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Słowo rektora
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Spotykamy się na łamach „Naszej Politechniki” w przededniu inauguracji nowego roku akademickiego — 71. na Politechnice Krakowskiej. Przed nami nowe wyzwania, a za nami
letni czas, który wykorzystaliśmy nie tylko na odpoczynek, ale
też przygotowanie podwalin pod ważne przedsięwzięcia edukacyjne i badawcze.
17 lipca br. zostało podpisane porozumienie między Gminą
Miejską Kraków a Politechniką Krakowską w sprawie kontynuacji
projektu Krakowskiej Szkoły Doradztwa Zawodowego (KSDZ).
W ten projekt od kilku lat zaangażowane jest Centrum Pedagogiki
i Psychologii PK z dyrektorami — dr inż. Marią Francuz i dr. Marianem Piekarskim. W ramach KSDZ profesjonalni doradcy zawodowi pomagają uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wyborze właściwej dla nich drogi kształcenia. Projekt
zakłada również szkolenia i warsztaty dla szkolnych doradców
zawodowych. To jedno z kilku adresowanych do uczniów małopolskich szkół przedsięwzięć, w których uczestniczymy. Znakomicie rozwija się też współpraca ze szkołami średnimi w ramach
Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, dzięki której — wspólnie
z innymi krakowskimi uczelniami — organizujemy multimedialne lekcje z dziedzin nauki kluczowych dla naszego regionu. Na
Politechnice Krakowskiej stworzyliśmy autorskie programy zajęć
z chemii i budownictwa. Rozwijają się także nasze przedsięwzięcia promocyjne skierowane do uczniów — konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce oraz Konkurs o Złoty Indeks PK. Te działania
dobrze wpisują się w misję naszej uczelni; misję, której częścią
jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów-inżynierów. Dobrze
rozumiemy, że wspomaganie rozwoju adeptów zawodu inżynierskiego już na poprzedzających studia etapach edukacji jest dla
uczelni dobrą inwestycją. Dzięki temu na politechnikę może trafić
więcej młodych ludzi, świadomie dokonujących wyboru studiów
technicznych i dobrze do nich przygotowanych. Argumentów na
to, że na Politechnice Krakowskiej znamy receptę na kształcenie
potrzebnych na rynku fachowców, nie brakuje, a właśnie przybył
kolejny. Najnowsze wyniki badań losów naszych absolwentów
(z rocznika 2014), opracowane przez Biuro Karier, potwierdzają,
że w rok po studiach pracuje aż 93 procent magistrów inżynierów
z dyplomem PK!
Do tak dobrej pozycji naszych absolwentów na rynku pracy przyczyniają się m.in. wspólne inicjatywy uczelni i pracodawców. W sierpniu Politechnika Krakowska podpisała kolejną
ważną umowę o współpracy — z sądecką firmą NEWAG SA,
zajmującą się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru
kolejowego i szynowego. Trzyletnie porozumienie ma szeroki zakres, obejmuje m.in. realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych, ale głównymi jego beneficjentami będą studenci.
NEWAG będzie dla nich organizować praktyki i staże studenckie,
uwzględniające potrzeby firmy. W ramach prac dyplomowych
i magisterskich nasi studenci będą realizować tematy, wskazane przez NEWAG, dzięki czemu już w trakcie studiów zetkną
się z praktycznymi problemami technicznymi i technologicznymi. Sądecka firma rozwija dział badawczo-rozwojowy i będzie
prowadzić nabór kadry inżynierskiej wśród absolwentów naszej

uczelni. Jednym z głównych owoców porozumienia o współpracy będzie wykształcenie specjalistów, posiadających praktyczne umiejętności wymagane w branży konstrukcji pojazdów
szynowych. Umowa z firmą NEWAG jest kolejnym z zawartych
w ostatnim czasie porozumień, których inicjatorem i głównym
realizatorem jest Instytut Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK. Za tę cenną aktywność dziękuję pracownikom
Instytutu oraz jego dyrektorowi dr. inż. Grzegorzowi Zającowi.
Lato — to czas wakacyjnego odpoczynku, ale uczelniane
życie toczyło się nieprzerwanie. Mamy za sobą dwie tury rekrutacji na studia. Wstępne wyniki wskazują, że w tym roku
utrzymały się ubiegłoroczne tendencje — mieliśmy nieco mniej
kandydatów na studia niż miejsc, ale podstawowe kierunki
kształcenia prowadzone przez nasze wydziały wciąż cieszyły
się dużym zainteresowaniem. Natomiast kierunki, na które było
mniej kandydatów, również na innych uczelniach były mniej
popularne. To skutki demograficznego niżu, na który jesteśmy
przygotowani. Ostateczne wyniki rekrutacji na rok akademicki
2015/2016 poznamy dopiero pod koniec września, gdy zakwalifikowani kandydaci dopełnią niezbędnych formalności związanych z przyjęciem na studia.
Części pracowników tegoroczne lato kojarzyć się będzie zapewne z uciążliwościami związanymi z przekazywaniem danych
do ministerialnego systemu informacji o nauce POL-on. Niezbyt
szczęśliwie dobrany terminarz raportowania (w czasie urlopów)
utrudniał pozyskiwanie szczegółowych danych z jednostek. Problemów nastręczała też techniczna praca w systemie, który wciąż
zdaje się być niedopracowany. Pokonanie pierwszych z wymienionych trudności byłoby nieco łatwiejsze, gdyby wszyscy pracownicy PK regularnie korzystali z utworzonych na uczelni baz
danych i na bieżąco je uzupełniali. Proszę kierowników jednostek, aby mobilizowali pracowników do bieżącego uzupełniania
danych. Z kolei na drugą grupę uciążliwości związanych z POL-onem, nie mamy bezpośredniego wpływu. W tym zakresie swoje
uwagi do MNiSW kierują Konferencje Rektorów, a także uczelnie indywidualnie (w tym PK). Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, tym bardziej dziękuję pracownikom zaangażowanym
w przekazywanie danych do POL-onu.
Już dzisiaj zapraszam na inaugurację roku akademickiego.
Odbędzie się ona w piątek, 2 października w auli Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”.
Tegoroczna inauguracja będzie formalnie kończyć rok jubileuszowy 70-lecia PK. Na podsumowanie rocznicowych wydarzeń i podziękowania będzie jeszcze czas. Już dziś chcę jednak podkreślić, że jubileusz był dla wielu pracowników dobrze
wykorzystaną okazją do zintensyfikowania działalności naukowej i pomnożenia osiągnięć.
Mam nadzieję, że udanie spędzili Państwo wakacje i wracają do pracy z nowymi siłami i optymizmem. Na progu roku akademickiego życzę wszystkim pracownikom i studentom wielu
zawodowych i osobistych sukcesów.

Kazimierz Furtak
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Książki, które cieszą
Od czasu powstania uniwersytetów średniowiecznych
książka jest nieodłącznym atrybutem studenta poszukującego wiedzy i naukowca chcącego wiedzę szerzyć. Dzisiejsze szkoły wyższe własnymi siłami wydają wszelkiego
rodzaju skrypty, podręczniki i prace naukowe. Są to książki adresowane do studentów i naukowców, ale niekiedy
w ofercie pojawiają się tytuły, które budzą zainteresowanie
nie tylko osób należących do społeczności akademickiej.

Już nie tylko skrypty

Opisał on nie tylko metodę zebrania materiałów do tego
tomu, ale także zrelacjonował ciekawsze wątki pojawiające
się w książce. Zainteresowanie dziennikarza wzbudził fakt,
że książka mówiła „przede wszystkim o ludziach, którzy przez
wiele lat tworzyli pewien wycinek polskiej nauki”. Autor recenzji zaznaczył też: „Lektura profesorskich wspomnień nie nuży,
a wprost przeciwnie, wciąga. Wszak to opowieści żywych ludzi
o ludzkich sprawach”.
W tym samym 2011 r. ukazała się praca Andrzeja Samka
„Flota, której już nie ma”. Wybitny uczony, związany z Wydziałem Mechanicznym PK, poświęcił książkę powstaniu floty
Austro-Węgier, które urosły do poziomu szóstej potęgi morskiej
świata. Autor nie tylko drobiazgowo opisał poszczególne okręty i związane z nimi zdarzenia historyczne, ale także zwrócił
uwagę na wątki polskie. We flocie austrowęgierskiej służyli bowiem marynarze rekrutowani z Galicji, a trzech Polaków doszło nawet do stopnia admirała. Po odzyskaniu niepodległości
w 1918 r. to właśnie dawni oficerowie marynarki Austro-Węgier
uczestniczyli w tworzeniu polskiej floty. Książka prof. Samka
spotkała się z dużym zainteresowaniem. Miarą jej popularności
było opublikowanie drugiego wydania, które autor przygotował
w wersji zmienionej i poszerzonej.
Rok 2011 przyniósł jeszcze dwie inne interesujące publikacje Wydawnictwa PK, tym razem o tematyce sportowej. Był to
bowiem rok obchodów 60-lecia Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Krakowskiej. W „Olimpijczykach z Politechniki Krakowskiej” Zbigniew Porada zebrał informacje o związanych z PK
osobach, które miały sposobność występować na igrzyskach
olimpijskich, zarówno zimowych, jak i letnich. Ze względu na

Fot.: Jan Zych

Co roku pod koniec października tłumy krakowian odwiedzają Targi Książki w Krakowie. Tradycyjnie pojawiają się na
nich wydawcy książki naukowej, mający swe stoiska przy kilku
targowych alejkach. Warto je odwiedzić, nawet jeśli nie poszukuje się specjalistycznych dzieł z określonych dziedzin wiedzy.
Zdarzają się tam bowiem książki ciekawe, nieraz zaskakujące
ze względu na podjętą tematykę bądź nowym podejściem do
zagadnień wcześniej opisywanych. Na stoiskach wydawnictw
szkół wyższych trafiają się tytuły, których próżno szukać w ofercie czołowych polskich edytorów.
Minęły czasy, gdy działalność wydawnictw uczelnianych
sprowadzała się wyłącznie do drukowania skryptów zaspokajających bieżące potrzeby dydaktyczne oraz prac potrzebnych
autorom do budowania swej kariery akademickiej. Oczywiście,
tego typu publikacje nadal są potrzebne, ale coraz częściej
w ofercie wydawniczej szkół wyższych spotkać można prace
odbiegające od tradycyjnych wyobrażeń o książce naukowej.
Dotyczy to również Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej.
Swoistym probierzem atrakcyjności
rynkowej książek publikowanych przez
wydawnictwa uczelniane są informacje
ukazujące się w mediach. Nie tak łatwo
jest zainteresować redaktorów prasy
codziennej bądź tygodników (o radiu
i telewizji już nie wspominając) pracami powstającymi na uczelniach. Lecz
czasem zdarza się, że właśnie taka,
zdawałoby się, niszowa edycja zyskuje
całkiem spory rozgłos medialny. Kilka lat
temu uwagę dziennikarzy krakowskich
zwróciła książka „Profesor niezwyczajny. Wspomnienia profesorów Politechniki Krakowskiej” opublikowana przez
Wydawnictwo PK w 2011 r. z inicjatywy
prof. Stanisława Juchnowicza. W szczególności obszerne omówienie tej pozycji
na łamach „Dziennika Polskiego” w numerze z 3 lutego 2012 r. zamieścił Paweł
Stachnik.
Prezentacja oferty Wydawnictwa PK na Targach Książki w Krakowie
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nomicznych. Wydana w 1998 r. i wznowiona w 2002 r. książka
jest syntetycznym, wręcz encyklopedycznym przewodnikiem
po szkolnictwie polskim wszystkich epok — od średniowiecza
poczynając, a na roku 1980 kończąc. Prace o takim charakterze niegdyś ukazywały się w pamiętnej popularnonaukowej serii „Omega” Państwowego Wydawnictwa Naukowego.
Książka Kamilli Mrozowskiej świetnie pasowałaby do formuły
tej serii.
Wysokie kompetencje z popularnym ujęciem połączył także
Zbigniew Polański w swej książce „Wpędzeni do komputerowego raju”. Autor przedstawił w zarysie historię i dzień dzisiejszy
informatyki. Książka spełnia rygory publikacji akademickiej, ale
z czystym sumieniem można ją polecić osobom, które nie są
informatykami. Praca ta ukazała się w 2010 r.

Na półce domowej biblioteczki
opisanie losów sportowców, nie tylko w kontekście związków
z Politechniką, ale i występów podczas igrzysk, była to ciekawa
lektura dla szerszego grona czytelników.
Autorem drugiej książki na temat sportu jest Jan Otałęga, dziennikarz drukujący od wielu lat na łamach „Dziennika
Polskiego”. W „Królowej wśród inżynierów” opisał on bogaty
dorobek lekkoatletów występujących pod szyldem Politechniki. Szczególnym walorem tej książki są rozmowy przeprowadzone z dawnymi mistrzami, którzy sukcesy odnosili 40, 50 lat
temu. Zarówno Zbigniew Porada, jak i Jan Otałęga należą do
głównych twórców wydanej niedawno pracy „Sport na PK”,
podsumowującej 70-lecie uprawiania kultury fizycznej na naszej uczelni.

