi, 
które można wdrożyć w procesie projekto-
wania zrównoważonego.

Konferencję rozpoczął wykład prof. Jana 
Dobrowolskiego (z Katedry Geoinformacji, 
Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa ARCH-ECO

Jak zadbać o miejsce
AGH w Krakowie) pt. „Aktualne priorytety 
w szkolnictwie wyższym krajów Unii Euro-
pejskiej a prekursorskie koncepcje i szko-
lenia krakowskiej sozologii i zrównoważo-
nego rozwoju”. W sesji referatowej udział 
wzięli doktoranci i studenci z Uzbekistanu, 
Brazylii, Kuby, Peru, Gruzji, Madagaskaru, 
Hiszpanii, Ukrainy i z Polski (Politechnika 
Lubelska, Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Politechniki Krakowska).

Konferencję poprzedziły międzynarodo-
we warsztaty projektowe, zorganizowane 
6 marca w siedzibie Wydziału Architektury 
PK przy ul. Podchorążych. Skupiono się na 
projektowaniu zrównoważonym w obrębie 
wnętrz urbanistycznych dwóch krakow-
skich osiedli — Ugorek i Olsza II, a ściśle: 
na zadaniu rehabilitacji zabudowy blokowej. 
W ostatnim czasie stanowi to również cel 
działań Urzędu Miasta Krakowa.

W rezultacie warsztatów, w które za-
angażowali się studenci i doktoranci kół 
naukowych Wydziału Architektury PK oraz 
Sekcji Inżynierii Środowiska AGH w Krako-
wie, powstały projekty wnętrz tematycznych 
o funkcji reprezentacyjnej, rekreacyjnej, 
handlowej. Prace włączają się do podjętego 
obecnie przez władze miasta nurtu edukacji 

obywatelskiej — wskazują mieszkańcom 
osiedli na korzyści płynące z proekologicz-
nego i prospołecznego sposobu użytkowania 
przestrzeni publicznej. Studenci, pracując 
w multi dyscyplinarnych zespołach, wprowa-
dzili nie tylko nowy wizerunek przestrzeni 
sąsiedzkiej osiedli, ale i zaproponowali wy-
korzystanie rozwiązań takich jak: produkcja 
energii z biomasy, doświetlenie wnętrz zacie-
nionych, wykorzystanie energii solarnej.

Konferencja została zorganizowana 
przez członków Koła Naukowego Projek-
towania Zrównoważonego, działającego 
przy Katedrze Kształtowania Środowiska 
Mieszkaniowego PK. Opiekunami koła są 
dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, 
prof. PK i dr inż. arch. Patrycja Haupt. Ho-
norowy patronat sprawowali prorektorzy 
PK — prof. Dariusz Bogdał i prof. Leszek 
Mikulski oraz dziekan Wydziału Architek-
tury PK prof. Jacek Gyurkovich. Obrady 
i warsztaty odbywały się na terenie kampu-
su PK przy ul. Warszawskiej, w pawilonie 
konferencyjno-wystawowym „Kotłownia” 
oraz w Galerii „Gil”.

Justyna Jakubas
Patrycja Haupt

Politechnika Krakowska od lat za-
prasza w swoje mury młodzież szkół 
ponadgimnazjalnych. Okazji nie bra-
kuje ― edukacyjne warsztaty i wykła-
dy, systematyczna współpraca dydak-
tyczna, unijne projekty z dziedziny 
wiedzy inżynierskiej i nowoczesnych 
technologii, konkursy wiedzy i umie-
jętności. Do sprawdzonych form na-
wiązywania kontaktu z młodym po-
koleniem należą również dni otwarte 
uczelni.

Dla młodych ludzi jest to dodatkowa 
szansa, by samodzielnie zasięgnąć opi-
nii i zebrać najważniejsze informacje na 
temat uczelni; by rozwiać nurtujące wąt-
pliwości. Radą służy przecież kadra na-
uczająca i nieco starsi koledzy, studenci. 
Dla uczelni jest to, z kolei, dzień szcze-
gólnej mobilizacji.

20 marca, w dzień otwarty PK, progi 
uczelni przy ul. Warszawskiej 24 prze-
kroczyło około tysiąca osób. Gości zgro-

madzonych w Pawilonie Konferencyjno-
-Wystawowym „Kotłownia” przywitał 
w imieniu władz PK prorektor prof. Le-
szek Mikulski. Do udziału w ważnych wy-
darzeniach, wyznaczających rytm stu-
denckiego życia, zachęcał maturzystów 
przewodniczący URSS PK. Zaprezen-
towane zostały perspektywy kształcenia 
na Politechnice i jej oferta dydaktyczna, 
także interesujące dane dotyczące mię-
dzynarodowej wymiany studenckiej. Ze-
brani wysłuchali inspirującego wykładu 
„Współczesne trendy w architekturze 
krajobrazu”, dr inż. arch. Katarzyny Ho-
dor, prodziekan Wydziału Architektury.

Podstawowe informacje o siedmiu 
wydziałach PK młodzież mogła uzyskać 
na specjalnych stoiskach zorganizowa-
nych w Galerii „Gil” oraz wizytując same 
wydziały. Młodzi ludzie pytali przede 
wszystkim o optymalne ścieżki kształce-
nia i rozwoju. O zasadach rekrutacji, po-
mocy materialnej i sprawach socjalnych 

Drzwi są zawsze otwarte...
informowali przyszłych studentów pra-
cownicy Działu Spraw Studenckich, do-
radztwem zawodowym zajęli się pracow-
nicy Biura Karier. Można było zapytać 
o charakter międzynarodowej współpracy 
dydaktycznej i widoki studiowania za gra-
nicą. Specjalne stanowisko przygotowali 
również obecni studenci, którzy, w skró-
cie rzecz ujmując, zdradzali kandydatom 
na studia tajniki życia na uczelni. 

Dla dociekliwych gospodarze przygo-
towali specjalne pokazy zlokalizowanych 
w innych częściach miasta laboratoriów 
oraz pracowni, m.in. Wydziału Architek-
tury i Wydziału Fizyki, Matematyki i In-
formatyki przy ul. Podchorążych oraz 
Wydziału Mechanicznego w Czyżynach.

I tym razem okazało się, że zainte-
resowanie studiami technicznymi wcale 
nie jest małe. PK — to prosta droga do 
kariery.

(R.)
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Zakład Geotechniki i Konstrukcji 
Inżynierskich Politechniki Krakow-
skiej zorganizował po raz kolejny 
konferencję poświęconą zagadnie-
niom związanym ze współczesnymi 
metodami projektowania i analizy 
ziemnych, betonowych i żelbetowych 
konstrukcji inżynierskich, szczegól-
nie hydrotechnicznych. 

Celem spotkania było zaprezen-
towanie obecnego stanu badań oraz 
wymiana doświadczeń pomiędzy spe-
cjalistami z dziedziny geotechniki, 

XXVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Korbielowie

Komputerowe wspomaganie metod projektowania
hydrotechniki, projektowania konstruk-
cji inżynierskich zarówno zatrudnionymi 
w ośrodkach naukowo-badawczych, jak 
i pracownikami biur projektów czy fi rm 
wykonawczych. Spotkanie stało się rów-
nież okazją do przeprowadzenia warsz-
tatów z zakresu modelowania kom-
puterowego w geotechnice (problem 
współdziałania konstrukcji z podłożem) 
— ćwiczeń praktycznych opartych na 
najnowszej wersji wykorzystywane-
go przez projektantów popularnego 
programu ZSoil.

Warsztaty służyły przede wszyst-
kim wprowadzeniu odpowiednich stan-
dardów w procesie analizy numerycz-
nej MES, stosowanej w praktycznych 
problemach geoinżynierii, po to by 
zobiektywizować proces obliczeniowy. 
Przedstawiono również aspekty mo-
delowania 3D i interpretacji wyników 
obliczeń.

Konferencja oraz warsztaty odbywa-
ły się od 2 do 6 marca w Korbielowie.

(R.)

Od lat Politechnika Krakowska 
patronuje okręgowemu etapowi Olim-
piady Wiedzy i Umiejętności Budow-
lanych, nie dziwi więc, że podsumo-
wanie tej części XXVIII edycji zmagań 
adeptów budownictwa odbyło się 
w murach naszej uczelni. Laureaci za-
wodów szczebla okręgowego zebrali 
się 8 kwietnia w Sali Senackiej PK 
i odebrali cenne nagrody.

W etapie okręgowym uczestniczy-
ło 97 uczniów z Polski Południowej. 
Pierwsze miejsce zajął Konrad Lu-
belski z Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 1 w Kielcach. Drugi był Marek Nowak 
z Zespołu Szkół im. Walerego Goetla 
w Suchej Beskidzkiej, trzeci zaś Piotr 
Rybus z Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 1 w Kielcach. Wprawdzie wśród 

XXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

„Wybraliście piękny zawód”
zdobywców miejsc „medalowych” nie 
było przedstawiciela Zespołu Szkół 
nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej, 
ale i ta placówka zasługuje na wymie-
nienie, bowiem to z niej do fi nałowej 
dwunastki weszło najwięcej uczniów 
(trzy osoby), zajmując zresztą wysokie 
miejsca: od czwartego do szóstego. 

— To dla nas ważne święto, bo go-
ścimy wyjątkową młodzież — powie-
dział uczestniczący w spotkaniu rektor 
Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz 
Furtak. A zwracając się do młodych ludzi 
dodał: — Wybraliście piękny zawód bu-
dowlańca, piękny m.in. dlatego, że wiąże 
się ze służbą drugiemu człowiekowi.

Rys historyczny Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Budowlanych oraz prezen-
tację tegorocznych zawodów na szczeblu 

okręgowym przedstawiła przewodniczą-
ca okręgu dr inż. Władysława Maria Fran-
cuz, prof. oświaty. W spotkaniu uczest-
niczył przewodniczący jury zawodów 
okręgowych i członek komisji sędziow-
skiej zawodów centralnych dr inż. Mar-
cin Radoń (na co dzień nauczyciel aka-
demicki na Wydziale Inżynierii Lądowej 
PK), a także dziekan Wydziału Inżynierii 
Lądowej prof. Tadeusz Tatara. Laureaci 
etapu okręgowego otrzymali wartościo-
we nagrody — w tym laptopy, tablety, 
sprzęt turystyczny i książki specjalistycz-
ne, ufundowane przez rektora PK, dzie-
kanów WIL i WIŚ oraz sponsorów, m.in. 
Stowarzyszenie Producentów Cementu 
oraz fi rmy „Fakro” i „Janus”.

(ps)

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h



NASZA POLITECHNIKA 5/2015

20

In
fo

rm
ac

je

Od 17 lutego do 2 marca w Pałacu 
Sztuki w Krakowie można było oglądać 
nietypową wystawę. Złożyły się na nią 
projekty wykonane przez studentów — 
adeptów architektury, projektowania 
wnętrz, socjologii i fi lozofi i — uczest-
niczących w interdyscyplinarnych war-
sztatach poświęconych… przestrzen-
nej opresji, której jako mieszkańcy 
miast doświadczamy na co dzień.