Dla ambitnych laików
Bez wątpienia uczelniom prowadzącym kierunki humanistyczne łatwiej jest pozyskiwać autorów zdolnych do pisania dla
szerokiego kręgu odbiorców. Książki specjalistyczne z dziedziny
nauk technicznych, reprezentujące nawet bardzo wysoki poziom
naukowy, często już samym tytułem mogą odstraszyć każdego
czytelnika, który nie jest fachowcem w danej dziedzinie. Prace
wypełnione licznymi wzorami matematycznymi i specjalistyczną
terminologią z natury rzeczy nie mogą liczyć na nabywcę „z ulicy”. W niektórych przypadkach można jednak trudne treści podać w sposób zrozumiały dla ambitnego laika. Wszystko zależy
od ujęcia tematu, od sposobu jego przedstawienia.
Rok 2011 najwyraźniej sprzyjał na PK nietypowym inicjatywom wydawniczym. Z tego okresu pochodzi „Intelektualny spacer po matematyce z domieszką filozofii” Eugeniusza
Szumakowicza. Nie jest to z pewnością łatwa lektura. Przystępując do niej, warto mieć ukończony uniwersytecki kurs
matematyki. Jednak autor poczynił wiele starań, aby skomplikowane problemy z zakresu teorii liczb, geometrii nieuklidesowych, twierdzenia Gödla czy teorii kategorii i funktorów
przedstawić w sposób wciągający czytelnika bez dostatecznego przygotowania. W efekcie, nawet ukończywszy edukację matematyczną na egzaminie maturalnym, można próbować zmierzyć się z tą książką. Książką, dodajmy, wypełnioną
licznymi anegdotami.
Innego typu pracą specjalistyczną, mogącą przyciągnąć
czytelnika spoza sfer akademickich, jest skrypt prof. Kamilli
Mrozowskiej „Zarys dziejów wychowania w Polsce od XI do
XX wieku”, napisany dla słuchaczy fakultatywnych studiów
pedagogicznych na uczelniach technicznych, rolniczych i eko4

Specyfika niektórych dziedzin nauki sprawia, że nawet
prace specjalistyczne mogą niekiedy budzić zainteresowanie
w kręgach ludzi niebędących specjalistami. Do takich dziedzin
należą między innymi architektura, urbanistyka i budownictwo.
Rzecz jasna, prace poświęcone naprężeniom skurczowym
w konstrukcjach betonowych i innym podobnym zagadnieniom
zrozumiałym dla wąskich kręgów fachowców nie przyciągają
uwagi laików. Lecz opracowania kładące nacisk na aspekty
historyczne lub estetyczne mogą liczyć na szersze kręgi czytelników.
Dla miłośników przeszłości Krakowa interesującą lekturą
była z pewnością „Historia rozwoju urbanistycznego Krakowa
w zarysie” Macieja Motaka. Ta stosunkowo niewielka objętościowo praca, opublikowana w 2012 r. jako podręcznik dla
studentów Wydziału Architektury PK, przedstawia w sposób
syntetyczny kolejne fazy powstawania podwawelskiego grodu.
Pozwala czytelnikowi prześledzić skomplikowany proces tworzenia dzisiejszego Krakowa, stan, na który złożyło się kilka
inicjatyw miastotwórczych, z czego nie wszyscy zdają sobie
sprawę.
Obok średniowiecznego Krakowa, lokowanego w 1257 r.
przez księcia Bolesława Wstydliwego, Kazimierz Wielki utworzył w XIV w. dwa następne samodzielne, przynajmniej formalnie, miasta — Kazimierz od strony południowej i Florencję
(czyli późniejszy Kleparz) od strony północnej. W następnych
wiekach obok tego trójmiasta próbowano powołać do życia kolejne ośrodki miejskie, w szczególności Garbary (w rejonie dzisiejszej ulicy Karmelickiej) oraz miasteczko Nowy Lubicz (przy

dzisiejszej ulicy Lubicz). Wiek XX przyniósł włączenie do Krakowa Podgórza (które było wcześniej samodzielnym miastem)
oraz wzniesienie Nowej Huty, planowanej początkowo również
jako odrębny organizm miejski. Książka Macieja Motaka, zaprojektowana skromnie jako pomoc dydaktyczna dla studentów,
dla miłośników historii jest fascynującą opowieścią o procesie
powstawania wielkiego Krakowa, o którym bodaj nikt wcześniej
w ten sposób nie opowiedział.
Inną pomocą dydaktyczną, zasługującą na poczesne miejsce w niejednej biblioteczce domowej, jest wydana jeszcze
w 1996 r. praca Jana Władysława Rączki „Przemiany krajobrazu podkrakowskiej rezydencji Łobzów”. Jest to historia pałacu,
który — zanim stał się siedzibą dwóch wydziałów Politechniki
Krakowskiej, miał ciekawą historię. Początkowo służył Kazimierzowi Wielkiemu jako letnia rezydencja. U schyłku Rzeczpospolitej szlacheckiej został ofiarowany przez króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego Akademii Krakowskiej. Później Austriacy ulokowali tu Szkołę Kadetów, czyli podchorążówkę, od
której nazwę wzięła ulica Podchorążych. A w dwudziestoleciu
międzywojennym były tu koszary.
Dla osób zainteresowanych szeroko pojętą architekturą interesującą publikacją jest książka prof. Wojciecha Kosińskiego
„Miasto i piękno miasta” wydana w 2011 r. (znów ten rok 2011!).
Publikacja ta formalnie przeznaczona była dla wąskiego grona
specjalistów, jednak zarówno podjęty temat, jak i talent autora
sprawiły, że jest to lektura mogąca wciągnąć każdego człowieka wrażliwego na otaczającą go przestrzeń architektoniczną.
„Miasto i piękno miasta” jest bowiem nie tylko rozprawą naukową, ale także ważnym głosem w dyskusji o tym, jak powinny
wyglądać nasze miasta, aby żyło się w nich przyjemnie. Autor sygnalizuje podstawowe zagrożenia dla estetyki miast. To

kolejna książka zasługująca na umieszczenie w niejednej prywatnej biblioteczce.
Do biblioteczki tej warto z pewnością też dołączyć pracę
„Tryglif i metopa. Dziewięć wykładów o architekturze” włoskiego architekta i teoretyka architektury Antonio Monestirolego,
któremu w 2011 r. Politechnika Krakowska nadała tytuł doctora honoris causa. Wydana dwa lata wcześniej na PK książka
jest zbiorem szkiców na temat podstawowych problemów teorii
architektury, jednak autor konfrontuje teorię z konkretnymi rozwiązaniami, co czyni książkę interesującą nie tylko dla samych
architektów.
Szczególnym przykładem książki otwartej na czytelnika
o szerokich horyzontach jest zbiór esejów jednego z czołowych
polskich architektów Witolda Cęckiewicza, opublikowany przez
Wydawnictwo PK w 2009 r. Mając do czynienia z tak wyjątkowym materiałem, edytor starał się nadać książce stosowną formę. W efekcie ukazał się tom formatu A4, w konwencji czarno-białej, w którym pomiędzy teksty wpleciono fotografie obiektów
(lub ich fragmentów) zaprojektowanych przez profesora. Już
w momencie wzięcia do ręki tego tomu nabieramy przekonania,
że przychodzi nam obcować z czymś wyjątkowym.
Cechą wspólną publikacji z dziedziny architektury, czy też
szeroko pojętego budownictwa, jest możliwość ilustrowania
opisywanych obiektów, form i zjawisk zdjęciami bądź grafikami, co automatycznie podnosi atrakcyjność tego typu wydawnictw. W 2009 r. Politechnika Krakowska wspólnie ze Związkiem Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła pracę
Jadwigi Wrzesińskiej „Mosty parkowe w Polsce”. W książce
zamieszczono prawie sto zdjęć wykonanych m.in. w parkach
w Wilanowie, w warszawskich Łazienkach, Królikarni i parku
Ujazdowskim, w Puławach, Kórniku, Nałęczowie i różnych
innych miejscach Polski. Ze względu na lokalizację twórcy
mostów nadawali im nieraz kształt prawdziwych dzieł sztuki.
Zaś naturalne otocznie dodawało tym konstrukcjom kolorytu, a niekiedy też pewnej tajemniczości. Dzięki temu już sam
materiał ilustracyjny książki jest ucztą dla oka. Z większości
tych zdjęć można byłoby zapewne skomponować interesujący album.
Podobnie rzecz się ma z publikacjami powstającymi po
wyprawach mostowych, organizowanych od wielu lat z inicjatywy prof. Kazimierza Flagi. W ramach wypraw gromadzone
są bogate zasoby informacji na temat obejrzanych przepraw
mostowych i innych obiektów godnych uwagi, ale istotną część
przywożonej do kraju dokumentacji stanowią zdjęcia. W efekcie książki podsumowujące plon wypraw mają charakter wydawnictw albumowych.

Napisane dla inżynierów — przeczyta ekolog
Granicę między publikacjami ściśle specjalistycznymi, niedostępnymi dla laików, a takimi, które mimo swego naukowego charakteru są w stanie przyciągnąć amatorów, nakreślają
w gruncie rzeczy zainteresowania tych ostatnich. W 2014 r.
ukazała się książka Stanisławy Wehle-Strzeleckiej „Energia
słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego — ewolucja koncepcji na przestrzeni wieków”. Rzecz niewątpliwie
o charakterze stricte naukowym, mogąca liczyć na uwagę osób
zawodowo związanych z architekturą. Jednak praca ta niesie
także ogólniejszy przekaz, podkreślający walory zastosowania
czynnika naturalnego (jakim jest promieniowanie słoneczne) do
realizacji zadań techniki. A to temat bliski tym wszystkim, którzy
interesują się ekologią i zrównoważonym rozwojem.
5
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kraju. „Sport na PK” rejestruje nie tylko dorobek naszych sportowców w wymiarze akademickim, ale także ich wkład w podnoszenie poziomu polskiego sportu.

Żmudna praca i pasja

Inną pracą specjalistyczną o szerszych konotacjach jest
„Skawina w średniowieczu. Zagadnienia urbanistyczno-architektoniczne” Dominiki Kuśnierz-Krupy. Biorąc po uwagę,
że książka opisuje historyczny wygląd miasta kojarzonego do
tej pory głównie z uciążliwym przemysłem, a nie z zabytkami,
musiała zaciekawić niejednego mieszkańca Skawiny, a także
Krakowa, gdzie przez lata obwiniano Skawinę o zanieczyszczanie krakowskiego powietrza. Na szersze grono czytelników
mogła też liczyć książka prof. Zbigniewa Jana Białkiewicza
„Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi.
Perła neoromańska w Zagłębiu Dąbrowskim” opublikowana
w 2010 r. Wszak autor opisał świątynię cieszącą się mianem
„śląskiej Notre Dame”, a do pracy wplótł dodatkowo wątki sensacyjne.
Ostatnie lata zaowocowały na Politechnice Krakowskiej
publikacjami nowego rodzaju. Powstają one z inicjatywy osób
zaangażowanych w działalność funkcjonującego w ramach
Centrum Pedagogiki i Psychologii PK Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Niektóre publikacje mają charakter ściśle środowiskowy
— są zapisami aktywności słuchaczy UTW. Zdarzają się jednak
także książki mogące zaciekawić szersze grono odbiorców.
W 2014 r. ukazały się „Zapiski z tułaczki wojennej” Barbary Ciaputy, będące zbiorem wspomnień z dramatycznych lat
1939–1947. Wspomnienia te stanowią istotny przyczynek do
wiedzy o losach Polaków, których wojna rzuciła w głąb Związku Radzieckiego i do ojczyzny musieli wracać przez kraje Azji
i Bliskiego Wschodu. Jednym z ciekawszych wątków książki
jest opis spotkania z współzałożycielem paryskiej „Kultury”, Józefem Czapskim, który o spotkaniu tym pisał w swojej książce
„Na nieludzkiej ziemi”.
Z inicjatywy UTW ukazały się też dwie książki Barbary Cieniawy. Pierwsza, nosząca tytuł „Na przekór chorobom”, jest
swoistym poradnikiem lekarskim dla seniorów. Drugą tworzy
zbiór krótkich opowieści ilustrujących wpływ na człowieka pozytywnych i negatywnych emocji. Książka ta, zatytułowana
„Terapeutyczne bajki nie-bajki dla seniorów”, zawiera liczne
wskazówki, jak można kontrolować własne emocje.
Z pewnością do książek, które służyć będą nie tylko społeczności Politechniki Krakowskiej, zaliczyć należy wydawnictwa opublikowane z okazji tegorocznego jubileuszu uczelni.
„70 lat Politechniki Krakowskiej 1945–2015” — to swego rodzaju przewodnik po historii, ale przede wszystkim po dniu dzisiejszym PK. „Zawód: inżynier” Elżbiety Koniecznej jest wartko
napisaną opowieścią o ludziach Politechniki, którzy zapełnili
znaczące karty najnowszej historii Krakowa, regionu i całego
6

Ostatnie miesiące przyniosły kolejne publikacje Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej. Zainteresują one z pewnością nie
tylko specjalistów i studentów. W szczególności na uwagę czytelników może liczyć drugie, poszerzone wydanie książki Zdzisławy Tołłoczko „»Sen architekta« czyli o historii i historyzmie
architektury XIX i XX wieku” (książka ta zostanie szerzej omówiona w jednym z najbliższych numerów „Naszej Politechniki”).
Niebawem do rąk czytelników powinna dotrzeć nowa książka
Andrzeja Samka „Zapomniane skrzydła”. Praca jest poświęcona lotnictwu Austro-Węgier. Podobnie jak we wspomnianej wyżej publikacji o flocie austro-węgierskiej, autor zwraca uwagę
na rolę odegraną przez Polaków.
W planach jest też wydanie pracy zatytułowanej „O głosie”,
będącej wspólnym przedsięwzięciem edytorskim Wydawnictwa PK i Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK. Propozycja ta, choć niewielka objętościowo, powinna wzbudzić
zainteresowanie szerokiego grona osób posługujących się na
co dzień w pracy własnym głosem, w pierwszej kolejności prowadzących zajęcia dydaktyczne. Od wielu lat daje się zauważyć brak podręcznika zawierającego ćwiczenia emisji głosu
i poprawnej wymowy, co jest szczególnie ważne w przypadku
uczenia obcokrajowców języka polskiego z uwagi na problemy z wymową samogłosek i spółgłosek szeleszczących (stąd
udział w przedsięwzięciu MCK PK). W broszurze znajdą się
również wskazówki, jak można uchronić struny głosowe przed
zapaleniem po tygodniu intensywnego prowadzenia zajęć.
Można oczekiwać, że publikacja ta wzbudzi zainteresowanie
nie tylko grona wykładowców akademickich i nauczycieli, ale
także środowiska aktorów scen amatorskich.
Wiele z opisanych wyżej książek jest owocem nie tylko
żmudnej pracy badawczej ich autorów, ale także — a może nawet przede wszystkim — autentycznej pasji, bez której prawdopodobnie niektóre prace nigdy by nie powstały. Część tej pasji
najwyraźniej udziela się redaktorom pracującym w Wydawnictwie PK, a także drukarzom z Działu Poligrafii PK, bowiem tytuły, o których tu mowa, są wydawane ze szczególną dbałością.
Nie przypominają w niczym seryjnych publikacji akademickich.
Pod względem poziomu edytorskiego mogą często z powodzeniem konkurować z produktami znanych oficyn.

*
Na naszych oczach termin „książka akademicka” zmienia swój sens. Od pewnego czasu już nie jest to z pewnością
siermiężny, wydrukowany na powielaczu skrypt. Doświadczenia ostatnich lat wskazują też, że nie musi to być wyłącznie
dzieło hermetyczne, zrozumiałe wyłącznie dla wąskiego grona wtajemniczonych. Coraz częściej bywa to książka otwarta
na czytelnika o różnorodnych potrzebach i zainteresowaniach.
A także książka, która już przy pierwszym kontakcie przyciąga
wzrok i sprawia przyjemność z chwilą wzięcia do ręki. Książka, którą stawia się na półce nie tylko, by móc po nią szybko
sięgnąć w konkretnym celu, ale także jako przyjazny element
najbliższego otoczenia.