Prace powstały w listopadzie ubieg-
łego roku, podczas siódmej edycji in-
terdyscyplinarnych warsztatów „Nowa 
Przestrzeń”, organizowanych wspólnie 
przez Wydział Architektury Politech-
niki Krakowskiej, Wydział Architektury 
Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie oraz Instytut Socjologii i Zakład 
Filozofi i Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa 
od momentu podpisania ofi cjalnego po-
rozumienie o współpracy pomiędzy tymi 
uczelniami. 

Tematyka warsztatów dotyczyła 
spraw trudnych, bo związanych bezpo-
średnio z przestrzenią publiczną i za-
chodzącymi w niej relacjami społecz-
nymi. Młodzi ludzie mieli za zadanie na 
przykładzie Krakowa wskazać w prze-
strzeni miasta miejsca budzące niepokój 
lub wywołujące ich sprzeciw z powodu 
sposobu organizacji, zagospodarowa-
nia i użytkowania, właściwe „miejsca 
opresji”. W interdyscyplinarnych ze-
społach projektowych, złożonych 

z przedstawicieli współpracujących ze 
sobą uczelni, szukali następnie rozwią-
zania, a metodę naprawy złego stanu 
rzeczy przedstawili w postaci projektu 
koncepcyjnego.

Właściwym celem ich działania było 
szukanie wspólnej płaszczyzny poro-
zumienia, recepty na poprawę jakości 
życia w mieście, w zgodzie z tym, iż 
każda przestrzeń ma swój wymiar ide-
ologiczny, odnoszący się z jednej strony 
do kontekstu urbanistycznego, z drugiej 
— do kontekstu społecznego, czyli po-
trzeb określonej grupy ludzi. Wspólna 
praca przyszłych architektów, architek-
tów wnętrz, socjologów i fi lozofów, sku-
pionych na tworzeniu spójnego modelu 
projektowania może stać się źródłem 
inspiracji dla wszystkich zawodowo od-
powiedzialnych za kształt i charakter 
otoczenia. W sferze kształcenia, progra-
mów dydaktycznych jest to ambitne i no-
watorskie działanie. 

Na wystawie zaprezentowano pra-
ce dziewięciu zespołów studenckich. 
Projekty rozwiązywały problemy różnej 
skali — od dużych założeń: mających 
zyskać „ludzki” charakter „nieludzkich” 
przestrzeni ronda Mogilskiego i ronda 
Czyżyńskiego, przez mniejsze, np. zde-
wastowane przejścia podziemne, przej-
ścia pod estakadami komunikacyjnymi.

Rozwiązywano także problemy 
urbanistyczne w skali całego miasta, 
np. ciągów pieszych wzdłuż Alei Trzech 

Wieszczów, powstał wizjonerski projekt 
uaktywnienia odciętej torami kolejowy-
mi i nowym dworcem głównym wschod-
niej części miasta. 

Jeden z zespołów wskazał fragment 
bulwarów wiślanych, przylegających 
bezpośrednio do nowej ikony architek-
tury Krakowa — Ośrodka Dokumen-
tacji Sztuki Tadeusza Kantora — jako 
przestrzeń opresyjną, powstałą niejako 
„przy okazji” zrealizowania nowej inwe-
stycji. To interesujący przykład, który 
uświadamia, że nie tylko zdegradowana 
przestrzeń miejska może źle wpływać 
na człowieka, ale negatywne oddziały-
wanie może mieć najnowsza architek-
tura i jej otoczenie. W tym konkretnym 
przypadku nie daje ona możliwości 
odejścia tym, którzy źle się czują w za-
istniałych relacjach przestrzennych, wy-
nikających ze skali budynku, jego formy 
i umiejscowienia. Opisany problem do-
skonale obrazował wykonany przez ze-
spół projektowy model architektoniczny. 

Wystawie towarzyszył pokaz etiud 
fi lmowych, zrealizowanych przez stu-
dentów Wydziału Architektury Wnętrz 
ASP w Krakowie. Otwarcia wystawy 
dokonali rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak wraz z prodziekanem Wydziału 
Architektury prof. Kazimierzem Kuśnie-
rzem oraz organizatorami warsztatów. 
Wśród przybyłych na wernisaż liczną 
grupę stanowili profesorowie krakow-
skich uczelni. Jak zwykle dopisała mło-
dzież. Podczas wernisażu rozdawano 
publikację podsumowującą listopadowe 
sesje warsztatowe. Oprócz reprodukcji 
projektów znalazły się w niej artykuły 
zaproszonych na warsztaty gości, stu-
dentów i organizatorów.

Zgromadzeni w Pałacu Sztuki goście, 
oglądając projekty i fi lmy, toczyli do póź-
nych godzin wieczornych dyskusje o pro-
blemach naszego miasta i sposobach 
ich rozwiązania, potwierdzając w pewnej 
mierze przydatność warsztatów. 

Tomasz Kapecki

Dr inż. arch. Tomasz Kapecki pracuje w Insty-
tucie Projektowania Architektonicznego PK. 
Jest współtwórcą warsztatów „Nowa Prze-
strzeń”.

Wystawa prac wykonanych podczas interdyscyplinarnych warsztatów studenckich

„Przestrzenie Opresyjne” w Pałacu Sztuki



5/2015 NASZA POLITECHNIKA

21

In
fo

rm
ac

je
Na Politechnice Krakowskiej, w ob-

rębie kampusu uczelni przy al. Jana 
Pawła II w Czyżynach, powstaną obiek-
ty, które wzbogacą infrastrukturę ba-
dawczą uczelni. Będzie to prawdziwy 
atut dla naukowców ubiegających się 
o krajowe i unijne granty, udział w mię-
dzynarodowych projektach.

Do końca grudnia tego roku Instytut 
Konstrukcji Maszyn Wydziału Mechanicz-
nego zyska laboratorium z higrotermiczną 
komorą, w której w warunkach ekstremalnej 
temperatury i wysokiej wilgotności powie-
trza można badać wytrzymałość np. sprzę-
tu budowlanego, pojazdów wojskowych, 
silników czy obiektów inżynieryjnych. Testy 
będzie można prowadzić w temperaturze 

W Czyżynach powstaną nowe laboratoria
od –55°C do +70°C, w warunkach podwyż-
szonej wilgotności, zaszronienia, zarosie-
nia oraz deszczowania. Komora zmieści 
obiekty o maksymalnej długości 24 m, sze-
rokości 7,5 m i wysokości 9,1 m. 

Będzie nieco większa i lepiej wyposa-
żona w stosunku do swej poprzedniczki, 
zlokalizowanej wśród obiektów PK przy 
ul. Warszawskiej, gdzie dotąd prowadzone 
były tego typu prace badawcze. Co naj-
ważniejsze, jej lokalizacja w Czyżynach, 
dzielnicy poza ścisłym centrum miasta, 
zwolni wszystkich ubiegających się o takie 
badania z obowiązku uzyskania pozwoleń 
np. na transportowanie ciężkiego sprzętu. 
Dzięki temu badanie dużych konstrukcji 
w komorze stanie się mniej kłopotliwe. 

Z kolei w drugim etapie inwestycji, 
w 2016 r., powinno rozpocząć działanie La-
boratorium Ekstremalnie Niskich Tempera-
tur. Nadzorowane przez Instytut Mechaniki 
Stosowanej WM PK będzie służyło do prze-
prowadzania analiz wytrzymałościowych 
i badania zachowań struktury materiałów 
w bardzo niskiej temperaturze, wynoszącej 
około –269°C, bliskiej zeru absolutnemu 
(–273,15°C). 

Łączny koszt całej inwestycji to około 
9,5 mln zł. Na pierwszą część zadania — 
wykonanie komory termoklimatycznej — 
uczelnia uzyskała już dofi nansowanie z Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w wysokości 6 mln 15 tys. złotych.

(R.)

Nowe sposób pomiaru napięcia, 
CyberRyba, nowe sensybilizatory 
w procesach polimeryzacji kationo-
wej, hydroksyapatyt do zastosowania 
w medycynie, bioaktywne opatrunki 
hydrożelowe i inne związki bakterio-
bójcze różnego pochodzenia — to tyl-
ko kilka z prawie 40 technologii, które 
powstały na Politechnice Krakowskie 
i skorzystały ze wsparcia programu In-
kubator Innowacyjności. 

Inkubator Innowacyjności — to pro-
gram MNiSW przeznaczony dla naukow-
ców Politechniki Krakowskiej. Umożliwił 
rozwinięcie działań związanych z proce-
sem komercjalizacji, prowadzonych na 
bieżąco przez Centrum Transferu Tech-
nologii PK. Projekt pozwolił m.in. zin-
tensyfi kować wyszukiwanie rozwiązań 
o najwyższym potencjale wdrożenio-
wym. Dzięki temu przedsięwzięciu prze-
prowadzono kilkadziesiąt ocen w zakre-
sie stanu techniki i dokonano zgłoszeń 
patentowych dla 31 wynalazków wy-
pracowanych przez naukowców naszej 
uczelni. Opracowano i wdrożono trzy 
nowe, nieodpłatne usługi dla pracow-
ników Politechniki Krakowskiej, umoż-
liwiające sprawdzenie innowacyjności 
i ustalenie kierunku planowanych badań 
w zgodzie z najnowszymi trendami gos-
podarki, zabezpieczając tym samym 
twórców przed powtarzaniem rozwiązań, 
które są już znane lub chronione. Rozpo-
częto opracowywanie 10 raportów doty-
czących potencjału komercjalizacyjnego 

politechnicznych technologii. Przygoto-
wane zostaną profesjonalne prezentacje 
ofertowe, pięć z nich zostanie podda-
na wycenie rynkowej i objęta pracami 
przedwdrożeniowymi.

Pod koniec ubiegłego roku wykona-
no audyt Wydziału Inżynierii Środowiska, 
stanowiący wzorcową analizę poten-
cjału badawczo-rozwojowego wydziału 
w kontekście trendów i zapotrzebowania 
rynkowego. Obecnie uruchomiono pro-
cedurę audytu na dwóch kolejnych wy-
działach, a w przyszłości planowane jest 
poddanie analizie całej PK. Umożliwia to 
zinwentaryzowanie posiadanego dorob-
ku badawczego oraz stanu prowadzo-
nych i planowanych badań. Dzięki temu 
będzie można uzyskać odpowiedź na 
pytania, czy dorobek wydziału wpisuje 
się w najnowsze trendy badawcze oraz 
potrzeby rynku, a także czy umożliwia 
zidentyfi kowanie potencjalnych trudno-
ści w procesie komercjalizacji.