Lesław Peters
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Podpisanie umowy w Krakowie

Prof. Agnieszka Zalewska

Fot.: Jan Zych

Jako pierwszy referent podczas sesji wystąpił prof. Rüdiger Voss. Przedstawił on w zarysie specyfikę prac
prowadzonych w CERN. Wyjaśniając
zasady działania Wielkiego Zderzacza
Hadronów (LHC), który nazwał „supermikroskopem”, stwierdził, że dzięki
temu przyrządowi badacze zbliżyli się
do Wielkiego Wybuchu. Rüdiger Voss
mówił też o więzi łączącej nauki podstawowe z postępem technologicznym
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i o użyteczności badań
prowadzonych w CERN
dla medycyny. Znaczną
część swego wystąpienia poświęcił wkładowi
Polaków w wykonywane w ośrodku eksperymenty. Przypomniał
wizyty, jakie w CERN
złożyli Jan Paweł II i Tadeusz Mazowiecki.
Prezentacji
Politechniki
Krakowskiej
dokonał prorektor PK
ds. nauki prof. Jan Kazior. Z kolei głos zabrał Od lewej: prof. Rüdiger Voss, prof. Jan Kazior, prof. Kazimierz Furtak
dr inż. Tadeusz Kurtyka,
który już w 1990 r. (rok przed formalnym
długa. Podziękowania za współpraprzyjęciem Polski do CERN) jako adiunkt
cę z CERN złożyła pracownikom PK
w ówczesnym Instytucie Mechaniki i Podprof. Agnieszka Zalewska. W sesji, obok
staw Konstrukcji Maszyn PK włączył się
grona naukowców PK, uczestniczyli gow tworzenie koncepcji LHC. Dr Kurtyka,
ście z innych krakowskich ośrodków bapodkreśliwszy swe związki z PK, przypodawczych, współpracujących z CERN,
mniał początki współpracy naszej uczelni
w tym prof. Michał Turała z IFJ PAN.
z europejskim laboratorium, a w szczeObecni byli prorektorzy PK — dr hab.
gólności wkład wniesiony na tym polu
inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK
przez profesorów Michała Życzkowskiei prof. Dariusz Bogdał.
go, Józefa Nizioła i Błażeja Skoczenia.
Zwieńczeniem sesji, która odbyPolitechnikę Krakowską nazwał wartoła się w Sali Senackiej PK, było podściowym partnerem CERN.
pisanie porozumienia o współpracy
Prof. Skoczeń był kolejnym mówcą.
między PK i CERN. Dokument podPodjął on m.in. temat rozwiązań techpisali prof. Kazimierz Furtak oraz —
nicznych, które na etapie budowy LHC
z upoważnienia dyrektora generalnego
stworzyli specjaliści z Krakowa. Dodał
CERN prof. Rolfa-Dietera Heuera —
przy tym, że lista tych rozwiązań jest
prof. Rüdiger Voss.

Fot.: Jan Zych

Europejska Organizacja Badań
Jądrowych CERN jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych
ośrodków naukowych w świecie,
czołowym centrum badań w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych.
24 czerwca doszło do zawarcia porozumienia o współpracy Politechniki
Krakowskiej z CERN. Przed uroczystością podpisania umowy odbyła
się sesja z okazji 25-lecia kontaktów
naszej uczelni z tym europejskim laboratorium.
Polscy specjaliści mają znaczący
wkład w prace realizowane w CERN.
Wymownym świadectwem roli, jaką
naukowcy z Krakowa odgrywają dziś
w CERN, jest skład delegacji goszczącej na PK. Razem z dyrektorem CERN
ds. współpracy zagranicznej prof. Rüdigerem Vossem przybyła przewodnicząca Rady CERN prof. Agnieszka
Zalewska, związana z Instytutem Fizyki
Jądrowej PAN w Krakowie, a także członek honorowy CERN dr inż. Tadeusz
Kurtyka, absolwent i były pracownik PK.
W murach Politechniki gości powitał rektor prof. Kazimierz Furtak.

Fot.: Jan Zych

Nowy etap współpracy z CERN
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Kronika
Lipiec
3–16 VII „Dyplom 2015” — wystawa prac dyplomantów Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie w Galerii PK „Kotłownia”.
4 VII Uroczystość zakończenia studiów podyplomowych, prowadzonych w roku akademickim 2014/2015 w Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości PK.
6 VII Ogłoszenie wyników XV edycji konkursu dla studentów „Architektura betonowa — gra brył — dom w krajobrazie” i otwarcie wystawy
prac konkursowych w siedzibie WA PK przy ul. Warszawskiej 24.
10–13 VII XII Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Niepełnosprawnych w Krakowie współorganizowane przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych uczelni krakowskich.
11 VII XXXVIII Regaty o Puchar JM Rektora PK zorganizowane w Ośrodku Żeglarskim PK w Żywcu przez Klub Uczelniany AZS PK i Centrum
Sportu i Rekreacji PK.
12 VII Koncert Akademickiego Chóru PK „Cantata” pt. „Chwalcie Pana wszystkie narody! — Muzyka religijna przez wieki” w kościele św. Józefa w Rynku Podgórskim w Krakowie. Impreza z cyklu Letnich Podgórskich Koncertów.
12–19 VII XIX edycja Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych OSSA Kraków 2015, organizowanych przez studentów PK, ASP i KA
im. A. F. Modrzewskiego oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Krakowie.
14 VII Podpisanie umowy założycielskiej ALSITECH Sp. z o.o., pierwszej spółki technologicznej (spin-off) przy PK, utworzonej za pośrednictwem INTECH PK.

Informacje

Opracowała: Renata Dudek

Rektor i Senat

Komunikaty rektora PK

Zarządzenie nr 33 z 22 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany rzecznika dyscyplinarnego
do spraw studentów.
Zarządzenie nr 34 z 29 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia cennika na kwaterowanie doraźne w domach studenckich Politechniki Krakowskiej.
Zarządzenie nr 35 z 30 czerwca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu publikowania materiałów na wielkoformatowym
ekranie LED”.
Zarządzenie nr 36 z 3 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
na Wydziale Mechanicznym.
Zarządzenie nr 37 z 15 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w „Zasadach przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
oraz innych źródeł międzynarodowych”.
Zarządzenie nr 38 z 17 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
na Wydziale Inżynierii Lądowej.
Zarządzenie nr 39 z 29 lipca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w harmonogramie rekrutacji na studia stacjonarne
i niestacjonarne I i II stopnia przewidziane
do uruchomienia w semestrze zimowym roku
akademickiego 2015/2016.
Zarządzenie nr 40 z 30 lipca 2015 r.
w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych
studiów III stopnia uruchamianych w roku
akademickim 2015/2016.
Zarządzenie nr 41 z 3 sierpnia 2015 r.
w sprawie „Regulaminu ustalania wysokości,
przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej”.

Porozumienie jest kontynuacją umowy
zawartej w 2011 r. Określa m.in. zasady
wspólnej realizacji projektów, prowadzenia wymiany specjalistów oraz korzystania
z własności intelektualnej. Nakłada wymóg dążenia do wspólnego publikowania
wyników badań zgodnie z zasadą otwartego dostępu (Open Access). Na mocy
postanowień umowy specjaliści z PK będą
nadal uczestniczyć w pracach związanych
z eksploatacją i usprawnianiem LHC, a także w innych przedsięwzięciach badawczo-rozwojowych CERN. Nasza uczelnia
będzie wspierać ośrodek wysoko kwalifikowanymi specjalistami w zakresie m.in.
fizyki, mechaniki i budowy maszyn, automatyki, elektroniki, inżynierii projektowania, optymalizacji, testowania i kontroli

jakości elementów i systemów akceleratora i detektorów. Wyznaczeni zostali
koordynatorzy współpracy — ze strony
CERN — dr Andrzej Siemko, ze strony
PK — prof. Błażej Skoczeń.
Wizyta delegacji z CERN na Politechnice Krakowskiej stała się okazją do
przypomnienia, że dzięki dotychczasowej współpracy obu instytucji powstało
20 prac magisterskich, sześć doktoratów
i jedna habilitacja. Kilkudziesięciu pracowników i studentów PK odbyło w CERN
różnego rodzaju staże. Zagadnienia, którymi naukowcy Politechniki zajmowali
się w europejskim ośrodku, dotyczyły
m.in. projektowania ekranów termicznych i systemów chłodzenia; rozwijania
koncepcji linii nadprzewodzącej, służącej

do zasilania magnesów korekcyjnych
i sterowania nimi; struktury połączeń
nadprzewodników, a także opracowania
unikatowego systemu kompensacji termomechanicznej akceleratora pracującego w ekstremalnie niskich temperaturach
oraz programu optymalizacji stref połączeń magnesów nadprzewodzących.
Uczestnicząc w pracach prowadzonych w CERN, naukowcy i studenci PK
wnoszą wkład w najważniejsze dokonania współczesnej nauki, a jednocześnie
poprzez kontakty z wybitnymi specjalistami z wielu krajów zdobywają bezcenne doświadczenie.

Zarządzenia rektora PK
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Komunikat nr 8 z 29 czerwca 2015 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na
posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2015 r.
Komunikat nr 9 z 3 lipca 2015 r. w sprawie
planu rzeczowo-finansowego na 2015 r.

Komunikat kanclerza PK
Komunikat nr 4 z 20 lipca 2015 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu
Asystenta Politechniki Krakowskiej.

Opracowanie: Beata Koźmińska

Lesław Peters
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z Wydziału Architektury —
dr hab. inż. arch. Beata Komar,
dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa,
dr hab. inż. arch. Bogusław Szuba;
z Wydziału Inżynierii Środowiska —
dr hab. inż. Małgorzata Pilawska.

Dr inż. arch. Jan Janczykowski przyjmuje gratulacje rektora

Dyplom doktora habilitowanego prezentuje
Małgorzata Pilawska

dr inż. Ewelina Nowak,
dr inż. Anna Podraza,
dr inż. Anita Staroń,
dr inż. Amelia Woynarowska;

tego grona dołączył także Wydział Mechaniczny, na którym w ostatnim czasie
przybyło aż 7 doktorów. Szczególne
gratulacje rektor skierował do dwóch
promotorów z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, profesorów Jana
Pielichowskiego i Krzysztofa Pielichowskiego: — To niecodzienna sytuacja, że
ojciec i syn uczestniczą jako promotorzy
w jednej ceremonii.
Życząc udanego wypoczynku wakacyjnego, prof. Furtak zaznaczył, że przerwa nie powinna być zbyt długa. Przy tak
dynamicznym rozwoju nauki tylko ciągła
i konsekwentna praca może przynieść
sukces. Tradycyjnie na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie, następnie zgromadzeni mieli okazję
wpisać się do pamiątkowej księgi i porozmawiać przy lampce wina.

z Wydziału Mechanicznego —
dr inż. Andrzej Duda,
dr Alicja Gudanowska,
dr inż. Adam Kmiecik,
dr inż. Marcin Nowak,
dr inż. Marcin Paprocki,
dr inż. Jacek Pękala,
dr inż. Stanisław Spytkowski.
Gratulując promowanym i ich promotorom, rektor prof. Kazimierz Furtak
zwrócił uwagę na najliczniej reprezentowane wydziały. W ostatnich latach największą aktywność w zakresie rozwoju
kadry wykazywały głównie dwa — Wydział Architektury oraz Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej. Tym razem do

Informacje

19 czerwca 2015 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło
się uroczyste posiedzenie Senatu.
Jedynym punktem programu była
promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Otwierając ceremonię,
rektor prof. Kazimierz Furtak podkreślił, że po raz pierwszy od wielu
lat na uczelni zorganizowano aż trzy
takie uroczystości w ciągu roku akademickiego. Rosnąca liczba uzyskanych stopni naukowych — to powód
do dumy i satysfakcji oraz nadzieja na
dynamiczny rozwój uczelni i nauki.
Tym razem dyplomy z rąk rektora odebrało 21 osób — 4 doktorów habilitowanych, w tym 3 reprezentujących Wydział
Architektury; i 17 doktorów, przedstawicieli trzech wydziałów Politechniki. Podczas
uroczystości promowanym towarzyszyli
opiekunowie naukowi oraz rodziny i przyjaciele. Wręczenie dyplomów poprzedziły
krótkie prezentacje sylwetek promowanych. Ich dorobek naukowy i przebieg kariery zawodowej, a także zainteresowania
i pasje omówili dziekani poszczególnych
wydziałów. Prowadzący posiedzenie prorektor PK prof. Jan Kazior stwierdził, że
wymogi ustawowe zostały spełnione, po
czym rozpoczęła się promocja.
Wśród promowanych doktorów habilitowanych znalazły się następujące osoby:

Fot.: Jan Zych

Promocje doktorskie

Renata Dudek

Wręczenie dyplomów doktora poprzedziło uroczyste ślubowanie, zgodnie
z którym nowo promowani zobowiązali
się z czcią i honorem piastować nadaną
im godność. Głośne „ślubujemy i przyrzekamy!” wypowiedzieli:

Fot.: Jan Zych

z Wydziału Architektury —
dr inż. Mariusz Antolak,
dr inż. arch. Jakub Heciak,
dr inż. arch. Jan Janczykowski,
dr inż. arch. Wojciech Oleński;
z Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej —
dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs,
dr inż. Anita Kamińska-Pękala,
9
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Pracownicy
Profesor

Informacje

Stanisław Gaca
Urodził się 22 listopada 1953 r. w Szczurowej. W 1973 r. ukończył z wyróżnieniem
Technikum Drogowe w Bochni, a w 1978 r.,
również z wyróżnieniem — studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki
Krakowskiej (specjalność „drogi, ulice, lotniska”). W trakcie studiów został stażystą
w ówczesnym Instytucie Dróg, Kolei i Mostów PK, od 1978 r. sprawował tu obowiązki
asystenta, a od 1988 r. — adiunkta.
Stopień doktora nauk technicznych
uzyskał w 1988 r. na PK, broniąc rozprawę
„Wpływ niestacjonarności ruchu na sprawność skrzyżowań drogowych” (wyróżniona
decyzją Rady Wydziału Budownictwa Lądowego PK; promotorem był prof. Marian
Tracz). W 2003 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Badania
prędkości pojazdów i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego” (wyróżniona
przez ministra infrastruktury jako najlepsza
praca habilitacyjna w 2003 r.) Rada Wydziału Inżynierii Lądowej PK nadała mu stopień
doktora habilitowanego nauk technicznych
w zakresie budownictwa — inżynierii ruchu.
11 czerwca 2015 r. prezydent RP przyznał
mu tytuł profesora.
Od początku pracy zawodowej na PK
związany jest z Katedrą Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, z jednostką, w której od
końca lat 60. ubiegłego wieku rozwijane
były badania z zakresu inżynierii ruchu drogowego jako nowej specjalności naukowej
w kraju. Prace te obejmowały głównie badania empiryczne i modelowanie ruchu drogowego za pomocą technik symulacyjnych
oraz analiz statystycznych. Ich dopełnieniem były oceny wpływu ruchu pojazdów na
środowisko oraz podstawy geometrycznego
projektowania infrastruktury drogowej. Ten
nurt badań jest nadal rozwijany w Katedrze
Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, ale został
poszerzony o badania bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz o badania i modelowanie konstrukcji nawierzchni drogowych. Pozostaje to w ścisłym związku z potrzebami
praktyki inżynierskiej, jakie pojawiły się wraz
z gwałtownym rozwojem motoryzacji, także
z jego negatywnymi skutkami.
Zainteresowania i prace naukowo-badawcze Stanisława Gacy dotyczą następujących grup problemów: wybranych
procesów ruchu pojazdów i ich formalnego
opisu; symulacyjnych modeli ruchu na skrzyżowaniach i doskonalenia metod szacowania przepustowości skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu oraz skrzyżowań
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z sygnalizacją świetlną; bezpieczeństwa
ruchu drogowego, w tym identyfikacji czynników determinujących zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz planowania i oceny
skuteczności środków jego poprawy; rozwoju metod pośrednich ocen zagrożeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
rozwoju modeli prognozowania wskaźników wypadkowych; zasad geometrycznego projektowania infrastruktury drogowej,
szczególnie w aspekcie wymagań sprawności i bezpieczeństwa ruchu.
W latach 1998–2014 uczestniczył w realizacji 12 grantów badawczych, 4 z nich
kierował. Istotną rolę w ukierunkowaniu jego
zainteresowań naukowych i realizacji badań odegrały zagraniczne staże naukowe,
głównie w Bundesanstalt für Straßenwesen
(Niemcy), Ruhr Universität Bochum (Niemcy), SWOV — Institute for Safety Research
(Holandia), a także pobyty studyjne m.in.
w Bauhaus Universität Weimar (Niemcy),
Universität Hannover (Niemcy), Technical
University of Denmark — Lyngby.
Wyniki grantów i innych prac naukowo-badawczych stały się podstawą do opracowania ponad 130 publikacji (40 samodzielnych i 93 współautorskich). Były także
prezentowane na ponad 40 konferencjach
międzynarodowych, głównie podczas cyklicznych konferencji organizowanych
przez Transportation Research Board of
the National Academies USA, a także
w Niemczech, Włoszech, Chinach, Holandii i w innych krajach.
Znaczna część publikacji poświęcona jest praktycznym wdrożeniom wyników
badań naukowych w projektowaniu i eksploatacji dróg. Stanisław Gaca jest m.in.
współautorem cyklu prac monograficznych
przeznaczonych do praktycznego zastosowania i prezentujących: obliczanie przepustowości skrzyżowań drogowych; zasady
projektowania skrzyżowań drogowych; wdrażanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego; oceny i prognozy bezpieczeństwa
ruchu drogowego; zarządzanie prędkością.
Znaczącym osiągnięciem jest także współautorski podręcznik „Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka” wydany w 2008 r.
przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Jest on powszechnie wykorzystywany

w Polsce w kształceniu inżynierów budowy
dróg oraz zarządzania ruchem drogowym.
Do oryginalnych osiągnięć naukowych
Stanisława Gacy można m.in. zaliczyć: budowę modeli i kwantyfikację wpływu niestacjonarności procesów zgłoszeń pojazdów
na wlotach skrzyżowań na przepustowość
relacji podporządkowanych oraz na warunki ruchu; ilościowy opis oddziaływania
skrzyżowań z sygnalizacją na funkcjonowanie znajdujących się w pobliżu skrzyżowań
bez sygnalizacji świetlnej; opracowanie
modelu ruchu w strefie konfliktów „pieszy
— pojazd” i zbadanie wpływu pieszych na
przepustowość pasów ruchu prowadzących relacje pojazdów kolizyjne z potokami
pieszych; budowę modeli predykcji prędkości pojazdów z zastosowaniem narzędzi
uogólnionej regresji liniowej oraz regresyjnych modeli logitowych; budowę modeli
predykcji wskaźników wypadkowych na
odcinkach dróg wraz z ilościową oceną
wpływu jakościowych cech dróg i ulic oraz
ich otoczenia na zagrożenia wypadkami;
rozwinięcie nowego w kraju nurtu badań
pośrednich miar szacowania zagrożeń wypadkami wraz z oceną wpływu parametrów
ruchu i charakterystyk dróg oraz ich otoczenia na te miary; badania skuteczności
automatycznego nadzoru prędkości i jego
wpływu na bezpieczeństwo ruchu.
Stanisław Gaca jest ponadto autorem
i współautorem prawie 90 prac projektowych, studialnych, ekspertyz i opinii (ekspertyzy w zakresie przepisów projektowania,
studia ruchu drogowego wraz z elementami
planowania zagospodarowania przestrzennego; projekty skrzyżowań, sterowania ruchem i koordynacji sygnalizacji świetlnej;
opracowania studialne i ekspertyzy obejmujące szczegółowe analizy bezpieczeństwa
ruchu, opracowania koncepcji środków poprawy bezpieczeństwa ruchu, audyty bezpieczeństwa ruchu drogowego).
Był recenzentem 5 prac doktorskich.
Wypromował 3 doktorów, kolejna rozprawa
doktorska znajduje się obecnie w trakcie
opracowywania.
Łączy pracę naukową z działalnością
organizacyjną. W latach 2002–2008 pełnił
funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PK, a w 2009 r. został dyrektorem Instytutu Inżynierii Drogowej i Kolejowej. Od
2013 r. kieruje także Katedrą Budowy Dróg
i Inżynierii Ruchu. W 2012 r. został członkiem z wyboru Senatu PK i równocześnie przewodniczącym Senackiej Komisji
Statutowej. Angażuje się także w prace
organizacyjne poza PK, m.in. w kadencji
2012–2015 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN; od
2004 r. jest redaktorem działu „Inżynieria
Ruchu” w miesięczniku „Transport Miejski
i Regionalny” wydawanym przez SITK RP.
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Modelowy przykład współpracy

Fot.: Jan Zych

podyplomowych, organizowanych przez Centrum Jakości PK.
W uznaniu działań
prowadzonych
przez
Politechnikę Krakowską
medale
pamiątkowe
miasta Żywca otrzymali
rektor prof. Kazimierz
Furtak i dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji
PK Barbara Grabacka-Pietruszka. Następnie
rektor Kazimierz Furtak
i burmistrz Antoni Szlagor podpisali porozumienie o współpracy.
Zabrawszy
głos,
Moment podpisania umowy: rektor PK prof. Kazimierz Furtak
prof. Kazimierz Fur- (z lewej) i burmistrz Żywca Antoni Szlagor
tak nazwał współpracę
Budownictwa Lądowego PK, w tym saPK z Żywcem współpracą modelową.
mym czasie, gdy człowiek po raz pierwSerdecznie gratulował dynamicznego
szy wylądował na Księżycu.
rozwoju miasta. Dziękował za wsparUroczystość podpisania porozumiecie miejscowych władz dla działań PK
nia odbyła się w żywieckim ratuszu. Po
związanych z prowadzeniem ośrodka
ceremonii odbyło się posiedzenie Senażeglarskiego, służącego również innym
tu PK.
uczelniom krakowskim, a także dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Sięgając do osobistych wspomnień, rektor
przywołał swój pierwszy pobyt w Żywcu
w lipcu 1969 r., w ramach praktyki geoPorozumienie między Politechnidezyjnej po I roku studiów na Wydziale
ką Krakowską a miastem Żywiec przewiduje wielokierunkową współpracę.
W jej ramach planuje się m.in. ujmowanie potrzeb Żywca w tematyce prac
naukowo-badawczych i doświadczalnych, realizowanych na PK; organizowanie wspólnych zespołów do rozwiązywania określonych zagadnień;
organizowanie wspólnych przedsięwzięć
oświatowo-kulturalnych; organizowanie
i zapewnienie opieki nad praktykami
i stażami studentów, a także wspólne organizowanie konferencji.
Już na wrzesień bieżącego roku zaplanowano pierwszą wizytę studentów
PK w Żywcu w ramach podpisanego
porozumienia. Powierzono im zadanie
opracowania koncepcji renowacji kamienic przy ul. Dworcowej. Efekty tej pracy
mają pomóc konserwatorowi zabytków
w określeniu kierunku planowanych
działań renowacyjnych.

Uczestnicy wyjazdowego posiedzenia Senatu PK w amfiteatrze miejskim w Żywcu

*

(ps)
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Współpraca Politechniki Krakowskiej z Żywcem ma już wieloletnią
tradycję. Potwierdzeniem dużych korzyści, które obie strony czerpią z tej
współpracy, jest zawarcie nowego
porozumienia. Do jego podpisania
doszło 26 czerwca podczas wyjazdowego posiedzenia Senatu Politechniki Krakowskiej w Żywcu.
Żywiec jest liczącym ponad 30 tys.
mieszkańców miastem, położonym pięknie nad Jeziorem Żywieckim. Akwen został utworzony w 1967 r. dzięki spiętrzeniu wód Soły przez zaporę w Tresnej.
Walory rekreacyjne zbiornika szybko
doceniono na Politechnice Krakowskiej
i w efekcie powstał tu ośrodek sportów wodnych — swoiste spoiwo naszej
uczelni z miastem, znanym nie tylko
z tradycji browarniczych.
O prowadzonych w Żywcu ważnych inwestycjach (m.in. zabezpieczenie przeciwpowodziowe, nowoczesne
oczyszczalnie, program niskiej emisji,
inwestycje drogowe), a także o dobrych
kontaktach z Politechniką mówił podczas spotkania z Senatem PK burmistrz
Antoni Szlagor. Wysoko ocenił pożytki płynące ze współpracy. Chwalił też
praktyczną przydatność wiedzy zdobywanej przez żywieckich samorządowców (w tym i burmistrza) na studiach

Fot.: Jan Zych

Podpisanie umowy z Żywcem
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Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału

Wraz z całą Politechniką Krakowską swoje 70-lecie obchodzi w tym
roku Wydział Inżynierii Lądowej. Z okazji jubileuszu na specjalnym, uroczystym posiedzeniu 17 czerwca zebrała
się Rada Wydziału. W spotkaniu wzięło
udział wielu zaproszonych gości.
Wydział Inżynierii Lądowej PK jest
w prostej linii następcą Wydziału Inżynierii, powstałego w 1945 r. w ramach
Wydziałów Politechnicznych Akademii
Górniczej. Dziś grono jego pracowników
naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych tworzy 15 profesorów tytularnych,
22 doktorów habilitowanych, 120 doktorów i 59 magistrów. — To jest firma średniej wielkości — skomentował potencjał
kadrowy wydziału dziekan WIL prof. Tadeusz Tatara, przemawiając w trakcie
uroczystego posiedzenia.
Prezentując wydział, szczególny nacisk dziekan położył na wysoki poziom
kształcenia. Na WIL prowadzi się zajęcia
w języku angielskim w pełnym zakresie
studiów. Młodzież skupiona w 17 studenckich kołach naukowych zdobywa nagrody w różnych konkursach. Pracownicy
naukowi wydziału uczestniczą w międzynarodowych programach badawczych.
Rośnie mobilność kadry akademickiej
i studentów w kontaktach zagranicznych
i równocześnie zwiększa się liczba stu-

Fot.: Jan Zych

Informacje

70 lat Wydziału Inżynierii Lądowej

Uroczyste posiedzenie Rady WIL. Od lewej: prodziekani — Mariusz Maślak, Joanna Dulińska,
dziekan Tadeusz Tatara, prodziekani — Maria Dorota Jasińska, Michał Pazdanowski; przemawia
rektor PK Kazimierz Furtak

dentów obcokrajowców. Na wydziale
funkcjonuje 19 laboratoriów i pracowni,
w tym dwie jednostki akredytowane (Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych oraz Laboratorium
Badania Odkształceń i Drgań Budowli).
Mówiąc o szansach wydziału,
prof. Tadeusz Tatara zwrócił uwagę na
utrzymujące się duże zapotrzebowanie
na kadrę inżynieryjną, co przekłada się
na zainteresowanie młodzieży studiami
technicznymi, w szczególności w za-

WIL prezentuje się
Lipcowy numer miesięcznika „Transport Miejski i Regionalny”, wydawanego
przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, zdominowały publikacje pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej. Okładkę czasopisma zdobi
widok siedziby WIL PK i logo 70-lecia wydziału.
W otwierającym numer artykule Jarosława Petrusa (Metro Warszawskie
Sp. z o.o.) przypomniano m.in. wkład specjalistów z PK w prawidłowe funkcjonowanie obchodzącego 20-lecie istnienia metra w Warszawie. Z kolei prof. Krzysztof Stypuła i dr inż. Krzysztof Kozioł opisują w swoim artykule doświadczenia
z budowy warszawskiego metra, ważne dla ochrony budynków i ludzi w budynkach przed drganiami; również w kontekście projektu budowy metra w Krakowie.
Prof. Krzysztof Stypuła i prof. Tadeusz Tatara przedstawiają wyniki badań wpływu
drgań tramwajowych na budynki w Krakowie. Natomiast artykuł dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK, prezentuje metodykę badań strategicznych wariantów
rozwoju systemu transportu zbiorowego na obszarach zurbanizowanych.
Lipcowe wydanie „TMiR” to pierwszy z dwu numerów powiązanych z jubileuszem WIL PK. Redaktorem naczelnym pisma jest dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK.