Dzięki dotacji możliwe było również 
wzmocnienie działań promocyjnych do-
tyczących ofert technologicznych naszej 
uczelni. Opracowano kilkadziesiąt ta-
kich ofert w języku polskim i angielskim 
i opublikowano je w międzynarodowych 
bazach, m.in.: InnoGet, SeedSprint oraz 
w bazie sieci EEN. Kilkunastu naukow-
ców skorzystało z możliwości przedsta-
wienia swoich osiągnięć na Warszaw-
skiej Giełdzie Wynalazczości, podczas 
targów branżowych Imagine NANO 2015 
w Bilbao czy CEBIT 2015 w Hanowerze, 

Dla naukowców Politechniki Krakowskiej

Inkubator Innowacyjności — wymierne korzyści 
a na Międzynarodowej Wystawie Wyna-
lazków Geneva Inventions 2015 zostało 
zaprezentowanych kolejnych 6 technolo-
gii. Ponadto trwają prace modernizacyj-
ne Internetowej Bazy Ofert Politechniki 
Krakowskiej dla Przemysłu (od 2007 r. 
pod adresem: www.s2b.transfer.edu.pl). 
Planowane jest wydanie kilku artykułów 
sponsorowanych w czasopismach bran-
żowych dotyczących potencjału rynkowe-
go poszczególnych technologii.

Inkubator Innowacyjności — to na-
rzędzie, które ma przede wszystkim 
przynieść wymierne korzyści naukow-
com Politechniki Krakowskiej, otwar-
tym na współpracę z przedsiębiorcami. 
Mamy nadzieję, że w nowej perspekty-
wie pojawią się przedsięwzięcia dają-
ce Centrum Transferu Technologii PK 
podobne wsparcie, tak by można było 
kontynuować działania bezpośrednie 
zmierzające do skomercjalizowania 
osiągnięć naszych naukowców. 

Zachęcamy zatem do współpracy 
wszystkich naukowców Politechniki Kra-
kowskiej, posiadających wynalazki lub 
prace o potencjale wdrożeniowym. Kto 
wie, może wśród nich znajdzie się roz-
wiązanie, które zrewolucjonizuje polską 
gospodarkę? Jesteśmy, aby Ci pomóc!

Marlena Marek

Mgr inż. Marlena Marek pracuje w Zespole 
ds. Komercjalizacji CTT PK.
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W zorganizowanym przez Funda-
cję Edukacyjną „Perspektywy” kon-
kursie na najbardziej kreatywną kam-
panię rekrutacyjną uczelni w roku 
akademickim 2014/2015 — „Genius 
Universitatis 2015” — Politechnika 
Krakowska zajęła trzecie miejsce 
w kategorii „fanpage na Facebooku”. 
Zdecydowało o tym ponad 16. tys. 
„polubień” profi lu PK oraz rzetelna 
informacja.

Wyniki konkursu ogłoszono 27 lute-
go, podczas XXIII Międzynarodowego 
Salonu Edukacyjnego „Perspektywy 

Fanpage pomoże w rekrutacji
2015” w Warszawie. Nagrodzony fanpa-
ge Politechniki Krakowskiej został zało-
żony w marcu 2011 r. Prowadzi go Dział 
Promocji PK i zdaniem jury konkursowe-
go robi to w sposób prężny. 

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 
119 propozycji przygotowanych przez 
42polskie uczelnie. Prace dotyczyły 
pięciu kategorii, jak: „reklama prasowa 
wspierająca rekrutację”, „instrument pro-
mocji międzynarodowej uczelni”, „fanpa-
ge na Facebooku”, „gadżet promocyjny 
wspierający rekrutację”, „rekrutacyjny 
serwis internetowy”. Jurorzy, specjaliści 

w  ziedzinie marketingu i nowych me-
diów, oceniali nowatorstwo pomysłu, 
spójność zastosowanego rozwiązania 
marketingowego z deklarowanym ha-
słem i wartościami uczelni, czytelność 
i przyjazny charakter narzędzia przeka-
zu informacji, estetykę i wartość arty-
styczną wykonania.

W ubiegłorocznej edycji konkursu PK 
zajęła trzecie miejsce w kategorii „rekla-
ma prasowa”. Jest szansa, że za rok też 
się nam uda.

(R.)
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Trzeba było posiąść dużą wiedzę 
o patronie Politechniki Krakowskiej, aby 
walczyć o czołowe miejsca w tegorocznej 
edycji konkursu „Tadeusz Kościuszko — 
inżynier i żołnierz”. Do udziału w konkur-
sie zorganizowanym po raz czwarty przez 
PK zgłosiło się 260 osób z całej Polski. 
Finał rozegrany został 20 kwietnia w sali 
konferencyjnej pawilonu „Kotłownia”.

Podobnie jak w latach ubiegłych kon-
kurs był adresowany do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych i studentów, z wyłącze-
niem osób studiujących historię i słuchaczy 
szkół wojskowych. I etap, mający formę in-
ternetowego testu online, odbył się 31 mar-
ca. Trzeba było wówczas odpowiedzieć 
na 30 pytań w ciągu 30 minut. Tą drogą 
wyłoniono 10 fi nalistów — pięciu z grona 
uczniów i pięciu z grona studentów. W fi -
nale wszyscy uczestnicy byli traktowani na 
jednakowych zasadach.

Na wstępie, niejako „na rozgrzewkę”, 
padło pytanie: „W jednym z miast, które 
w latach 1778–1780 były fortyfi kowane przy 
udziale Tadeusza Kościuszki, mieści się 
obecnie słynna amerykańska akademia woj-
skowa. Jak nazywa się to miasto?”. Chodzi 
oczywiście o West Point. Dalej na ogół nie 
było już tak łatwo. Padały pytania o to, kto 
jest autorem pomnika Kościuszki na Wawe-
lu (Leonard Marconi); kiedy i gdzie ukazał 
się drukiem podręcznik Kościuszki „Obroty 
(manewry) artylerii konnej” (w 1808 r. w No-
wym Jorku); jaki przedmiot wykonywany 
samodzielnie Kościuszko wręczał swoim 
przyjaciołom (tabakiery); kto był adiutantem 
i sekretarzem Kościuszki podczas insurekcji 

(Julian Ursyn Niemcewicz). 
W sumie zawodnicy usłyszeli 
200 pytań.

Do miana zwycięzcy 
długo pretendowało kilka 
osób. Jeszcze na półmet-
ku, po pierwszych dziesię-
ciu seriach pytań, w walce 
o czołowe lokaty liczyło się 
ośmioro konkurentów. Dopie-
ro następne rundy wyłoniły 
lidera — Piotra Worwę, któ-
ry wysunąwszy się na czoło, 
nie oddał już prowadzenia 
podczas ostatnich serii py-
tań. Zdobył 140 punktów na 
200 możliwych. Piotr Worwa 
jest studentem III roku bu-
downictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej 
PK. Drugie miejsce zajął Piotr Noga, uczeń 
VII LO im. Zofi i Nałkowskiej w Krakowie 
(130 pkt), notabene bardzo głośno dopingo-
wany przez kolegów zgromadzonych na wi-
downi, a trzeci był Michał Grzejdziak, uczeń 
LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewi-
cza w Warszawie (120 pkt).

Na wszystkich uczestników fi nału 
czekały atrakcyjne nagrody. Zwycięzca 
otrzymał tablet iPad i 2000 zł. Zdobywcę 
drugiego miejsca uhonorowano laptopem 
multimedialnym i sumą 1500 zł, a laure-
at trzeciej lokaty dostał odtwarzacz iPod 
i 500 zł. Ponadto Piotr Noga, najwyżej 
sklasyfi kowany uczeń, otrzyma w po-
stępowaniu rekrutacyjnym dodatkowe 
20 punktów, jeśli wybierze studia na Poli-
technice Krakowskiej.

Czwarta edycja konkursu

200 pytań o Kościuszkę

Nad przebiegiem rozgrywki fi nałowej 
czuwała komisja konkursowa pod prze-
wodnictwem prorektora ds. studenckich PK 
prof. Leszka Mikulskiego, w składzie: historyk 
dr hab. Michał Baczkowski, prof. UJ; znawca 
biografi i Kościuszki dr hab. Zbigniew Porada, 
prof. PK (WIEiK); historyk z UJ dr hab. Krzysz-
tof Ślusarek; specjalista w zakresie fortyfi kacji 
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus z PK (WA) i wi-
ceprezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki 
w Krakowie Robert Springwald. Konkurs 
prowadził i pytania zadawał Marian Zygmunt 
z Działu Promocji. Nagrody wręczyli prorektor 
prof. Leszek Mikulski i dyrektor administracyj-
ny PK Lidia Ponanta. Zmaganiom młodych 
znawców tematyki kościuszkowskiej przy-
słuchiwał się rektor Politechniki Krakowskiej 
prof. Kazimierz Furtak.

(ps)

Laureaci (od lewej): Piotr Noga, Piotr Worwa, Michał Grzejdziak
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Obwieszczenie zawiera zestawienie 
skorygowanych błędów na listach B i C 
oraz dwunastostronicowy wykaz czaso-
pism, których nie ujęto w listach ogłoszo-
nych 31 grudnia 2014 r. Spis ten obej-
muje około 280 tytułów nowo dodanych 
czasopism na listę B (niemal wszystkim 
przyznano 10 punktów, czyli najwyższą 
wartość, jaką może uzyskać czasopismo 
na liście B) oraz 2 tytuły dodane na listę 
C (również 10 punktów).

W treści obwieszczenia oraz w ser-
wisie internetowym MNiSW nie znajdu-
jemy wyjaśnienia dotyczącego powodu 
zmiany wykazu czasopism. Można do-
mniemywać, że część z nich stanowią 

tzw. „spady” z Journal Citation Reports 
(JCR), czyli tytuły, których nie uwzględ-
niła edycja JCR z 2013 r. (przeniesione 
z listy A na listę B) oraz tytuły czasopism 

polskich uwzględnione w wyniku po-
zytywnie rozpatrzonych odwołań, skła-
danych przez osoby upoważnione do 
reprezentowania redakcji lub wydawcy 
czasopisma naukowego.

Budząca dyskusje metoda oceniania 
czasopism naukowych, trudności zwią-
zane ze śledzeniem na bieżąco komu-
nikatów MNiSW dotyczących ich oceny, 
to tylko część problemów. Szczegółowa 
analiza zawartości list prowadzi do wnio-
sku, że podobnie jak w latach ubiegłych, 
nie są one wolne od błędów i nieścisłości. 

Punktowanie czasopism naukowych 
i Bibliografi a Publikacji Pracowników PK
Biblioteka planuje modyfi kację danych dotyczących punktacji w BPP 
zgodnie z ogłaszanymi przez MNiSW komunikatami

Publikowane od kilku lat ministerialne listy czasopism punktowanych nie-
zmiennie zaskakują. Na komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism 
naukowych, obowiązujący w 2014 r., trzeba było czekać do 31 grudnia 

2014 r.1 Autorzy artykułów naukowych właściwie dopiero w styczniu 2015 r. do-
wiedzieli się, czy czasopisma, w których zdecydowali się publikować, ostatecz-
nie znalazły się na listach i jaką wartość liczbową im przyznano. Zaskakujące 
było również ogłoszone 25 marca 2015 r., w formie obwieszczenia, sprostowa-
nie błędów w wykazach2.