(ps)
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kresie budownictwa. Z punktu widzenia
perspektyw ważna jest też współpraca
z otoczeniem gospodarczym, w której
ramach można podejmować wiele działań, korzystnych zarówno dla firm, jak
i dla pracowników wydziału.
Podczas uroczystego posiedzenia
Rady Wydziału głos zabrali także zaproszeni goście. Jako pierwszy z nich wystąpił dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta
Rafał Kulczycki, reprezentujący prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.
Podkreślił on duże zasługi WIL dla rozwoju nauki polskiej i dla gospodarki.
Uczestniczący
w
uroczystości
prof. Kazimierz Furtak miał szczególne
powody, by zabrać głos podczas uroczystości, nie tylko jako rektor Politechniki
Krakowskiej. Jego związki z WIL datują
się bowiem jeszcze od czasu studiów.
A już jako absolwent wydziału (wtedy noszącego nazwę Wydziału Budownictwa
Lądowego) został jego pracownikiem, by
w latach 1996–2002 pełnić przez dwie
kadencje funkcję dziekana. W swoim
wystąpieniu rektor serdecznie gratulował
wydziałowi osiągnięć i podkreślił, że prowadzone na WIL badania od lat pomagają rozwiązywać problemy miasta, regionu
oraz Polski. — Duże osiągnięcia, zarówno naukowe, jak i dydaktyczne, budują
pozycję wydziału — stwierdził rektor.
Prof. Wojciech Radomski, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, zwrócił uwagę, że WIL jest najliczniej reprezentowaną
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„Lądowiec” — to publikowany od
wielu lat informator, który rejestruje
wszystkie ważniejsze fakty z życia Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Z okazji
jubileuszu ukazał się numer specjalny
periodyku poświęcony w całości labo-

ratoriom WIL. Jednostek tych jest w sumie 12, z czego dwie — Laboratorium
Badawcze Materiałów i Konstrukcji
Budowlanych oraz Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli —
posiadają certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji. Wydział może się też
poszczycić jednostkami unikatowymi
w skali kraju: Laboratorium Inżynierii
Wiatrowej, dysponującym własnym tunelem aerodynamicznym, i oddanym do
użytku przed rokiem Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, będącym w istocie zespołem kilku
laboratoriów i pracowni badawczych.
Specjalne wydanie „Lądowca” zawiera informacje o tematyce realizowanych w laboratoriach prac badawczych
oraz prezentuje zgromadzoną tam
specjalistyczną aparaturę. Stanowiska
badawcze przedstawiono na licznych
zdjęciach. Redaktorem edycji jubileuszowej — podobnie jak i bieżących wydań
„Lądowca” — jest Aneta Samek.

(ps)

jednostek. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych (L-1) zaprezentował prof. Jacek Śliwiński; Instytut
Inżynierii Drogowej i Kolejowej (L-2)
— prof. Stanisław Gaca; Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie
(L-3) — dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz; Instytut Mechaniki Budowli (L-4)
— prof. Krzysztof Stypuła; Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej (L-5) — dr hab. inż. Jerzy Pamin,
prof. PK. Działalność najmłodszej jed-

nostki wydziału — Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego — przedstawił dyrektor MLBE
dr inż. arch. Marcin Furtak. Prezentacje
miały charakter oferty dla przemysłu
i administracji. W tej części przemawiali
też przedstawiciele życia gospodarczego, utrzymujący kontakty z WIL.
W uroczystym posiedzeniu Rady
Wydziału wzięli udział byli rektorzy Politechniki Krakowskiej związani z WIL —
prof. Marcin Chrzanowski i prof. Kazimierz

Dziekan WIL prof. Tadeusz Tatara odbiera pamiątkowy grawerton
z rąk prof. Wojciecha Radomskiego

Delegacja Bractwa Kurkowego przekazuje dziekanowi WIL gratulacje z okazji
jubileuszu wydziału
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Specjalne wydanie „Lądowca”

Fot.: Jan Zych

jednostką w kierowanym przez niego komitecie. O roli, jaką w pracach komitetu
odgrywa krakowski wydział, najlepiej
świadczy fakt, że terminarz zebrań KILiW
jest tak ustalany, aby nie kolidował z posiedzeniami Rady WIL. Prof. Radomski
wręczył dziekanowi Tadeuszowi Tatarze
pamiątkowy grawerton.
Do postaci najbardziej zasłużonych
dla wydziału należy prof. Stefan Piechnik,
który funkcję dziekana WIL pełnił w sumie
przez cztery kadencje — najpierw w latach
1968–1973, a następnie w latach 1984–
1990. W swoim wystąpieniu profesor
przedstawił
barwne
charakterystyki
znanych mu osobiście dziekanów WIL.
Szczególne miejsce w tych wspomnieniach zajęła postać prof. Kazimierza Sokalskiego, dziekana Wydział Budownictwa
Lądowego w latach 1958–1965 (później
rektora PK, który zmarł nagle w gorących
politycznie dniach marca 1968 r.). Na temat roli prof. Sokalskiego w wydarzeniach
marcowych na PK mówił też później poseł Józef Lassota, dzieląc się własnymi
wspomnieniami z tego okresu.
Osobisty charakter miała też wypowiedź Andrzeja Tombińskiego — absolwenta „Lądówki”, dziś konsula honorowego Republiki Austrii w Krakowie,
prezesa firmy budowlanej RE-Bau.
Swoimi wspomnieniami sięgnął aż do lat
dzieciństwa, bowiem wychował się w rodzinie inżynierów. Kontakt z macierzystym wydziałem utrzymuje do dziś przy
okazji spotkań w ramach Rady Przedsiębiorców przy WIL. W pierwszej części
uroczystego posiedzenia Rady Wydziału
wystąpił jeszcze przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego inż. Filip Janowiec.
Część drugą wypełniły prezentacje instytutów, wchodzących w skład
WIL, przedstawione przez dyrektorów

Informacje

NASZA POLITECHNIKA 9/2015
Flaga. Obecni byli prorektorzy PK: dr hab.
inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK,
prof. Dariusz Bogdał, prof. Jan Kazior,
prof. Leszek Mikulski; dziekani: prof. Elżbieta Nachlik (WIŚ), prof. Jacek Gyurkovich (WA), dr hab. inż. Marek Stanuszek (WFMiI) oraz dziekani wydziałów
innych uczelni, zaprzyjaźnionych z WIL
PK. W spotkaniu uczestniczyli prodziekani WIL — prof. Joanna Dulińska,
dr inż. Maria Dorota Jasińska, dr hab.
inż. Mariusz Maślak, prof. PK, dr inż.
Michał Pazdanowski, członkowie Rady
WIL i pracownicy, a także Lidia Ponanta,
dyrektor administracyjny PK. Przybyłej
również delegacji Bractwa Kurkowego
przewodził tegoroczny król kurkowy Jan
Dziura-Bartkiewicz. Na ręce dziekana
WIL wpłynęło wiele adresów okolicznościowych, w tym od marszałka województwa małopolskiego Marka Sowy,
przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidra i prezydenta
Tarnowa Romana Ciepieli.

*
Na każdego uczestnika uroczystego posiedzenia Rady WIL czekała płyta

CD z pieśniami Rainera Marii Rilkego
w wykonaniu Romy Warmus — aktorki
i pieśniarki, absolwentki wydziału,
a także Studium Aktorskiego przy Teatrze Polskim we Wrocławiu, mającej
w dorobku m.in. występy w Piwnicy
pod Baranami oraz w Teatrze STU
w Krakowie. Goście otrzymali także jubileuszowe wydania informatora WIL „Lądowiec” (zob. s. 13) oraz
sześć tomów przygotowanych z okazji
70-lecia WIL PK w ramach cyklu Monografie, w serii „Inżynieria Lądowa”
Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej. Książki zawierają zbiory najnowszych prac naukowych pracowników
wszystkich instytutów WIL. Całość opublikowano w języku angielskim.
W przedmowie do tej edycji jubileuszowej dziekan Tadeusz Tatara napisał,
że Wydział Inżynierii Lądowej PK kontynuuje tradycje kształcenia inżynierów
w Krakowie sięgające XVI wieku, lecz
jednocześnie zwraca się ku przyszłości,
kształcąc specjalistów dla XXI wieku.
Ukazały się następujące tomy:
– „Recent Advances in Civil Engineering: Building Structures”, pod
redakcją naukową Jacka Śliwińskiego, Monografia nr 478;

–

„Recent Advances in Civil Engineering: Building Materials and Building
Physics”, pod redakcją naukową Jacka Śliwińskiego, Monografia nr 479;
– „Recent Advances in Civil Engineering: Construction management”,
pod redakcją naukową Edyty Plebankiewicz, Monografia nr 480;
– „Recent Advances in Civil Engineering: Computational methods”, pod
redakcją naukową Witolda Cecota,
Monografia nr 481;
– „Recent Advances in Civil Engineering: Structural mechanics”, pod redakcją naukową Krzysztofa Stypuły,
Monografia nr 482;
– „Road and Transportation Engineering”, pod redakcją naukową Stanisława Gacy, Monografia nr 483.
Z przedstawionych powyżej tomów
wyłania się obraz różnorodnej, wielowątkowej działalności naukowej pracowników WIL, obejmującej szeroki
wachlarz zagadnień z zakresu inżynierii
lądowej.

Lesław Peters

Politechnika wspiera doradztwo zawodowe w krakowskich szkołach
17 lipca 2015 r. Politechnika Krakowska i Gmina Miejska Kraków zawarły porozumienie w sprawie kontynuacji
projektu „Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego”. Jego celem jest
zwiększenie świadomości absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w kwestii wyborów edukacyjnych
i zawodowych, a także ich trafności.
Projekt „Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego” zakłada stworzenie
jednolitego i spójnego systemu realizacji
doradztwa zawodowego we wszystkich
szkołach na terenie miasta. W efekcie dotychczasowych działań Wydział Edukacji
UMK sfinansował realizację 60 godzin
zajęć doradztwa zawodowego w każdym
gimnazjum i każdej szkole ponadgimnazjalnej Krakowa. Zostały opracowane
i przekazane szkołom dwa autorskie programy — „Poradnictwo kariery w gimnazjum” oraz „Co dalej po dyplomie, czyli
rozwój w kierunku kompetencji” (dla
szkół ponadgimnazjalnych). W ciągu
dwóch ostatnich lat kwalifikacyjne studia
podyplomowe „doradztwo zawodowe”
w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK
14

ukończyło ponad 20 krakowskich pedagogów i nauczycieli. Od roku funkcjonuje
„e-doradca” — platforma e-learningowa,
umożliwiająca uczniom i doradcom realizację kursów za pośrednictwem Internetu
(http://ksdz.pzo.edu.pl/).
Nowy etap realizacji programu zakłada, że Politechnika Krakowska za pośrednictwem Centrum Pedagogiki i Psychologii
będzie merytorycznie wspierać takie formy
działania, jak: prowadzenie cyklu szkoleń
wdrożeniowych dotyczących realizowanych modułowych programów doradztwa
zawodowego w szkołach gimnazjalnych
(„Poradnictwo kariery w gimnazjum”) oraz
w szkołach ponadgimnazjalnych („Co dalej po dyplomie, czyli rozwój w kierunku
kompetencji”); kształcenie na studiach podyplomowych „doradztwo zawodowe” pedagogów i nauczycieli krakowskich szkół;
opracowanie kolejnego programu modułowego z zakresu doradztwa zawodowego dla szkół podstawowych — „PK, czyli
podstawy kariery”; administrowanie platformą e-learningową „e-doradca”; przygotowanie i wdrożenie koncepcji doradztwa
zawodowego dla szkół specjalnych oraz

opracowanie scenariuszy spotkań z rodzicami poświęconych doradztwu zawodowemu dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Umowę podpisali zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu
dr Katarzyna Cięciak oraz rektor PK
prof. Kazimierz Furtak. Ze strony gminy
za realizację postanowień wynikających
z podpisanego porozumienia odpowiedzialny jest dyrektor Wydziału Edukacji
UMK, natomiast ze strony PK — dyrektor CPiP. Porozumienie będzie obowiązywać do 31 grudnia 2016 r.

Marian Piekarski

Dr Marian Piekarski jest dyrektorem Centrum
Pedagogiki i Psychologii PK.
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Prezes PAU prof. Andrzej Białas spotkał się z Konwentem Seniorów PK

pamięci. W 1989 r., gdy akademię reaktywowano po latach uśpienia w okresie
PRL, żyli jeszcze członkowie powołani
przed zawieszeniem działalności PAU
na początku lat pięćdziesiątych XX w.
Gdyby poprzedni ustrój trwał 10 lat dłużej, zerwaniu uległaby ciągłość prawna
PAU i korporacja definitywnie przestałaby istnieć, stwierdził prof. Białas.
Za ważne zadanie akademii prezes
uznał wspomaganie życia naukowego.
Akademia jest miejscem, gdzie mogą
się spotykać i dyskutować przedstawiciele różnych dziedzin i ośrodków badawczych. Możliwość porozumiewania
się osób reprezentujących rozmaite
dyscypliny jest bowiem bardzo ważna
z punktu widzenia rozwoju współczesnej nauki. Prof. Białas wyraził sugestię,
że w ramach PAU mógłby powstać
klub skupiający profesorów Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej.
Wystąpienie prezesa PAU wywołało żywą dyskusję, w której podjęto wiele wątków. Uwagę uczestników debaty
skupiła przede wszystkim idea powiększenia struktury PAU o nowy wydział,
który gromadziłby reprezentantów nauk
technicznych. Na potrzebę powołania
takiego wydziału wskazywali niektórzy
uczestnicy dyskusji. Prof. Stanisław
Mazurkiewicz przekonywał, że należy
rozważyć możliwość poszerzenia spektrum działania PAU, gdyż akademia
powinna być żywym organem, a nie
swego rodzaju muzeum. Były rektor
PK prof. Kazimierz Flaga zwrócił uwagę, że w Krakowie wśród około trzech
tysięcy profesorów trzecią część stanowią profesorowie nauk technicznych.
Prof. Zenon Waszczyszyn, który w PAU
jest przewodniczącym Komisji Nauk
Technicznych, przypomniał historię starań o odpowiednie miejsce dla środowiska przedstawicieli nauk technicznych
w strukturze PAU, za czym już przed
wojną opowiadał się sławny mechanik,
pionier teorii sprężystości i plastyczności
Maksymilian Tytus Huber.
Prof. Andrzej Białas stwierdził, że
w ramach Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego PAU działa

Prof. Andrzej Białas

spora grupa przedstawicieli nauk inżynieryjnych. Być może liczbę tę należy
powiększyć, ale zdaniem prof. Białasa
inżynierowie powinni pozostać w jednym wydziale z fizykami, chemikami
i matematykami. Prezes stanowczo
opowiedział się przeciw utworzeniu
w PAU odrębnego wydziału nauk technicznych. Zwrócił uwagę, że o ewentualnym zwiększeniu liczby wydziałów
należałoby mówić w innym kontekście.
Chodzi przede wszystkim o nauki społeczne.
Ich przedstawiciele są bardzo słabo
reprezentowani w PAU. Prof. Białas zauważył, że do akademii należy tylko jeden
ekonomista i nie należy ani jeden psycholog, bo w obecnej strukturze nie ma dla
nich miejsca.
W dyskusji mówiono ponadto o olbrzymich zasługach PAU dla nauki polskiej. Prof. Andrzej Samek zauważył, że
rola, jaką akademia odegrała w okresie
zaborów, pozostaje niedoceniona. Zdaniem uczestników spotkania PAU powinna dziś częściej zabierać głos w ważnych sprawach publicznych.
Kończąc posiedzenie, przewodniczący Konwentu Seniorów prof. Stanisław Juchnowicz wyraził nadzieję, że
gość spotkania weźmie pod rozwagę
głosy wyrażone w dyskusji. W posiedzeniu uczestniczyli rektor PK prof. Kazimierz Furtak, a także — ze względu na
otwartą formułę spotkania — grono pracowników uczelni.