„Bibliometria posługuje się zestawem metod ilościowych, służących analizie i ocenie osiąg-
nięć naukowych poszczególnych badaczy, a także czasopism, jednostek naukowych oraz krajów. 
(...) Ranking punktowy czasopism naukowych, podobnie jak i parametryzacja jednostek nauko-
wych, jest próbą obiektywizacji ich jakości i pozycji na potrzeby pragmatyki postępowania przy 
podziale środków fi nansowych na naukę”. 

J. Wilkin (przewodniczący zespołu ds. oceny czasopism naukowych), „Ocena parametryczna 
czasopism naukowych w Polsce — podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności 
realizacji i perspektywy”, Nauka, 2013, nr 1, s. 45–54. Dostępny pod adresem: 
http://www.pan.poznan.pl/nauka13.htm

„Od wielu lat staram się przy każdej okazji przekonywać, że o wartości artykułu dla rozwoju 
dziedziny decyduje jego zawartość merytoryczna, a nie »impakt faktor« czy jakikolwiek parametr 
czasopisma, w którym został opublikowany. (…) Otóż w fi zyce zdarza się, że niekiedy ważna idea 
lub wynik w ogóle nie zostały opublikowane w żadnym czasopiśmie. Tak było np. z ideą istnienia 
neutrina, którą Wolfgang Pauli opisał tylko w prywatnym liście do znajomych. Znane są także 
przypadki, że ważne wyniki i pomysły były przedstawiane tylko podczas konferencji naukowych 
i czasem nie były nawet publikowane w »Sprawozdaniach« konferencyjnych”.

A. K. Wróblewski (twórca pojęcia lista fi ladelfi jska), „Nowe prace Syzyfa”, Pauza Akademicka, 
2015, nr 282, s. 1–2. Dostępny pod adresem: 
http://pauza.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=567&Itemid=663

„Mając jasną świadomość, że optymalny algorytm klasyfi kacji czasopism nie istnieje, nie wi-
dzimy możliwości znalezienia grona ekspertów, którzy byliby w stanie obiektywnie ocenić prestiż 
znacznej liczby tytułów z różnych dziedzin wiedzy. Dlatego też w tym artykule przedstawiamy 
konstruktywne rozwiązanie, eliminujące przynajmniej część wad aktualnie używanego systemu. 
Aby zredukować znaczenie arbitralnego przyporządkowania pisma do wąskiej grupy tematycznej, 
postulujemy analizować czasopisma w dużych grupach wspólnych dziedzin (GWD), przykładowo 
obejmujących biologię, chemię, fi zykę, matematykę, nauki techniczne. Zamiast używania trady-
cyjnego indeksu IF, proponujemy użycie wskaźnika Article Infl uence Score (AIS), powiązanego 
z algorytmem Eigenfactor”.

J. Zakrzewski, K. Życzkowski, „Ministerstwo, punkty i artykuły naukowe (lub czasopisma)”, 
Pauza Akademicka, 2015, nr 6, s. 277–279. Dostępny pod adresem: 
http://pauza.krakow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=660
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W wykazach znajdują się tytuły cza-
sopism, ale również serii książkowych, 
natkniemy się tu na nieaktualne i znie-
kształcone tytuły czasopism, błędne 
numery ISSN, przypadki nieuwzględ-
niania zmian tytułów i numerów ISSN. 
Problematyczne są również kwestie 
dotyczące duplikatów czasopism, czyli 
umieszczenia tego samego czasopisma 
na różnych listach, z uwzględnionym 
bądź to ISSN zarezerwowanym dla for-
my drukowanej, bądź też ISSN dla wy-
dania online, z przypisanymi im różnymi 
wartościami punktów.

Wymienione problemy i nieścisło-
ści są na bieżąco monitorowane przez 
bibliotekarzy na potrzeby utrzymania 
wysokiej jakości danych w Bibliografi i 
Publikacji Pracowników PK (BPP). Od 
2013 r. do rejestrowanych w bazie opi-
sów bibliografi cznych artykułów z cza-
sopism dołączana jest informacja o licz-
bie przyznanych za publikację punktów 
wraz ze wskazaniem listy ministerialnej. 
W celu usprawnienia i przyspiesze-
nia procesu przydzielania publikacjom 
punktów w BPP stworzono dodatkowe 
narzędzie — indeks czasopism, dzięki 

któremu bibliotekarze uprawnieni do 
korekty, zatwierdzania i uwidaczniania 
danych w bazie mogą automatycznie 
pobrać do opisu bibliografi cznego dane 
o punktacji. Pracownik PK samodzielnie 
nie może dołączyć tych informacji na 
etapie dodawania opisu do BPP.

Indeks czasopism BPP nie uwzględ-
nia wszystkich tytułów czasopism nauko-
wych dostępnych na rynku. Gromadzi 
wyłącznie informacje o tych, w których 
publikowali pracownicy PK. 

Pracownicy mają możliwość dołącze-
nia nowego tytułu czasopisma do indeksu 
na etapie dodawania opisów do BPP, jeśli 
nie znajdą właściwego tytułu w istnieją-
cym spisie (możliwość wyboru czasopism 
z indeksu poprzez tytuł lub ISSN).

Tytuł czasopisma jest weryfi kowany 
w indeksie czasopism BPP przez biblio-
tekarzy, przy czym dla każdego tytułu 
dane są korygowane i uzupełniane o na-
stępujące informacje: występujące wa-
rianty tytułu (polsko- i obcojęzyczne), na-
zwa wydawcy, print ISSN, online ISSN, 
liczba punktów przyznana na listach 
czasopism wraz ze wskazaniem listy A, 
B lub C oraz roku opublikowania listy.

Format plików pdf, w którym zapi-
sywane były dotychczas listy czaso-
pism punktowanych, publikowane przez 
MNiSW i którego nie zaimplementowano 
do BPP, wymusił „ręczną” weryfi kację 
danych w indeksie czasopism. Wydaje 
się to korzystniejsze dla bazy. Weryfi ka-
cja danych dokonywana w taki sposób 
gwarantuje rzetelniejszą i bardziej wia-
rygodną informację niż ta generowana 
automatycznie.

Bibliotekarze na bieżąco śledzą ko-
munikaty MNiSW, analizują listy cza-
sopism punktowanych oraz zmiany 
szczegółowe, jakie zachodzą dla za-
rejestrowanych w indeksie czasopism 
BPP tytułów. W przypadkach, w których 
wystąpiły wątpliwości co do przyznanej 
tytułom punktacji, Biblioteka PK wysyła 
zapytania do MNiSW z prośbą o stosow-
ne wyjaśnienia.

Biblioteka planuje modyfi kację da-
nych dotyczących punktacji w BPP zgod-
nie z ogłaszanymi w przyszłości przez 
MNiSW komunikatami. Z pewnością nie 
będzie to łatwe zadanie ze względu na 
obawę, że przy ogłaszaniu kolejnych list 
czasopism mogą ponownie wystąpić po-
myłki i nieścisłości. We wspomnianym 
obwieszczeniu o sprostowaniu błędów 
z 25 marca 2015 r. również nie udało 
się ich uniknąć, czego przykładem może 
być choćby przyznanie 10 punktów nie-
ukazującemu się czasopismu Journal 
of Molecular Structure: THEOCHEM 
(w 2011 r. tytuł zastąpiony przez Compu-
tational and Theoretical Chemistry).

W MNiSW trwają prace związane 
ze zmianami zasad oceny jednostek 
naukowych w 2017 r., w tym prace nad 
zmianami w kryterium I „osiągnięcia na-
ukowe i twórcze”, obejmującym m.in. pu-
blikacje naukowe. Póki co ministerstwo 
nie wspomniało o zmianach dotyczących 
punktacji czasopism, choć zapowiedzia-
ło już zmiany w zakresie oceny mono-
grafi i naukowej (m.in. wprowadzenie 
kategorii monografi i wybitnych oraz dzieł 
wybitnych w przypadku oceny dorobku 
artystycznego)3.

Marta Stąporek

Mgr Marta Stąporek pracuje w Oddziale Infor-
macji Naukowej Biblioteki PK.

3 Zob.: Dyskusja nad założeniami zmian 
w zasadach oceny jednostek naukowych 
18 lutego 2015 r. Dostępna pod adresem: 
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-minister-
stwo/nowa-ocena-i-kategoryzacja-jednostek-
-naukowych-w-2017-r.html

Przykłady błędów na listach ministerialnych

Nieaktualne tytuły czasopism i błędne numery ISSN

W 2013 r. i 2014 r. na liście B znalazło się czasopismo Mechanics (ISSN 1734-8927) 
— pod tym tytułem ukazujące się w latach 2005–2009, a w 2010 r. zastąpione przez 
Mechanics and Control (ISSN 2083-6759) i taki tytuł powinien widnieć na liście.

Te same tytuły czasopism znajdujące się w tym samym roku jednocześnie na róż-
nych listach

Archives of Environmental Protection w 2013 r. znajduje się zarówno na liście A, 
jak i liście B. Na liście A umieszczono angielski tytuł czasopisma, ale nieodpowiedni 
ISSN, przypisany polskiej wersji językowej, publikowanej w latach 1975–2007; z kolei 
na liście B znalazł się tytuł angielski, z odpowiednim numerem ISSN 2083-4772. Py-
tanie: która lista jest właściwa? Czy należy brać pod uwagę listę A (w bazie Journal 
Citation Reports w 2012 r. czasopismo jest zarejestrowane z ISSN 0324-8461)?

Tytuły czasopism pozbawione numerów ISSN 

W przypadku Journal of Engineering Technology, zarejestrowanego na liście A 
w 2013 r. i 2014 r. bez numeru ISSN, nie jesteśmy w stanie określić, czy chodzi o JET: Jour-
nal of Engineering Technology (ISSN 0747-9964), czy o GSTF Journal of Engineering 
Technology (ISSN 2251-3701); czy może o jeszcze inny tytuł?