Lesław Peters
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Kolejne posiedzenie Konwentu
Seniorów Politechniki Krakowskiej
miało wyjątkowy charakter. Gościem
był prezes jednej z dwu głównych polskich korporacji uczonych — stojący
na czele Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas. Spotkanie
odbyło się 18 czerwca w Sali Senackiej PK.
Prof. Andrzej Białas należy do czołowych polskich fizyków teoretycznych;
specjalizuje się w fizyce wysokich energii. Jest autorem prac naukowych, które
doczekały się licznych cytowań. Współautor modelu tzw. zranionych nukleonów (model Białasa-Błeszyńskiego-Czyża). Szybko piął się po szczeblach
kariery naukowej, broniąc w wieku 26 lat
doktorat i uzyskując w wieku 30 lat habilitację. Okazał się też sprawnym organizatorem, dlatego powierzano mu różne
odpowiedzialne funkcje na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Instytucie Fizyki
Jądrowej PAN w Krakowie. W środowisku naukowym cieszy się olbrzymim
autorytetem, czego wyrazem jest fakt,
że od 2001 r. piastuje stanowisko prezesa Polskiej Akademii Umiejętności.
Ostatnio członkowie PAU wybrali go na
kolejną kadencję.
Spotkanie z Konwentem Seniorów PK prof. Andrzej Białas rozpoczął
od przedstawienia zarysu historii PAU.
Podkreślił, że jest to jedna z niewielu polskich instytucji, która przetrwała
wszystkie dramaty historyczne ostatnich
dwu stuleci i nadal działa. Prezes przypomniał, że zanim w 1872 r. powołano
do życia Akademię Umiejętności, w Krakowie działało od 1815 r. Towarzystwo
Naukowe Krakowskie. Mijająca w tym
roku 200. rocznica założenia TNK stała
się okazją do przygotowania konferencji
naukowej na temat działalności towarzystwa. Zaplanowano ją na grudzień bieżącego roku.
Mówiąc o bieżącej działalności PAU,
prof. Andrzej Białas zwrócił uwagę, że
akademia stara się rozszerzać swoją
aktywność poza Krakowem, podejmując inicjatywy we Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku. Szczególny nacisk prezes położył na rolę PAU jako strażnika

Fot.: Jan Zych

Inżynierowie chcą być lepiej reprezentowani
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Delegacja Technische Universität Berlin odwiedziła PK
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Podsumowaniu dotychczasowej
współpracy i omówieniu dalszych jej
kierunków służyła wizyta delegacji
Technische Universität Berlin na Politechnice Krakowskiej. Rozmowy odbyły się 1 czerwca. Goście z Berlina
spotkali się również z prezydentem
Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim, aby przedyskutować współpracę obu miast z udziałem naszych
uczelni.
Wyrazem uznania dla zasług rektora PK prof. Kazimierza Furtaka w kontaktach obu uczelni było przyznanie mu
Medalu TU Berlin. Medal wręczył rektor
Uniwersytetu Technicznego prof. Christian Thomsen. Niemieccy goście odbyli
też spotkania z kierownictwem dwóch
jednostek PK. W Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego delegację przyjął dyrektor MLBE
dr inż. arch. Marcin Furtak. Z kolei
prof. Uwe Thamsen, wchodzący w skład
delegacji z Berlina, odwiedził Wydział Inżynierii Środowiska, gdzie o współpracy
rozmawiał z dziekan WIŚ prof. Elżbietą
Nachlik i dr. inż. Stanisławem Rybickim.
Prócz wymienionych osób w skład delegacji TU Berlin wchodził Harald Ermel,
odpowiedzialny na Uniwersytecie Technicznym za współpracę z partnerami zagranicznymi.
Podczas spotkania berlińskich gości
z prezydentem Krakowa prof. Jackiem

Majchrowskim poruszono temat wspólnych działań w ramach realizowania idei
inteligentnego miasta
(smart city). Skoncentrowano się głównie na
problematyce wodno-kanalizacyjnej
oraz
kwestiach komunikacji i transportu w mieście. Ze strony Urzędu
Miasta Krakowa jako Od lewej: prof. Leszek Mikulski, Harald Ermel, prof. Uwe Thamsen,
koordynator współpra- prof. Christian Thomsen, prof. Kazimierz Furtak
cy wskazany został
prezes Zarządu, dyrektor naczelny Miejbardzo dobre zdanie, umożliwia też
skiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
realizowanie na TU Berlin prac dyploi Kanalizacji w Krakowie Ryszard Lanmowych. Teraz kontakty z niemieckim
ger. Podczas tego spotkania Politechnipartnerem mają szansę ulec znacznemu
kę Krakowską reprezentował prorektor
rozszerzeniu.
ds. studenckich prof. Leszek Mikulski.
W lipcu, podczas roboczej wizyty na
W trakcie pobytu w Krakowie członkowie
TU Berlin, prorektor prof. Leszek Mikulski
delegacji niemieckiej zwiedzili zabytki
odbył rozmowy, w wyniku których otwoKrakowa, w tym Collegium Maius UJ.
rzyła się możliwość podjęcia współpracy
Współpraca PK z Uniwersytetem
MLBE PK z Hermann-Rietschel-Institut,
Technicznym w Berlinie trwa już od wielu
którym kieruje prof. Martin Kriegel. Nielat, a jej głównym orędownikiem ze stromieccy partnerzy zaprosili delegację PK
ny niemieckiej od prawie ćwierćwiecza
do złożenia wizyty w instytucie w celu
jest prof. Günter Wozny (wyróżniony
przedyskutowania perspektywy wspólw 2008 r. tytułem doctora honoris caunych przedsięwzięć w dziedzinie budowsa Politechniki Krakowskiej). Co roku
nictwa energooszczędnego.
prof. Wozny organizuje na PK tygodniowe seminarium naukowe dla doktoran(ps)
tów. Naszym studentom, o których ma

CTT PK rozwija współpracę z sektorem gospodarczym

Znowu dziesięć umów licencyjnych na PK
To kolejny sukces naukowców
Politechniki Krakowskiej i Centrum
Transferu Technologii PK w zakresie
komercjalizacji bezpośredniej. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy udało
się doprowadzić do zawarcia dziesięciu umów licencyjnych dotyczących wyników prac prowadzonych na
uczelni.
Przedmiotem dwóch są innowacyjne
rozwiązania z dziedziny chemii (związki
antyseptyczne i antymikrobiologiczne),
a pozostałych — badania właściwości
elektrycznych obwodów prądu okresowo
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zmiennego. Wszystkie umowy mają formę porozumień o długookresowej współpracy, która zależnie od woli stron może
przybrać na sile, prowadząc do rozwoju
technologii i wdrożeń do produkcji.
Zawarcie umów świadczy o rozwijającej się współpracy z sektorem gospodarczym. Wzrasta znaczenie własności intelektualnej na nowoczesnych
rynkach, kolejne sukcesy naukowców
PK w dziedzinie komercjalizacji są więc
kwestią czasu. Wszystkich naukowców
PK, posiadających wynalazki lub prace
o potencjale wdrożeniowym, zachęcamy

do współpracy z Centrum Transferu
Technologii PK i jednocześnie namawiamy przedsiębiorców do podjęcia wyzwania, jakim jest zwiększenie własnej
konkurencyjności na bazie innowacyjnych rozwiązań, wypracowanych przez
naszych naukowców.

Marlena Marek

Mgr inż. Marlena Marek jest pracownikiem
Zespołu ds. Komercjalizacji CTT PK.

Fot.: Jan Zych

Nowe oblicza współpracy
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Spotkanie na PK w Międzynarodowym Dniu Elektryki

Jubileusz zasłużonego kierunku
się w Międzywydziałowym Centrum
Edukacyjno-Badawczym „Działownia”,
prorektor PK prof. Dariusz Bogdał przypomniał początki obchodzącej 70-lecie
Politechniki Krakowskiej. Zwrócił przy
tym uwagę, że już w ramach Wydziału
Komunikacji, powstałego w 1945 r., powołano Katedrę Elektrotechniki Ogólnej.
To z niej, w wyniku późniejszych przemian organizacyjnych, wyłonił się po
wielu latach dzisiejszy Wydział Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej. Ciepłe słowa do uczestników spotkania skierował
prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak. Gratulował
m.in. dobrej współpracy uczelni z władzami miasta w dziedzinie kształcenia
specjalistów polskiej elektryki.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich zostało założone w 1919 r.
Obecnie liczy 24 tys. członków. Jest
najstarszą i największą tego typu organizacją wśród 39 stowarzyszeń
skupionych w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych — NOT.
Przybyły na spotkanie wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel wręczył
odznaki „Honoris Gratia” przyznane
przez prezydenta miasta. Otrzymali je:
prof. Adam Jagiełło, dr hab. inż. Piotr
Drozdowski, prof. PK, Józef Łuszczek,
prof. Tadeusz Sobczyk i Krzysztof Wincencik.
Swoje wyróżnienia przyznał też SEP.
Godność Zasłużonego Seniora SEP
otrzymał m.in. dr hab. inż. Zbigniew
Porada, prof. PK. Medal Pamiątkowy
im. Janusza Groszkowskiego wręczono prof. Adamowi Jagielle, a Medal
Pamiątkowy im. Stanisława Fryzego
— prof. Tadeuszowi Sobczykowi. Kilka osób odebrało ustanowioną przed
rokiem Szafirową Odznakę Honorową
SEP. W trakcie spotkania prezes SEP
Piotr Szymczak przypomniał dokonania
i sylwetkę twórcy podstaw elektrodynamiki André Marie Ampère’a, w tym jego
skomplikowane losy prywatne.

(ps)
Piotr Szymczak, prezes SEP

Fot.: Jan Zych

Wiceprezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel

Wyróżnieni odznaką „Honoris Gratia” (od lewej): prof. Adam Jagiełło, dr hab.
inż. Piotr Drozdowski, prof. PK, prof. Tadeusz Sobczyk i Józef Łuszczek

Goście zwiedzili Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego działające na PK
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Informacje

40 lat liczy prowadzony na Politechnice Krakowskiej kierunek studiów elektrotechnika. Z okazji jubileuszu odbyło się na PK spotkanie
zorganizowane przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków
Polskich wspólnie z Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
PK. Wspominano historię nauczania
elektrotechniki na PK, a zasłużonych
pracowników uczelni prezydent Krakowa i SEP uhonorowali wysokimi
wyróżnieniami.
Spotkanie odbyło się 10 czerwca
— w Międzynarodowym Dniu Elektryki (ustanowionym dla upamiętnienia
daty śmierci André Marie Ampère’a
w 1836 r.). Witając gości, którzy zebrali
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Informacje

Przygotowywana na Politechnice Krakowskiej wystawa poświęcona
twórczości architekta Zbigniewa Krygowskiego (1929–2003) ma na celu ukazanie spuścizny absolwenta Wydziału
Architektury, funkcjonującego w czasie jego studiów, w latach 1947–1952,
w ramach Wydziałów Politechnicznych
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zebrane szkice, rysunki, projekty
architektoniczne i urbanistyczne prezentują zarówno prace niezrealizowane,
jak i dzieła zbudowane, ukazując talent
i pracowitość architekta.
Zbigniew Krygowski urodził się
19 czerwca 1929 r. w Krakowie. Dzieciństwo spędził w Katowicach, gdzie jego
ojciec Jan Krygowski prowadził przedsiębiorstwo budowlane. II wojna światowa
zapoczątkowała pasmo wędrówek: najpierw do Rumunii, a następnie do Algierii,
gdzie w latach 1940–1942 trafił do francuskiego obozu internowania. Po zajęciu
Algierii przez aliantów został przeniesiony
przez ojca, służącego w Armii Polskiej
na Zachodzie, do Anglii, gdzie w 1946 r.
ukończył Clittonville School w Morgate.
W latach 1946–1947 studiował w Camberwell School of Arts and Crafts w Londynie.
W 1947 r. wrócił do Krakowa, gdzie podjął
studia na Wydziale Architektury.
Po ukończeniu studiów, w roku 1952,
pracował na budowie w Nowej Hucie,
a następnie w Miastoprojekcie oraz
w Pracowni Urbanistycznej Urzędu Miasta w Krakowie. Najważniejszymi pracami z tego okresu są plan koordynacyjny
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Fot.: Z archiwum Marii Krygowskiej

Zbigniew Krygowski — życie w architekturze

dzielnicy Dębniki w Krakowie i projekt
koncepcyjny osiedla Akacjowa w Krakowie. W tym czasie poznał swoją żonę,
Marię — projektantkę wnętrz, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Wspólnie wychowali dwie córki — Agatę
oraz Aleksandrę.
W 1957 r. wyjechał do Anglii na
Summer School of Architecture and Urban
Design w Oxfordzie, a następnie, w 1960 r.
— do School of Architecture and Town
Planning w Leeds, w Anglii, w celu prowadzenia działalności dydaktycznej. Kontrakt
w Syrii, rozpoczęty w 1962 r., stanowił początek kolejnego etapu kariery zawodowej.
Zbigniew Krygowski pracował jako ekspert
planowania przestrzennego w Wydziale
Planowania Urbanistycznego Ministerstwa
Miast i Terenów Wiejskich. Projektował
i nadzorował realizację planów dla miast:
Salamieh
(Salamiyyah),
Abu Kamal, Mayadin (Al-Mayadin), Maarrat an-Numan, i regionów: Ouyoun
al-Wadi,
Kafroun
oraz
Hama. W tym okresie został
zaproszony do Syrii przez
MIB Consulting Engineers
w Damaszku, do współpracy w charakterze głównego
konsultanta ds. architektury.
Projektował obiekty mieszkalne, komercyjne i użyteczności publicznej. Zwyciężył
w konkursie na budynek
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Aleppo. W tym czasie
prowadził również działalność dydaktyczną na Wydziale Architektury Uniwersytetu Damasceńskiego.
Następnie
wyjechał
wraz z rodziną do Stanów
Zjednoczonych. W latach