Duże różnice w punktacji tego samego tytułu

W 2013 r. znajdującemu się na liście A czasopismu IEEE Transactions on Systems, 
Man and Cybernetics, Part A: Systems and Humans przyznano 40 punktów, w 2014 r. 
— 0 punktów, a w obwieszczeniu o sprostowaniu błędów z 2014 r. — 10 punktów. 
MNiSW nie wyjaśnia, dlaczego zaistniała taka rozbieżność w punktacji. Czy czasopis-
mo odrzucono z listy A za oszustwa? A może z innych powodów…
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Jerzy Ciesielski był niezwykłym czło-
wiekiem: wzorowym mężem, ojcem, 
wykładowcą Politechniki Krakowskiej, 
a także — o czym być może nie wszy-
scy wiedzą — sportowcem. Inspirujący 
felieton redaktora Ryszarda Niemca pt. 
„Z boiska ku ołtarzom” („Dziennik Polski” 
z 18 lutego 2013 r.) przypomina sylwetki 
braci Romana i Jerzego Ciesielskich, stu-
dentów Politechniki Krakowskiej, czoło-
wych koszykarzy „Cracovii”, a jednocze-
śnie zawodników sekcji wioślarskiej AZS. 
Pisząc o procesie beatyfi kacyjnym Je-
rzego Ciesielskiego, autor zauważył, że 
podczas corocznej Mszy św. w kościele 
na osiedlu Ofi cerskim w rocznicę urodzin 
Parafi anina modlono się w intencji szczę-
śliwej fi nalizacji procesu. „Trochę szkoda, 
że wątki sportowe życiorysu, mało znane 
młodszemu pokoleniu krakowian zostały 
wyeksponowane szczątkowo. Osobo-
wość kandydata na ołtarze nie będzie 
pełna, jeśli nie podkreślimy wartości za-
angażowania w sport, harmonijnie wkom-
ponowanego w Jego życie religijnie, ro-
dzinne, pracę naukowo-dydaktyczną”. 

Felieton kończy się wezwaniem — 
„Krakowski i polski sport czekają na 
wyrazistego Patrona” — które podjąłem 
w ten sposób, że przeprowadziłem sze-
reg rozmów ze studentami i pracownika-
mi krakowskich uczelni. Okazało się, że 
sportowe pasje i sukcesy Jerzego Cie-
sielskiego są mało znane. Warto, choć 
w dużym skrócie, zapoznać z nimi spo-
łeczność akademicką.

Zwyczajny niezwyczajny
Rok po śmierci Jerzego Ciesielskie-

go w kolegiacie św. Anny w Krakowie 
została umieszczona tablica z inskryp-
cją: „Inżynier, naukowiec, ojciec rodzi-
ny, chrześcijanin XX wieku”. O Jerzym 

Ciesielskim wypowiedziało się wówczas 
wiele autorytetów świata nauki i kultury, 
w sposób kompetentny przybliżając 
tak ważną dla Kościoła i Polski postać. 
Papież Jan Paweł II w książce „Prze-
kroczyć próg nadziei” wspominał: „Nie 
zapomnę nigdy tego chłopca, studenta 
politechniki w Krakowie, o którym wszy-
scy wiedzieli, że zdecydowanie dąży 
do świętości”. Autorzy wielu publikacji 
poświęconych Jerzemu Ciesielskiemu 
zwracali uwagę na jego pracę nauko-
wą i społeczną, działalność w organi-
zacjach katolickich, życie rodzinne czy 
sylwetkę duchową. Biograf Sługi Boże-
go, ks. prof. Jan Machniak podkreślał, 
że Jerzy Ciesielski znalazł swoje miej-
sce w duchowym pejzażu Krakowa jako 
wierny świadek Ewangelii, mąż i ojciec 

oraz pracownik naukowy Politechniki 
Krakowskiej.

Jerzy Ciesielski urodził się w Krako-
wie 12 lutego 1929 r. jako trzecie z kolei 
dziecko Filipa i Marii z domu Tatarczany. 
Jego ojciec był zawodowym wojskowym. 
W 1935 r. Jerzy zaczął uczęszczać do 
siedmioklasowej szkoły podstawowej 
nr 3 w Krakowie, przy ul. Lubomirskich. 
Po jej ukończeniu, w 1942 r., z powodu 
zamknięcia przez okupanta niemieckie-
go szkół średnich ogólnokształcących, 
podjął naukę w dwuletniej prywatnej 
szkole handlowej przy ul. Senackiej. 
Ukończył ją w lipcu 1944 r. W okresie 
okupacji, równolegle z nauką w szko-
le handlowej, był też prawdopodobnie 
słuchaczem tajnych kompletów lice-
alnych, gdyż po zakończeniu wojny, 
10 lutego 1945 r. jako uczeń III klasy 
rozpoczął naukę w VIII Państwowym 
Gimnazjum i Liceum im. A. Witkowskie-
go. Tu także w 1948 r. złożył egzamin 
dojrzałości. Jako przedmiot dalszej 
nauki obrał studia techniczne w or-
ganizowanej wówczas Politechnice 

Patron akademickiego sportu
Sportowe pasje Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego

Z  okazji kanonizacji Jana Pawła II, Honorowego Senatora i Profesora Po-
litechniki Krakowskiej, rektor PK prof. Kazimierz Furtak wspomniał na 
łamach „Naszej Politechniki” (nr 4 z 2014 r.) o jego przyjaźni z Jerzym 

Ciesielskim. Ten student, a następnie pracownik naukowy Politechniki zginął 
tragicznie w 1970 r., a obecnie toczy się jego proces beatyfi kacyjny. Oznacza to, 
że Kraków może niebawem mieć kolejnego błogosławionego.

Arcybiskup Karol Wojtyła oraz Danuta i Jerzy Ciesielscy jako zwycięzcy w zawodach kajakowych 
na spływie Radew — Parsęta, 1965 r.
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Krakowskiej, na Wydziale Budownictwa 
Lądowego. Jednocześnie starał się 
o przyjęcie na istniejące przy Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Studium Wychowania Fizycznego. Zami-
łowania sportowe wyniósł  z domu rodzin-
nego, działalności harcerskiej, ale pewną 
rolę odegrał w tym również starszy brat 
Roman, który uprawiał koszykówkę, piłkę 
ręczną i wioślarstwo, był siedmiokrotnym 
reprezentantem Polski w koszykówce.

Podpora koszykarskiej drużyny
W latach szkolnych i studenckich 

Jerzy Ciesielski uprawiał kajakarstwo, 
koszykówkę, narciarstwo, pływanie, 
szczypiorniak i wioślarstwo. Już w marcu 
1945 r. zapisał się do sekcji piłki ręcz-
nej Klubu Sportowego „Cracovia” (wów-
czas uprawiano koszykówkę, siatkówkę 
i szczypiorniak). Od 1947 r. wraz z bra-
tem Romanem stanowili podporę koszy-
karskiej drużyny, która jako najlepsza 
w województwie krakowskim zakwalifi ko-
wała się do rozgrywek o tytuł mistrza Pol-
ski i prawo wejścia do nowo utworzonej 
ligi państwowej. W turnieju w Katowicach 
(1947 r.) zespół „Cracovii” zajął drugie 
miejsce, nie awansując do ligi. W roku 
następnym koszykarze „Cracovii” zdo-
byli tytuł mistrza Krakowa i po raz drugi 
walczyli o awans do I ligi, jednak i tym 
razem bez powodzenia. Dopiero w se-
zonie 1948/1949 „Cracovia” uzyskała 

upragniony awans do I ligi, po wygranych 
eliminacjach w Krakowie i zajęciu trzecie-
go miejsca w fi nałowym turnieju w Toru-
niu (18–20 marca 1949 r.). Młody zespół 
prowadzony przez przedwojennego olim-
pijczyka, trenera Jakuba Kopowskiego, 
wystąpił w tych rozgrywkach w składzie: 
Jerzy Ciesielski, Roman Ciesielski, Zdzi-
sław Hippe, Wiesław Korcala, Andrzej 
Krupa, Jerzy Łudzik, Stanisław Laska, 
Tadeusz Pacuła, Rafał Unrug, Artur Wie-
czysty, Adam Wojakowski, wspomagany 
przez doświadczonych kolegów Kazimie-
rza Dębskiego i Maksymiliana Więcka.

Pierwszy swój sezon ligowy 
(1949/1950) w gronie najlepszych dwu-
nastu drużyn w Polsce „Cracovia” ukoń-
czyła na ósmej pozycji. Sukces, jaki dru-
żyna uzyskała, utrzymując się w I lidze, 
zdopingował zawodników. Dobre przygo-
towanie pozwoliło jej zająć w następnym 
sezonie 1950/1951 czwarte miejsce, a na 
I Spartakiadzie w Warszawie zdobyła 
brązowe medale i jako jedyna drużyna 
tego turnieju pokonała mistrza spartakia-
dy, krakowską „Wisłę”.

Spokój Jurka
W sezonie ligowym 1951/1952 „Cra-

covia” wygrywała z czołowymi druży-
nami Polski i była groźna dla każdego 
zespołu. Rozgrywki ukończyła na czwar-
tej pozycji. Po zakończeniu rozgrywek 
ligowych Polski Związek Koszykówki 

zorganizował pierwsze zawody o Pu-
char Polski. Po solidnych przygotowa-
niach treningowych i zwycięstwie nad 
AZS Warszawa koszykarze „Cracovii” 
zakwalifi kowali się do fi nałowej czwórki 
obok „Wisły” Kraków, CWKS i „Koleja-
rza” z Warszawy. W wyniku losowania 
w pierwszych spotkaniach doszło do me-
czu lokalnych rywali „Cracovii” i „Wisły”.

To spotkanie miało dramatyczny prze-
bieg. Na sekundy przed końcem meczu, 
przy stanie 48 : 48 Jerzy Banaś został 
sfaulowany. Sędzia nakazał rzuty osobi-
ste. Banaś zdobył cenny punkt i „Craco-
via” wygrała. Było to w sobotnie popo-
łudnie. W niedzielę miał się odbyć fi nał 
między „Cracovią” a CWKS Warszawa. 
„W niedzielę przedpołudniem, kiedy przy-
szliśmy do szatni, dowiedzieliśmy się, że 
sędziowie nie uznali rzutu Jurka, mimo że 
to oni i kapitanowie zespołów podpisali 
protokół. Postanowiono, że będzie do-
grywka” — mówił były zawodnik „Craco-
vii”, dziennikarz Jerzy Langer. 

„Gdy do szatni wszedł przedstawi-
ciel PZKosz i zakomunikował, że mamy 
grać dogrywkę, wpadliśmy we wście-
kłość. W szoku pobilibyśmy człowieka, 
gdyby nie opanowanie braci Ciesiel-
skich. Tylko oni potrafi li nas uspokoić. 
Wtedy ujawniła się bardzo ważna cecha 
charakteru Jurka: spokój i opanowanie 
w najtrudniejszych momentach”. Koszy-
karze „Cracovii” z kapitanem drużyny 
Romanem Ciesielskim sprzeciwili się 
występowaniu w dogrywce i sędziowie 
ogłosili walkower przy ciągłych gwiz-
dach publiczności. Także przed meczem 
o pierwsze miejsce kibice powitali ko-
szykarzy „Wisły” gwizdami. Skandal był 
tak wielki, że delegat PZKosz na dyplo-
mach nie wypisał uzyskanych miejsc. 
Pokrzywdzona „Cracovia”, nie chcąc 
sprawić zawodu przybyłej publiczności, 
zagrała o trzecie miejsce. Po tym wyda-
rzeniu koszykarze „Cracovii”, po niezbyt 
udanych i  w pewnym sensie pechowych 
spotkaniach, opuścili I ligę, a Jerzy Cie-
sielski zakończył karierę koszykarską.

Na wodzie i na deskach
Jerzy Ciesielski — pseudonim spor-

towy „Jurgis” — był fi larem drużyny 
„Cracovii” i rozegrał w latach 1949–1952 
sześćdziesiąt osiem ofi cjalnych spotkań 
(1949 r. — dziewiętnaście; 1950 r. — 
dwadzieścia, 1951 r. — dziewięć, 1952 r. 
— dwadzieścia). Od 1948 r. Jerzy Cie-
sielski uprawiał także wioślarstwo w kra-
kowskim AZS. Trenował na skiffi e pod 
okiem wybitnego trenera Jana Bujwida. 

Ligowa drużyna koszykarzy „Ogniwa-Cracovii” z 1952 r. Od lewej: Jerzy Ciesielski, Roman Cie-
sielski, Edward Surdyka, Andrzej Krupa, Jerzy Łudzik, Wiesław Korcala, Ryszard Buczyński, 
trener Jakub Kopowski i kierownik Tadeusz Kański. W dolnym rzędzie: Mieczysław Kasprzyk, 
Jerzy Banaś, Jerzy Langer, Janusz Holocher
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Już w 1948 r. w regatach o mistrzostwo 
Polski zdobył tytuł wicemistrza w jedyn-
kach nowicjuszy oraz tytuł wicemistrza 
Polski AZS w jedynkach półwyścigowych 
we Wrocławiu. Należał do czołówki wio-
ślarzy, którzy rywalizowali o tytuł „króla 
sezonu” za przewiosłowanie najwięk-
szej liczby kilometrów. W 1948 r. został 
uhonorowany pamiątkowym żetonem za 
przewiosłowanie 1127 kilometrów (wię-
cej, 1526 km przewiosłował wielokrotny 
mistrz Polski D. Csaba).

Kolejną sportową pasją Jerzego 
Ciesielskiego było kajakarstwo. Na stu-
diach w krakowskiej WSWF poznał Da-
nutę Plebańczyk, swoją przyszłą żonę, 
córkę jednego z pionierów polskiego 
kajakarstwa, znanego działacza Kole-
jowego Klubu Wodnego KKW-29, za-
palonego turysty i sędziego Polskiego 
Związku Kajakowego, inż. Mariana Ple-
bańczyka. Na wiosnę 1950 r. wstąpił do 
Sekcji Turystyki Kajakowej KS „Olsza”. 
Jak wspominał Jerzy Maślanka, kolega 
z roku studiów na politechnice, wraz 
z Jerzym Ciesielskim zaczęli jeździć 
na spływy kajakowe podczas studiów, 
a już w 1951 r. doszło do większej wy-
prawy z udziałem obu kolegów, Mariana 
Plebańczyka i jego córki.

Latem 1953 r. (23 sierpnia — 1 wrześ-
nia) Jerzy Ciesielski samodzielnie zor-
ganizował dla ks. dr. Karola Wojtyły oraz 
poznanych przyjaciół z duszpasterstwa 
akademickiego kilkuosobowy spływ rze-
ką Brdą. Od niego duszpasterstwo aka-
demickie rozpoczęło tradycyjne waka-
cyjne spływy kajakowe, a młody inżynier 
był ich głównym organizatorem.

Jerzy Ciesielski uprawiał również 
narciarstwo. Jazdy na nartach uczył się 
jako uczeń gimnazjum i student WSWF. 
W marcu 1952 r. zdobył uprawnienia in-
struktorskie w narciarstwie. Uczył innych 
jeździć na nartach, regularnie prowadził 
kursy. W kwietniu 1953 r. zorganizował 
kurs narciarski w Zakopanem. Uczestni-
czył w nim także ks. Karol Wojtyła. Za-
pewne Jerzy Ciesielski brał też udział 
w organizacji najstarszej akademickiej 
imprezy narciarskiej, do jakich zalicza 
się mistrzostwa Politechniki Krakowskiej, 
cykliczną imprezę narciarską odbywa-
jącą się od 1953 r. Nie zachowały się 
materiały archiwalne świadczące o tym, 
że startował w tej imprezie, ale myślę, 
że brał w niej udział, bowiem uczestni-
czył w życiu sportowym uczelni. Wiemy 
na pewno, że w 1964 r. został mistrzem 
Politechniki Krakowskiej (w kategorii 
pracowników) w pływaniu na dystansie 
50 m w stylu grzbietowym.

Od inżyniera do docenta
Wykształcenie politechniczne trak-

tował jako pierwszoplanowe, jednak 
w 1951 r. ukończył również Wyższą 
Szkołę Wychowania Fizycznego w Kra-
kowie (w 1950 r. Studium WF UJ prze-
kształcono w samodzielną uczelnię 
WSWF Kraków) bez magisterium, uzy-
skując prawo nauczania przedmiotu „wy-
chowanie fi zyczne”.

Studia na politechnice były wów-
czas dwustopniowe. Po ukończeniu 
trzeciego roku absolwenci otrzymywali 
dyplom inżyniera, po czym odbywa-
li obowiązkowy staż pracy. Jerzy Cie-
sielski odbył go w Nowej Hucie jako 
kierownik grupy budowlanej. Następ-
nie podjął dalsze dwuletnie studia, 
uzyskując w 1954 r. dyplom magistra 
inżyniera. W styczniu tego roku został 
zatrudniony w Zakładzie Badawczym 
Materiałów i Konstrukcji Wydziałów 
Politechnicznych Akademii Górniczo-
-Hutniczej. Na podstawie nakazu pracy 
w jesieni 1954 r. zatrudnił się w charak-
terze projektanta w Biurze Projektów 
Przemysłu Skórzanego. Od stycznia 
1957 r. pracował, już na pełnym etacie, 
na Politechnice Krakowskiej. Przygoto-
wywał pracę doktorską. 

7 grudnia 1960 r. uzyskał stopień 
doktora nauk technicznych. Habilitował 
się w 1968 r. na podstawie rozprawy 
„Badania nad zastosowaniem żywic 
epoksydowych do połączeń prefabryka-
tów i napraw konstrukcji betonowych”. 
Na podstawie dysertacji oraz dorobku 
naukowego uchwałą Rady Wydziału 
z 8 czerwca 1968 r. uzyskał stopień 
naukowy docenta (doktora habilitowa-
nego) w zakresie budownictwa i kon-
strukcji betonowych. W tej specjalności 
pracował do końca życia, osiągając 
duże sukcesy.

W 1969 r. wyjechał jako wykładowca 
na Uniwersytet do Chartumu, w Suda-
nie. 9 października 1970 r. wraz z dwój-
ką młodszych dzieci — Kasią i Piotrem, 
zginął w katastrofi e statku na Nilu.

*
Przygotowując monografi ę krakow-

skiego sportu akademickiego, miałem 
okazję zapoznać się z działalnością 
i osiągnięciami sportowymi tego nie-
zwykłego naukowca Politechniki Kra-
kowskiej. Wiem, że jest patronem wielu 
instytucji i nagród. W 1997 r. Fundacja 
„Źródło”, ustanawiając nagrodę, przyję-
ła za jej patrona Sługę Bożego Jerzego 

Ciesielskiego — ojca rodziny. W 2005 r. 
za swego patrona obrali go również 
pracownicy Zespołu Poradni Specjali-
stycznych nr 2 w Lublinie, w kwietniu 
2013 r. wśród studentów i doktorantów 
PK powstała Młodzieżowa Organizacja 
im. Jerzego Ciesielskiego, a od wrze-
śnia tego roku Sługa Boży patronuje 
Zespołowi Szkół nr 1 w Mławie, wy-
brany przez środowisko szkół budow-
lanych.

Rozpocząłem ten artykuł od wypo-
wiedzi rektora Politechniki Krakowskiej, 
prof. Kazimierza Furtaka, a chciałbym 
zakończyć apelem do Pana Rektora, 
przyjaciela młodzieży i sportowca (wice-
mistrz akademicki Polski w skoku w dal 
i trójskoku, członek honorowy AZS Kra-
ków), o rozważenie możliwości ustano-
wienia wręczanej co roku nagrody dla 
najbardziej wszechstronnego sportow-
ca Politechniki Krakowskiej — Nagrody 
imienia Jerzego Ciesielskiego. Byłoby 
to trofeum dla tych wszystkich, którzy 
naśladując patrona nagrody, uprawiają 
sport w kilku dyscyplinach.

Czesław Michalski
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Prawie 2000 osób wzięło udział 
w 53. Rajdzie Politechniki Krakowskiej. 
Za swoją bazę uczestnicy imprezy ob-
rali Jurgów — miejscowość położoną 
w powiecie tarzańskim, niedaleko gra-
nicy ze Słowacją. Mimo kaprysów po-
gody, zabawa była znakomita.

Na Spiszu rajdowicze stacjonowali od 
1 do 4 maja, jednak już 29 kwietnia pierwsi 
studenci wyruszyli w góry. Trzy trasy róż-
niły się długością i stopniem trudności, by 
wędrować po górach mogły również oso-
by nie mające większego doświadczenia 
w tego typu turystyce. Na trasy wyruszy-
ło ponad 120 osób. Najwytrwalsi w ciągu 
trzech dni przeszli 50 km od Doliny Cho-
chołowskiej do Łysej Polany. Przygoda 
z górami zakończyła się 1 maja wieczor-
nym koncertem w schronisku „Głodówka” 
z udziałem zespołu Ostatni w Raju. 

Do Jurgowa z Krakowa zmierzano 
różnymi środkami komunikacji. Najtrud-
niej, bo „pod górkę” (dosłownie!), mieli 
rowerzyści, którzy 30 kwietnia wyruszyli 
spod Politechniki. Mimo uciążliwości tę 
formę podróży wybrało około 30 osób. 

Innym wartym uwagi sposobem na do-
tarcie do Jurgowa było uczestnictwo 
w akcji „Autostopem na Rajd” — tę for-
mę podróży wybrało dziewięć dwuoso-
bowych drużyn. Najlepszy okazał się 
duet „Rozpędzona Betoniara”, któremu 
dojazd zajął zaledwie półtorej godziny. 
Za to inni wyróżniali się oryginalnymi 
nazwami, jak np. „Szwarne Jeże” czy 
„100 Twarzy Grzybiarzy”. Pojedyncze 
osoby przyjechały na motocyklach. 

Jak co roku, nie zabrakło różnego ro-
dzaju zabaw i konkursów. Dużym zainte-
resowaniem cieszył się pierwszy rajdowy 
bieg na orientację (trzeba było pokonać 
trasę oznaczoną na dostarczonej przed 
startem mapce). Nie zabrakło przecią-
gania liny czy piłki nożnej (a może ra-
czej błotnej?); odbyły się też tradycyjne 
konkursy rajdowe — na rajdowy okrzyk, 
piosenkę, fl agę, no i oczywiście na naj-
bardziej niepotrzebną rzecz na rajdzie. 
W tej ostatniej konkurencji zwyciężyła 
kuweta do pomiarów laboratoryjnych. 