1965–1969 był związany z firmami architektonicznymi Deeter, Ritchey, Sippel
w Pittsburghu. W 1968 r. podjął pracę
w Wydziale Planowania Przestrzennego
miasta, a następnie w Urban Redevelopment Authority w Pittsburghu. Objąwszy
stanowisko wicedyrektora, wykonywał wiele opracowań przebudowy strategicznych
obszarów aglomeracji. W tym czasie został
członkiem Amerykańskiego Instytutu Architektów. W latach 1973—1983 pracował
w Grand Rapids, w stanie Michigan, najpierw w Wydziale Planowania Przestrzennego miasta, na stanowisku wicedyrektora
odpowiedzialnego m.in. za przygotowanie
projektu przebudowy centrum (1976), a następnie w firmach konsultingowych oraz we
własnej pracowni. W dowód uznania został
powołany do Komisji Konserwacji Zabytków i Ochrony Dziedzictwa Historycznego
Grand Rapids.
Kolejny etap zawodowej drogi Krygowskiego stanowił kontrakt w Bahrajnie,
w ramach którego pełnił funkcję głównego
architekta w Ministerstwie Mieszkalnictwa
(1983–1984). Opracował plan zabudowy
Nowego Miasta dla 60 tys. mieszkańców
oraz zrealizował projekt centrum zabudowy
Madinat Hamad.
Po powrocie do Stanów Zjednoczonych
Zbigniew Krygowski kontynuował działalność zawodową w firmach prywatnych jako
dyrektor planowania przestrzennego i rozwoju. Najbardziej reprezentatywne opracowanie projektowe tego okresu to projekt
nadmorskiej dzielnicy wypoczynkowej —
Alexandria Holiday Resort w Aleksandrii,
w Egipcie. Uczestniczył w dwóch edycjach
Krakowskiego Biennale Architektury w latach 1987 i 1989. Zmarł 23 stycznia 2003 r.
w Rocklege, na Florydzie.
Otwarcie wystawy poświęconej twórczości Zbigniewa Krygowskiego nastąpi
9 października w Galerii „Gil” Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.
Wystawa została zorganizowana dzięki uprzejmości prof. Stefana Dousy
i dr inż. arch. Magdaleny Marx-Kozakiewicz,
przy wsparciu Stowarzyszenia Rodu Krygowskich, a szczególnie mgr inż. arch. Teresy Krygowskiej i prezes SRK — Marii
Krygowskiej-Doniec.

(R.)

Tekst został opracowany na podstawie wspomnień prof. arch. Jerzego Plesnera „Arch.
Zbigniew Krygowski (1929–2003)”.
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To już 15 lat…
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej podsumowuje swój niemały dorobek

Fot.: Jan Zych

Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości powstało jako odpowiedź
Politechniki Krakowskiej na wymagania
i standardy Unii Europejskiej w zakresie
wzrostu jakości wyrobów i usług, funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
podnoszenia kwalifikacji, wiedzy i umiejętności pracowników, zarówno w przemyśle,
jednostkach gospodarczych, jak i samorządowych. Do głównych zadań Centrum
należą:
 organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych wnioskowanych przez
uczelnie, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne;
 działania na rzecz uzyskiwania przez
jednostki organizacyjne PK i podmioty
gospodarcze akredytacji w zakresie
kształcenia specjalistów zarządzania
jakością;
 przygotowywanie do wdrożenia systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną
pracy w organizacjach;
 działania na rzecz przygotowywania
laboratoriów badawczych i dydaktycznych do akredytacji;
 realizacja projektów strukturalnych
finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 działania na rzecz wprowadzania systemu zarządzania jakością w dydaktyce, badaniach naukowych i zarządzaniu uczelnią;
 organizacja kursów, szkoleń, konferencji, sympozjów i seminariów.
W swojej ofercie CSiOSJ ma 15 kierunków studiów podyplomowych oraz kilkanaście rodzajów kursów i szkoleń. W latach 2000–2015 zrealizowano 191 edycji
studiów podyplomowych (w tym 20 dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego; por. tab. 1 i 2). W sumie do
tej pory studia podyplomowe ukończyło
5588 osób, natomiast kursy i szkolenia
— 20 592 osoby (zob. wyk. 1).

Ponadto Centrum organizuje szkolenia
okresowe z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup pracowników Politechniki Krakowskiej. Prowadzą je

Siedziba CSiOSJ PK na terenie kampusu uczelni w Czyżynach, przy al. Jana Pawła II 37
w Krakowie

Fot.: Jan Zych

Najważniejsze zadania

wykładowcy, doświadczeni praktycy i specjaliści w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. W latach 2000–2015 w szkoleniach tych wzięło
udział ponad 13 tys. osób.
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości jest członkiem rzeczywistym
Klubu Polskie Forum ISO 9000 (Nr 777)
oraz Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych (Nr 665).

Pracownicy Centrum. Od lewej: Adam Tabor, Mirela Motyka, Agnieszka Pieczonka, Ewa Niechaj,
Agnieszka Jędrysko, Magdalena Cybulska, Dominika Ulmańska, Jakub Szymański
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Artykuły

W

czerwcu 2000 r. na mocy uchwały Senatu Akademickiego Politechniki
Krakowskiej powołane zostało Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości. Jest to pozawydziałowa i samofinansująca się jednostka
organizacyjna uczelni, prowadząca studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia.
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Tabela 1. Liczba zrealizowanych edycji
studiów podyplomowych
191 edycji studiów podyplomowych
171 komercyjnych:

141 w Krakowie
30 poza Krakowem
(Płock, Opole, Żywiec,
Tarnów, Częstochowa,
Warszawa, Katowice)

20 dofinansowanych
z funduszy UE:

17 w Krakowie
3 w Płocku

Artykuły

Tabela 2. Rodzaje studiów podyplomowych
i liczba zrealizowanych edycji
Zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy

77

Międzynarodowy system zarządzania
jakością według norm ISO 9000

27

Systemy zarządzania środowiskowego
— ISO 14000/EMAS

11

Audyt energetyczny budynku na potrzeby
termomodernizacji
i oceny energetycznej budynków

10

Diagnostyka pojazdów samochodowych
— budowa, eksploatacja, naprawa

10

Gospodarowanie odpadami i substancjami
niebezpiecznymi

9

Zarządzanie chemikaliami
w przedsiębiorstwie ze szczególnym
uwzględnieniem rozporządzenia REACH

8

Logistyka i transport drogowy

9

Wykres 1. Liczba absolwentów studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń w latach 2000–2015

Systemy CAD i przetwarzanie obrazu

7

Systemy sieciowe i bazodanowe

7

Zamówienia publiczne

5

Zarządzanie zasobami ludzkimi

5

Zarządzanie w jednostkach samorządu
terytorialnego

4

Audytor wewnętrzny w jednostkach
sektora finansów publicznych

1

Inżynieria medyczna

1

Szeroki wachlarz współpracy
W zakresie działalności edukacyjno-szkoleniowej w ciągu minionych 15 lat
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów
Jakości PK współpracowało z różnymi jednostkami działającymi poza Krakowem,
czego wynikiem była wspólna organizacja
studiów podyplomowych, konferencji i seminariów. Jednostkami tymi były m.in.:
 Centrum Edukacji Grupa Orlen
w Płocku,
 Fundacja Ośrodek Kształcenia Kadr
w Częstochowie,
 SEKA SA w Katowicach,
 Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA,
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Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego,
 Urząd Miejski w Żywcu,
 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
i Marketingu w Chrzanowie.
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK posiada wydane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zezwolenie upoważniające do
prowadzenia kursów na doradców do spraw
bezpieczeństwa w zakresie transportu
drogowego (ADR) i kolejowego (RID) towarów niebezpiecznych. Uczestnicy kursu
otrzymują zaświadczenia uprawniające do
przystąpienia do egzaminu państwowego
na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Egzaminy
te prowadzi komisja działająca przy dyrektorze TDT. Dotychczas wydano 256 takich
zaświadczeń. Od 2004 r. kursy te są częścią
programu kształcenia na studiach podyplomowych „gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi”.
W latach 2008–2009 ponad 200 osób
uczestniczyło w szkoleniach przygotowujących do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, dających
możliwość przystąpienia do egzaminu
państwowego. Centrum współpracowało
w tym zakresie z Grodzkim Urzędem Pracy, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości „Nasz Dom” oraz
Firmą Europoint.
W zakresie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy
oraz zarządzania środowiskowego współpracujemy od początku swojej działalności
z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji SA.
Pierwsza umowa o współpracy została podpisana pomiędzy Politechniką Krakowską
a PCBC już w 1994 r. i dotyczyła przeprowadzania egzaminu na kwalifikowanego
kandydata na audytora. Nawiązanie współ-

pracy w tym zakresie z PCBC spowodowało zwiększenie zainteresowania tematyką
i sposobem uzyskiwania certyfikatów uznawanych w Unii Europejskiej. Do 1999 r. podobne umowy były podpisywane z PCBC
przez działającą w tym czasie Rektorską
Komisję ds. Jakości w Dydaktyce, Badaniach Naukowych i Zarządzaniu Uczelnią
PK. Od 2000 r. stosowne umowy są podpisywane i realizowane przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.
W wyniku tej współpracy ponad
1600 absolwentów naszych studiów podyplomowych i kursów uzyskało certyfikaty PCBC w zakresie asystenta systemu
zarządzania jakością, asystenta systemu
zarządzania środowiskowego, asystenta
systemu zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy oraz pełnomocnika systemu
zarządzania jakością.
W uznaniu dla pracy Centrum PCBC
przyznało mu w 2009 r. — jako jednej
z 16 firm w Polsce — wyróżnienie za długoletnią i owocną współpracę. Z kolei
w 2014 r. PCBC wyróżniło naszą jednostkę za „popularyzowanie projakościowego
sposobu myślenia” podczas obchodów
XIX Polskiego Dnia Jakości. Byliśmy tym
razem jedną z 18 organizacji, należy jednak zaznaczyć, że wśród nich znalazły się
tylko dwie uczelnie.

Podręczniki, projekty badawcze,
usługi…
Aby usprawnić proces dydaktyczny,
Centrum prowadzi szeroko zakrojoną działalność wydawniczą. Od 2003 r. wydało
47 podręczników i monografii ściśle związanych z tematyką prowadzonych studiów
podyplomowych, kursów i szkoleń. Większość tych publikacji została wyróżniona
Nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej.
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audytorów wewnętrznych. Prowadzi również działania na rzecz przygotowania laboratoriów badawczych i wzorcujących do
wdrożenia systemu zarządzania jakością
według wymagań normy ISO 17025.
W ramach współpracy z Narodowym
Uniwersytetem w Chmielnickim na Ukrainie
współtworzyło Centrum Polsko-Ukraińskie
o zbliżonym do naszego profilu, z zakresem działalności poszerzonym o kursy
nauki języka polskiego. Ponadto w latach
2007–2008 zrealizowaliśmy w Centrum
projekt „Implementacja zintegrowanych
systemów zarządzania jakością w okręgu
chmielnickim na Ukrainie”. Jego celem
było m.in. opracowanie wspólnych działań
w zakresie zbudowania bazy materialnej
i intelektualnej oraz stworzenie możliwości
wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania jakością na Ukrainie.

Jakość na pierwszym planie
Dążenie do podnoszenia jakości kształcenia jest w Centrum kluczowe. Systematycznie monitorujemy poziom kształcenia
poprzez badanie opinii słuchaczy studiów
podyplomowych, kursów i szkoleń. Poddajemy ocenie zarówno wykładowców, jak
i naszą jednostkę. Współpracujemy z profesjonalną kadrą ponad 200 specjalistów,
którzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe i znaczące doświadczenie w zakresie dydaktycznym.
Z oferty Centrum korzystają osoby z całej
Polski. Jak wynika z przeprowadzonych ankiet, przy wyborze kierują się przede wszystkim marką i pozycją Politechniki Krakowskiej
na rynku oraz zakresem merytorycznym
i przydatnością dokumentów wydawanych
po ukończeniu studiów podyplomowych,
kursów i szkoleń. W latach 2000–2015 zorganizowaliśmy samodzielnie lub we współ-

Dyrektorem Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki
Krakowskiej od momentu jego utworzenia do sierpnia 2014 r. był dr inż. Adam
Tabor. Od 1 września 2014 r. funkcję tę
przejęła mgr Agnieszka Pieczonka.
pracy z innymi jednostkami 17 konferencji
i 9 seminariów szkoleniowych.
W 2010 roku z okazji 10-lecia powołania
naszej jednostki odbyła się w Zakopanem
Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie
maszyn”. Wzięło w niej udział 130 osób,
wygłoszonych zostało ponad 100 referatów.
W otoczeniu pięknych, górskich krajobrazów
zaprezentowaliśmy uczestnikom nasz dziesięcioletni dorobek, któremu poświęcona była
specjalna sesja pierwszego dnia konferencji.
W związku z obecnym jubileuszem Centrum, od 24 do 26 września 2015 r. w Wiśle
organizujemy Jubileuszową Konferencję
Naukową „Jakość i innowacyjność w procesach wytwarzania”. Podobnie jak pięć lat
temu, spotkanie odbędzie się pod patronatem rektora PK prof. Kazimierza Furtaka.
Na koniec warto podkreślić, że Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów
Jakości PK nie otrzymuje żadnych dotacji
ministerialnych. Utrzymuje się ze środków
własnych, co wymaga ciągłego śledzenia
dynamicznie zmieniającego się rynku, wyszukiwania nowych obszarów aktywności,
jak również utrzymywania najwyższego poziomu jakości oferowanych usług.

Agnieszka Pieczonka
Adam Tabor
Śródtytuły pochodzą od redakcji.