Dużym zainteresowaniem cieszy-
ło się rajdowe kino oraz zorganizowane 

Za nami 53. Rajd PK

„Rozpędzona Betoniara” lepsza od 
„Szwarnych Jeży”

w niedzielę koncerty znanych zespołów 
i studenckich kapel. Zagrali Human Ba-
zooka, Dell Arte, Nighthawk (zwycięzca 
Przedrajdowego Przeglądu Kapel), Lew na 
Ziemi oraz gwiazda wieczoru Bracia Figo 
Fagot. Uczestników rajdu odwiedził rektor 
PK prof. Kazimierz Furtak oraz wszyscy 
prorektorzy. Na rajdowej estradzie pojawił 
się wójt miejscowej gminy w stroju regio-
nalnym Stanisław Łukaszczyk, notabene 
absolwent Wydziału Mechanicznego PK. 
Była też szefowa tegorocznego rajdu Mag-
dalena Młotek i przewodniczący Samorzą-
du Studenckiego PK Paweł Domino. 

Tradycja nakazuje, by nazwy kolej-
nych rajdów zaczynały się na literę E. 
W ciągu przeszło półwiecza wykorzy-
stano bodaj wszystkie popularne wyrazy 
rozpoczynające się od tej litery. Tego-
roczny rajd nazwano więc nieco zagad-
kowo „Endorfi nowym”. Studenci tłuma-
czą, że endorfi ny, to grupa hormonów… 
rajdowych, wywołujących doskonałe sa-
mopoczucie, czyli hormonów szczęścia. 

(ps)

W nietypowy sposób tegoroczni 
maturzyści mogli zdobyć punkty po-
trzebne w postępowaniu rekrutacyj-
nym na studia prowadzone na Poli-
technice Krakowskiej. W Konkursie 
o Złoty Indeks PK można było uzy-
skać 100 lub 50 punktów. Taka liczba 
punktów zostanie przyznana wszyst-
kim laureatom, oczywiście, jeśli po-
myślnie zdadzą egzaminy maturalne 
i wybiorą studia na PK.

Konkurs był przeznaczony dla te-
gorocznych maturzystów z całej Polski. 
Organizatorzy, by podkreślić rangę nauk 
ścisłych, jako wiodące wybrali dwie dys-
cypliny — matematykę i chemię. Kon-
kurs przeprowadzono w dwóch etapach 
w każdej z dziedzin.

Pierwszy etap konkursowych zma-
gań odbył się 24 stycznia 2015 za 

Konkurs o Złoty Indeks PK

Dodatkowe punkty na studia
pośrednictwem platformy e-learningowej: 
uczestnicy rozwiązywali zadania on-line 
przy swoich biurkach i w tym samym 
czasie. Osoby, które zakwalifi kowały się 
do drugiego etapu, z kolejną turą zadań 
zmierzyły się 7 marca 2015, również na 
platformie e-learningowej, tyle że w sie-
dzibie Politechniki Krakowskiej i pod 
okiem pracowników uczelni. 

Konkurs został rozstrzygnięty 
31 marca 2015. Mimo trudnych zadań 
maturzyści poradzili sobie wspaniale. 
W sumie w obydwu kategoriach wyło-
niono 42 laureatów. W dziedzinie mate-
matyki 14 osobom przyznano nagrodę 
I stopnia — po 100 punktów, a 18 oso-
bom — nagrodę II stopnia, czyli 50 punk-
tów. W przypadku chemii 10 osób 
otrzymało po 100 punktów. Nagrody 
zostaną uwzględnione w postępowaniu 

rekrutacyjnym na dowolny kierunek stu-
diów PK, z wyjątkiem kierunków na Wy-
dziale Architektury oraz inżynierii wzor-
nictwa na Wydziale Mechanicznym.

Konkurs cieszył się, jak na pierwszy 
raz, dużym zainteresowaniem. Zgłosze-
nia napłynęły od 250 osób m.in z woje-
wództwa: małopolskiego, podkarpac-
kiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, 
śląskiego, zachodniopomorskiego, po-
morskiego, łódzkiego i mazowieckiego. 
Zdaniem dr inż. Estery Michnowskiej, 
która z Działem Kształcenia i Współpra-
cy z Zagranicą, konkurs organizowała, 
stanowił on atrakcyjną zachętę do stu-
diowania na Politechnice Krakowskiej. 

Honorowym patronatem konkurs ob-
jął rektor PK prof. Kazimierz Furtak. 

(R.)
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Po raz czwarty Rada Samorządu 
Studenckiego Wydziału Fizyki Mate-
matyki i Informatyki Politechniki Kra-
kowskiej zorganizowała Dzień Liczby 
Pi. Datę 14 marca wybrano celowo, od-
wołując się przekornie do amerykań-
skiej formy zapisu: 3.14 i do pomysłu.

Jak co roku, pi — najsłynniejsza na 
świecie niewymierna liczba, zainspirowa-
ła studentów Wydziału Fizyki, Matematyki 
i Informatyki PK do popularyzowania wie-
dzy i uczenia się poprzez... rozrywkę. Przy-
gotowany program naukowy przeplatał się 
więc tego dnia z atrakcyjnymi grami. Stu-
denckie święto pi rozpoczęło się od uro-
czystego przemówienia dziekana WFMiI 
dr. hab. inż. Marka Stanuszka, prof. PK 
oraz przewodniczącego Wydziałowej 
Rady Samorządu Studenckiego inż. Mar-
ka Gierata. Mocny akcent stanowił wykład 
prof. Tomasza Szemberga zatytułowany 
„Czy liczba Pi jest samotna? O geome-
trycznych korzeniach i algebraicznych 

własnościach”. Po nim zorganizowano 
krótką loterię, a następnie turniej „Jeden 
z Dziewięciu”. Interesujący wykład, zaty-
tułowany „Niewymierne PIękno Nie do ku-
PIenia Za żadne PIeniądze”, przedstawił 
dr inż. Bartosz Stawiarski. 

Atrakcją, bez której trudno nawet 
myśleć o święcie pi, było bicie rekordu 
w wyrecytowaniu jak najdłuższego jej 
rozwinięcia. W tej konkurencji zwyciężyła 

Matematyczny festiwal wiedzy 

Czy pi jest samotna?
Emilia Baradziej (na zdjęciu wraz z rodzi-
cami), wygłosiwszy z pamięci 332 cyfry 
po przecinku. Za nią znaleźli się — Adam 
Szpor (128 cyfr) oraz Wojciech Piasecki 
(40 cyfr). Niestety, rekordu, który wynosi 
1954 cyfry i został ustanowiony w ubie-
głym roku przez Dawida Wójcika, nie uda-
ło się pobić. Emocje były i tak ogromne.

W przerwach można było podziwiać 
wystawę fraktali autorstwa Jana Zycha 
oraz porozmawiać z przedstawicielami 
Studenckiego Koła Naukowego Ma-
tematyków PK i Naukowego Koła Fi-
zyków „Kwark”. W cyklu imprez, które 
przeprowadzono tego dnia na Wydzia-
le Fizyki, Matematyki i Informatyki PK 
przy ul. Podchorążych 1, uczestniczyli 
studenci i pracownicy Wydziału oraz za-
proszeni licealiści. Koordynatorem była 
Katarzyna Olender z Rady Samorządu 
Studenckiego WFMiI PK.

(R.)

Tak bawili się studenci Wydziału Mechanicznego PK w 1973 r. podczas juwenaliowych imprez na Rynku Głównym.

Juwenalia 1973 r.
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Kraków czeka na architekturę 
przyszłości
„Dziennik Polski” z 17 lutego 2015 r.

Gdyby nie ułomne prawo urbanistyczne, 
nasze miasto byłoby piękniejsze. A tak trudno 
o dobre i spójne decyzje. Przykładów dobrej no-
woczesnej krakowskiej architektury i tak nie bra-
kuje — to choćby Ogród Sztuk i Kraków Arena 
— rozmowa z dr hab. inż. arch. Anną Agatą 
Kantarek, prof. Politechniki Krakowskiej. (...) 
Zamiana formuły planu ogólnego i planów szcze-
gółowych na formułę studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
i miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego sprawia, że wiele decyzji — w Kra-
kowie tylko około połowa terenów ma plany typu 
MPZP — jest wydawanych jako dokumenty ad-
ministracyjne, z pominięciem studium uwarunko-
wań, które to studium nie jest aktem prawa miej-
scowego. Trudno więc o dobre i spójne decyzje 
oraz o możliwość działań systemowych. 

Ekologiczna instalacja naukowców 
z PK ratuje powietrze i produkuje 
energię
Polskie Radio Kraków z 19 lutego 
i 20 lutego 2015 r.

Krakowska Huta ArcellorMittal rozważa wy-
korzystanie nowoczesnej instalacji, opracowanej 
przez naukowców z Politechniki Krakowskiej. 
Odpadowe gazy są w niej wykorzystywane do 
produkcji energii elektrycznej. — Ewidentne ko-
rzyści płynące z tego projektu to wykorzystanie 
paliw, odpadowe, zmniejszenie emisji szkodli-
wych składników paliw, zmniejszenie emisji cie-
pła do atmosfery i zysk dla inwestora — zyskuje 
energię elektryczną, dzięki czemu oszczędza. 
Opracowaliśmy unikatowy układ zasilania, na 
który nie ma wpływ zmieniający się skład gazów 
— mówi prof. Marek Brzeżański z PK.

Energia ze słońca i… drukarki
„Dziennik Polski” z 25 lutego 2015 r.

 Naukowcy z Politechniki Krakowskiej pra-
cują nad stworzeniem nowych materiałów do 
produkcji paneli słonecznych oraz wyświetlaczy 
do telewizorów i telefonów komórkowych. Dzięki 
wynalazkowi można je będzie drukować w dru-
karkach 2D i 3D. (…) najbardziej rozpowszech-
niona obecnie technologia produkcji urządzeń 
fotowoltaicznych (czyli umożliwiających przemia-
nę światła słonecznego na energię elektryczną) 
jest oparta na krzemie. — Ta tradycyjna metoda 
jest droga, bo czasochłonna i energochłonna, 
wymaga też dużych nakładów na materiały. Dla-
tego prognozuje się, że obecnie stosowane me-
tody produkcji materiałów, z których wytwarzane 
są ogniwa słoneczne, mogą zostać całkowicie 
wyparte przez techniki druku wielowymiarowego 
— 2D i 3D. Dziś brak jednak na rynku wystar-
czająco dobrych i tanich materiałów do druku, 
czyli tzw. tuszy drukarskich — wyjaśnia dr inż. 
Matras-Postołek. Jej zespół prowadzi badania 

nad nowymi hybrydowymi nanomateriałami, któ-
re w przyszłości mogą posłużyć do drukowania 
ogniw słonecznych. 

Bez komunikacji podziemnej 
w centrum Kraków się udusi
„Dziennik Polski” z 7 marca 2015 r.

Na pytanie, czy potrzebna jest w naszym 
mieście podziemna komunikacja, ma odpowie-
dzieć studium, na które w tym roku magistrat 
zarezerwował 800 tys. zł. Specjaliści, obradując 
przez dwa dni na Politechnice Krakowskiej pod-
czas konferencji „Problemy podziemnej komuni-
kacji w Krakowie”, bez tworzenia kosztownych 
opracowań już są przekonani, że komunikację 
zbiorową w ścisłym centrum trzeba sprowadzić do 
tuneli. — To nieodzowne. Bez tego Kraków się bę-
dzie dusił i ludzie zaczną się stąd wyprowadzać. 
Już dziś jesteśmy na 2. miejscu wśród najbardziej 
zakorkowanych miast w Polsce, na pierwszym 
jest Wrocław, który przygotował pierwszą koncep-
cję metra — mówi prof. Krzysztof Stypuła z PK, 
od lat propagujący budowę metra w naszym mie-
ście. (...) Wprowadzenie komunikacji pod ziemię 
w ścisłym centrum jest już raczej nieuniknione. 
Przepustowość sieci tramwajowej jest tam już 
dawno przekroczona albo na granicy. Jeżeli więc 
bierzemy pod uwagę intensywny rozwój miasta, 
to może być coraz ciaśniej — przyznaje prof. PK 
Andrzej Szarata. Nie przesądza natomiast, czy 
konieczne jest metro, czy też wystarczą tunele dla 
tramwajów. Specjaliści z Politechniki Krakowskiej 
są natomiast zgodni, że studium, które powstanie 
na zlecenie miasta jest konieczne. 

O konferencji także m.in.: Polska Agencja 
Prasowa, TVP Kraków, „Gazeta Krakowska”, „Ga-
zeta Wyborcza”, Radio Zet, Radio Kraków, Radio 
Eska, Radio RMF Maxxx.,edroga.pl, Onet.pl.

Na Politechnice Krakowskiej 
opracowano certyfi kat 
budownictwa energooszczędnego 
PAP z 26 marca 2015 r.

Specjaliści z Politechniki Krakowskiej 
opracowali Małopolski Certyfi kat Budownictwa 
Energo oszczędnego. Według nich to pierwszy 
polski dokument potwierdzający spełnienie wa-
runków dla konstrukcji i budowy budynków o nie-
mal zerowym zapotrzebowaniu na energię. 

Współpraca z Politechniką 
Krakowską
Tarnow.pl z 29 marca 2015 r.

Prezydent Roman Ciepiela podpisał poro-
zumienie z przedstawicielami Politechniki Kra-
kowskiej, które ma na celu powstanie koncepcji 
zagospodarowania poszczególnych obszarów 
Tarnowa. Dzięki współpracy miasto będzie mo-
gło skorzystać z naukowych rozwiązań doty-
czących zagospodarowania przestrzennego, 

zaproponowanych przez krakowską uczelnię. 
(…) przedstawicielami miasta i środowiskiem 
lokalnych projektantów. Dialog pozwoli na wy-
mianę poglądów i zaprezentowanie nowych 
kierunków w architekturze i urbanistyce. (...) 
Krakowska uczelnia zobowiązała się m.in. do 
wykorzystania w pracach dyplomowych tematyki 
i lokalizacji zgłoszonych przez miasto. Porozu-
mienie z 24 marca podpisał prezydent Tarnowa, 
Krystyna Paprzyca, pełnomocnik dziekana ds. 
współpracy z władzami samorządowymi i oto-
czeniem gospodarczym PK oraz prof. Jacek 
Gyur kovich, dziekan Wydziału Architektury PK.

Trzy duże krakowskie uczelnie 
rozpoczęły ścisłą współpracę
PAP z 23 kwietnia 2015 r.

Większe szanse na duże, europejskie fun-
dusze na badania i lepsze zarządzanie uczelnia-
mi — to tylko niektóre z oczekiwanych efektów 
utworzenia formalnego związku trzech krakow-
skich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Po-
litechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolniczego. 
Nowy podmiot o nazwie InnoTechKrak powołano 
w czwartek, 23 kwietnia 2015 r. w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, 
zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy 
o szkolnictwie wyższym. To pierwszy taki for-
malny związek uczelni w Polsce. Ich współpraca 
pozwoli wzbogacić ofertę dydaktyczną, usprawni 
zarządzanie, ułatwi pozyskiwanie grantów i pod-
niesienie jakości badań. 

Nowy Sącz w rękach młodych 
architektów
„Gazeta Krakowska” z 27 kwietnia 2015 r.

Prezydent Ryszard Nowak i prof. dr hab. 
arch. Jacek Gyurkovich, dziekan Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej, podjęli się 
współpracy w przygotowaniu koncepcji i projek-
tów zagospodarowania przestrzeni miejskich Są-
cza. — To z jednej strony może otworzyć zupełnie 
nowe możliwości w projektowaniu przestrzeni pu-
blicznej naszego miasta, a z drugiej pozwoli wy-
korzystać ogromne doświadczenie specjalistów 
Politechniki Krakowskiej — podkreśla Ryszard 
Nowak. — Znaczące będzie także świeże spoj-
rzenie studentów uczelni na koncepcję zagospo-
darowania ważnych dla miasta obszarów. 

Projekty studentów będą jednocześnie ich 
pracami dyplomowymi. W październiku studenci 
przyjadą do Nowego Sącza, żeby poznać mia-
sto, które będą projektować. Spotkają się m.in. 
z przedstawicielami jednostek pomocniczych 
miasta i lokalnymi projektantami. — Studenci, 
zanim przystąpią do pracy, muszą zobaczyć 
miasto. Poznać jego problemy ekonomiczne 
i społeczne — podkreśla dr hab. inż. arch. Kry-
styna Paprzyca, pełnomocnik dziekana Wydzia-
łu Architektury PK ds. współpracy z władzami 
samorządowymi i otoczeniem gospodarczym. 
Spotkania w Nowym Sączu będą też okazją do 
wymiany poglądów i prezentacji nowych kierun-
ków w architekturze i urbanistyce. 

Politechnika Krakowska w mediach
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Galeria GIL

Galeria Kotłownia

Pocztówka z Finlandii
Fotografi e Przemka Krawińskiego
16 lutego — 13 marca 2015 r.

Przemysław „Orzeł” Krawiński, rocz-
nik 1985, ur. w Nowym Sączu, absolwent 
I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu oraz 
Szkoły Artystycznej w Limince (Limingan 
Taidekoulu) w Finlandii. Miłośnik przyrody, 
a zwłaszcza ptaków oraz mocnych mu-
zycznych brzmień. Od wielu lat pracuje 
jako wolontariusz, opiekując się chorymi 
i rannymi ptakami. Specjalizuje się głów-
nie w fotografowaniu ptaków i makrofoto-
grafi i. Autor indywidualnych wystaw „Ma-
kro” i „Ptasie impresje”.

„Pocztówka z Finlandii” — to zaledwie 
niewielka część zdjęć zrobionych w ra-
mach półrocznej praktyki w fi rmie Rapid 
River w Oulu. Autor zadedykował tę ekspo-

zycję mieszkańcom Oulu. Ponad 30 plansz 
układa się w barwną, wielowątkową opo-
wieść o Finach i Finlandii. 

(dz)

Izabela Janczarska z zawodu jest fi zjo-
terapeutą i ekonomistą. Ukończyła Wydział 
Zarządzania i Marketingu Akademii Ekono-
micznej w Krakowie oraz Medyczne Stu-
dium Zawodowe. Wydała książki „Czas bu-
dzenia starej wiedzy”, „Zaklinacz Dusz” oraz 
tomik wierszy „Siła Ducha”. W latach 2012–
2014 wydawała miesięcznik internetowy 
o magicznej stronie życia: kroniki-wiedzy-
-niekonwencjonalnej. Malarstwo, to kolejna 
pasja, której poświęca wolne chwile.

Krzysztof Nowak — zawodowo zaj-
muje się budownictwem, angażuje się 
w proces projektowania wnętrz w prywat-
nych obiektach. Malarstwo to jedna z jego  
pasji (amatorsko, pracownia artystyczna 
prof. Ludwika Pindla), ostatnie trzy lata 
to także salsa i powód do bywania na Ka-
zimierzu (Krambo Dance). Dużo fotogra-
fuje — Tatry, Alpy, nasze miasto, taniec 
(festiwale salsy w Polsce, Niemczech, 
Chorwacji), w 2010 r. został wyróżniony 
za fotografi ę w ogólnopolskim konkursie 
„Poszukiwacze słońca”. Ostatnio próbu-
je zmienić branżę zawodową na bardziej 
związaną z rynkiem kapitałowym, w na-
dziei na możliwość spędzania większej 
ilości czasu przy sztalugach.

„Pędzel, pióro…” — malarstwo, 
rysunek, poezja —
Izabela Janczarska i Krzysztof 
Nowak
19 lutego — 16 marca 2015 r.

Maryniści 2015
16 marca — 8 kwietnia 2015 r.

Wystawa twórczości członków Małopol-
skiego Stowarzyszenia Marynistów Polskich 
po raz kolejny zagościła w Galerii „Kotłow-
nia”. Tym razem uczestnikami wystawy byli: 
Maria Bieńkowska-Kopczyńska, Jadwiga 
Borcz-Przeworska, Barbara Dzikiewicz-
-Obrąpalska, Jadwiga Godzik, Danuta 

Kowalska, Anna Lewińska, Ewa Ławrusie-
wicz, Agnieszka Niżegorodcew, Agnieszka 
Praxmayer, Anna Praxmayer, Joanna Po-
tocka, Hanna Romańska-Tusiewicz, Krysty-
na Sieraczyńska, Anna Stolzman-Michta, 
Bożena Szufl ita, Joanna Warchoł, Maria 
Zachwieja-Wala, Tadeusz Bajwoluk, Jerzy 
Napieracz, Krzysztof Nowak, Lucjan Ostrow-
ski, Zbigniew Palka, Adam Pochopień, Jan 
Stopczyński, Lech Wolski.

(dz)



NASZA POLITECHNIKA 5/2015

32

K
al

ej
do

sk
op

Na koniec numeru...

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA
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Penelopa
Raz pewna Penelopa
Czekała na swego chłopa.
Wśród zalotników wianka
Robiła na drutach wdzianka.
Ci zaś żarli i pili,
Bo bardzo się napalili,
Jak gminna głosiła wieść,
Na wdowi majątek i cześć.
Ona, czując ich chucie,
Nocami robiła prucie.
Tak ta zabawa trwała,
Aż męża się doczekała.
Dziś pamiętajmy czyny
I Penelopy robotę:
Rzadko skrawek dzianiny
Potrafi  uchronić cnotę.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Tak młodzież bawi się 
w „Kwadracie”