Wybrane publikacje CSiOSJ PK
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Działalność naukowo-badawcza Centrum to 32 zrealizowane w latach 2002–2013
projekty — badawcze (7), celowe (12), rozwojowe (3), strukturalne (4) i inne (6). Gdy
w 2007 r. pojawiła się możliwość uzyskania
środków unijnych, Centrum postanowiło po
nie sięgnąć. Tak zrodziły się pomysły na
projekty Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i zrealizowane w latach
2009–2013, takie jak:
 „Specjalistyczne kadry techniczne — studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw — REACH, ISO 14000/EMAS,
gospodarowanie odpadami”;
 „Wysokie kompetencje w pracy —
praktyczne aspekty zintegrowanych
systemów zarządzania”;
 „Podniesienie kwalifikacji kadr inżynierskich — studia podyplomowe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony
środowiska, budownictwa i energetyki”
(wspólnie z Wydziałem Inżynierii Środowiska PK);
 „Wzmocnienie przedsiębiorczości oraz
świadomości w zakresie współpracy
nauka — biznes wśród małopolskich
pracowników naukowych sposobem na
wzrost innowacyjności i konkurencyjności małopolskich firm”.
Od 2004 r. Centrum świadczy usługi
szkoleniowe i konsultingowe w zakresie
wdrażania systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy,
bezpieczeństwem żywności oraz środowiskiem zgodnie z obowiązującymi normami (ISO 9001, PN-N 18001, ISO 22000,
ISO 14001). Pomaga w projektowaniu,
dokumentowaniu, wdrażaniu i doskonaleniu procesów w organizacjach (urzędach,
przedsiębiorstwach, zakładach opieki zdrowotnej itp.), a także prowadzi szkolenia
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Z perspektywy 70 lat —
wspomnienia absolwenta
„Bratnia Pomoc” była olbrzymią maszyną pomocy socjalnej —
pomagała zdobyć dach nad głową, zaopatrzyć się w pomoce naukowe,
a przede wszystkim otrzymać obiad
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Studia architektury w Krakowie podjąłem na drugim roku — po zaliczeniu
pierwszego roku na Politechnice Warszawskiej — na jesieni 1945 r. Dyplom
uzyskałem w styczniu 1949 r. Działalność w środowisku studenckim zakończyłem, pełniąc funkcję prezesa Bratniej
Pomocy Studentów Wydziałów Politechnicznych przy AG w Krakowie. Organizacja ta została rozwiązana przez władze
w końcu roku 1947.

Początki w… królewskich
kuchniach
Kłębiący się jesienią 1945 r. przed budynkiem na ul. Straszewskiego 28 w Krakowie tłum młodych ludzi był dowodem,
że krążące od zakończenia wojny pogłoski o utworzeniu w Krakowie politechniki
nabierają realnych barw. Inicjatywa podjęta przez prof. Izydora Stellę-Sawickiego,
profesora Akademii Górniczej w Krakowie, zaraz po zajęciu Krakowa przez
wojska radzieckie a popierana przez
utworzony samorzutnie komitet młodzieży zainteresowanej tą propozycją, ewoluowała przez pierwszą połowę roku 1945,
doprowadzając na jesieni tego roku do
rozpoczęcia zajęć na Wydziałach Inżynierii i Komunikacji w budynku Oleandry
przy ul. 3 Maja 7, a na Wydziale Architektury — na Wawelu.
Inicjator powołania Wydziału Architektury Adolf Szyszko-Bohusz — wieloletni kierownik odbudowy Zamku
Królewskiego na Wawelu — zgotował
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kandydatom na studia niebywałą niespodziankę. Zaoferował im na Wawelu
przebudowane przez Niemców w czasie
okupacji skrzydło kuchni królewskich —
tzw. budynek nr 5 — na sale wykładowe. Uczyć się architektury w otoczeniu,
które przemawiało językiem najlepszych
jej przykładów — krużgankowego dziedzińca czy lśniącej złotem kaplicy Zygmuntowskiej — było możliwością chyba
unikalną w skali świata. Równocześnie
świadomość straszliwych zniszczeń wojennych, jakie dotknęły kraj, zobowiązywała przybyłą tu młodzież do jak najefektywniejszego chłonięcia wiedzy.
Zdumiewająca była też różnorodność i specyfika tej przypadkowej społeczności. Ludzi z różnych stron Polski,
z utraconych Kresów Wschodnich, studentów z różnych uczelni i o odmiennym
przygotowaniu, z ładunkiem przedziwnych przeżyć, nieraz traumatycznych.
Poszukujących swego miejsca i stabilizacji, borykających się z niedostatkiem
i brakiem oparcia finansowego. Przedwcześnie dojrzałych, zaangażowanych
i wytrwałych w osiąganiu wytyczonego
celu, w zdobyciu zawodu i działalności
dla kraju. Ludzi pełnych zapału i dynamiki, siły charakteru i determinacji w zdobywaniu wiedzy. Ludzi pragnących nadrobić stracony przez wojnę czas.
Zaskakujący był również zestaw
osób, które miały przekazywać wiedzę
młodym ludziom. Wywodząc się z różnych uczelni polskich, znaleźli się oni
w niezniszczonym wojną Krakowie.

Fot.: Autor nieznany / Ze zbiorów Tadeusza Baruckiego

tarania o utworzenie Politechniki Krakowskiej podjęto z chwilą zajęcia
Krakowa przez wojska radzieckie w styczniu 1945 r. Regularne nauczanie
rozpoczęto już jesienią tegoż roku na utworzonych przy Akademii Górniczej Wydziałach Politechnicznych. Sporo na ten temat już napisano, a także
prezentowano w Muzeum PK, więc tu chciałbym ograniczyć się do osobistych
wspomnień, jak również skorygowania niektórych informacji o wydarzeniach,
których byłem świadkiem, a nawet uczestnikiem.

Tadeusz Barucki jako student Wydziału Architektury Wydziałów Politechnicznych AG na
Wawelu, 1946 r.

Byli to: wspomniany już Adolf Szyszko-Bohusz, znakomity architekt, inicjator
utworzenia studiów architektonicznych
w Krakowie, marzący o tym jeszcze
przed I wojną światową profesor Politechniki Lwowskiej, Politechniki Warszawskiej i Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie; cieszący się w dziedzinie
urbanistyki uznaniem międzynarodowym Tadeusz Tołwiński, profesor Politechniki Warszawskiej; filozof i historyk
sztuki Władysław Tatarkiewicz, profesor
Uniwersytetu Warszawskiego; znakomity artysta malarz Ludomir Ślendziński, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie; historyk architektury,
a zarazem wytrawny projektant Adam
Mściwujewski, profesor Politechniki
Lwowskiej; Juliusz Żórawski, nowatorsko, a zarazem rewelacyjnie podejmujący problem oddziaływania architektury na psychikę człowieka; a także nowa,

ale inspirująca postać Włodzimierza
Gruszczyńskiego, wizjonersko i z pasją łączącego nowoczesność z tradycją
regionu. Wszyscy oni bardzo wyraźnie
wpłynęli na sposób myślenia i późniejszego działania swych studentów.
Zdawać sobie przy tym należy sprawę
z tego, że do czasu narzucenia Polsce w 1949 r. dogmatów socrealizmu
myślenie to kształtowane było przez
dorobek przedwojennego modernizmu,
jak i docierających jeszcze wówczas
do Polski osiągnięć Europy Zachodniej,
odbudowującej się po zniszczeniach
wojennych.

Pracownia łączy teorię z praktyką
Nie można pominąć udziału studentów w społecznej organizacji swego środowiska, czy to w zakresie zawodowym
— przez utworzenie Związku Studentów
Architektury (ZSA) — czy też w ramach
działalności uczelnianej — przez utworzenie „Bratniej Pomocy” Studentów
Wydziałów Politechnicznych przy AG.
W pierwszym aspekcie praca dotyczyła
nie tylko spraw naukowych, ale i np. organizacji tradycyjnych bali Młodej Architektury, m.in. w Baszcie Senatorskiej na
Wawelu lub przy okazji wyjazdów szkoleniowych w teren.
Bardzo istotna w tej działalności była
organizacja studenckiej pracowni projektowej jako filii Zjednoczonych Pracowni
Architektonicznych w Warszawie, gdzie
wiązano teorię z praktyką realizacyjną.
Warto wspomnieć o genezie tej pracowni. Pomysł jej utworzenia wyszedł od
grupy studentów architektury (należeli

do nich m.in.: Janusz Ballenstedt, Marian Dziewoński, Henryk Buszko, Aleksander Franta, Jerzy Gottfried i Tadeusz
Szewczyk). Pomysł ten przedstawiono
prof. Juliuszowi Żórawskiemu, który go
poparł i wcielił w życie, deklarując przy
tym swą opiekę oraz — co było w gruncie rzeczy zaszczytem dla młodych ludzi
— firmowanie wykonywanych projektów.
Prof. Żórawski skierował studentów też
do mgr inż. Eleonory Sekreckiej, kierowniczki Zjednoczonych Pracowni Architektonicznych w Warszawie — ona podjęła
decyzję o powołaniu filii ZPA w Krakowie.
Trwałym dowodem wartości tej inicjatywy są np. zaprojektowane w tej pracowni i wybudowane wówczas obiekty,
jak np. hala garażowa i portiernia dla
„Energobudowy”. Dodać wypada, że
prezesem ZPA w tym czasie był Bohdan Lisowski, a wiceprezesem Jerzy
Gottfried. Ten ostatni efektywnie działał
również — podobnie jak Henryk Buszko
(członek prezydium) — w Stowarzyszeniu „Bratniej Pomocy”, zajmując się bardzo istotnymi wówczas sprawami mieszkaniowymi studentów. Praca taka, obok
samej nauki, w sposób naturalny zbliżała
do siebie ludzi i w niej też należy szukać początków np. powstałego później,
dobrze zapisanego w polskiej architekturze, katowickiego zespołu H. Buszko,
A. Franta, J. Gottfried.

W zgodzie z demokratycznymi
regułami
„Bratnia Pomoc” powstała na wzór
przedwojennych organizacji tego typu,

Legitymacja członkowska „Bratniaka” Jerzego Gottfrieda

a wybory do jej władz przeprowadzono
— z uwagi na panującą już wówczas
atmosferę polityczną — niezwykle starannie, z zachowaniem wszelkich reguł
demokratycznych. Podkreślam to specjalnie, bo z perspektywy czasu wydawać się to może mało istotne. Jednak
wówczas, w warunkach pewnego napięcia politycznego, ale i w obliczu nadziei
na postulowane przecież porozumienie
między Wschodem i Zachodem oraz
normalizację stosunków w Polsce, reguły te były dokładnie przestrzegane.
W ten sposób postępowano także podczas następnych wyborów, aż do czasu
likwidacji „Bratniej Pomocy” przez władze w końcu roku 1947.
W wyborach w 1945 r. przewodniczącym Rady Studenckiej został Roman
Ciesielski z Wydziału Inżynierii Lądowo-Wodnej, a prezesem „Bratniej Pomocy”
mój kolega jeszcze z czasów gimnazjalnych — Ryszard Wolwowicz z Wydziału
Komunikacyjnego. Oczywiście, zdawaliśmy sobie sprawę z sytuacji politycznej,
z rosnącej dominacji PPR i z eliminowania partii opozycyjnych, w tym mającej
pewne szanse Partii Pracy. Ocena tej
sytuacji była istotna dla całego krakowskiego środowiska studenckiego, dlatego
„Bratnie Pomoce” wszystkich krakowskich uczelni stworzyły Komitet Koordynacyjny, na posiedzeniach którego informowaliśmy się wzajemnie i uzgadniali
wspólne działania, jak np. w przypadku
obchodów święta 3 Maja w 1946 r.
Manifestacja, która miała tego dnia
miejsce, jest dość szczegółowo opisana, dodać tylko warto, że uczestniczenie
w niej, przy pozytywnej reakcji mieszkańców Krakowa, było wartościowym przeżyciem, przynoszącym nadzieję na bardziej optymistyczną przyszłość. A jednak
pętla zaciskała się nadal, a jej ofiarą padł
też wkrótce prezes „Bratniaka” Ryszard
Wolwowicz. Aresztowany został w związku z likwidacją nielegalnie działającego
krakowskiego Stronnictwa Narodowego.
Jako członkowie „Bratniaka” staraliśmy się mu pomóc. Ponieważ zostałem
następnym prezesem „Bratniaka”, wydelegowano mnie do premiera Edwarda
Osóbki-Morawskiego, aby wyplątać kolegę z tej trudnej sytuacji. Nie wiem ostatecznie, jak dalece moja długa rozmowa,
eksponująca pozytywne aspekty działalności R. Wolwowicza, pomogła mu
w złagodzeniu kary, ale faktem jest, że
po procesie zwolniony został po zaliczeniu odsiedzianego już więzienia. Pozbawiono go jednak praw obywatelskich, co
ograniczyło jego społeczną aktywność.
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Maszyna pomocy socjalnej
Naciski polityczne odczuwalne były
na każdym kroku, a ich konkretnym
przykładem może być zaproszenie mnie,
jako prezesa „Bratniaka”, przez wojewodę krakowskiego (był nim wówczas
sprowadzony z Warszawy architekt Bronisław Kulesza), który „po koleżeńsku”
radził mi, aby być elastycznym i oddać
władzy na jej potrzeby kilkupiętrowy dom
zajmowany przez studentów Politechniki
jako „akademik”. Studenci bronili go przy
próbach eksmitowania ich siłą. „Chętnie
władzy pomożemy — odpowiedziałem
— pod warunkiem, że zajmujący ten
dom studenci otrzymają równowartościowe pomieszczenia zastępcze”. I na
tym rozmowa się skończyła, bo o dach
nad głową w Krakowie w tym czasie było
bardzo trudno.
Polityczne stosunki dostarczały niekiedy niezwykłych rozrywek w postaci
tzw. „kotłów”. Do jednego z nich miałem
okazję wpaść. Były to podejrzane politycznie mieszkania, zajęte przez Służbę
Bezpieczeństwa, w których wchodzący byli zatrzymywani aż do wyjaśnienia
sprawy. Tak też stało się ze mną. Miałem
jednak w kieszeni klucz od kasy „Bratniaka”, więc moja nieobecność uniemożliwiała jego działanie, nie mówiąc już
o tym, że „zniknięcie” prezesa komplikowało funkcjonowanie stowarzyszenia.
Postanowiłem więc wyjść z tego mieszkania przez okienko toalety, zostawiając
buty na znak mojej ciągłej obecności,
przekazać klucz i wiadomość o tym, co
się stało i… wrócić. Udało się! A nasze
uwięzienie dobiegło końca, bo nikt nowy
już nie przychodził.
„Bratnia Pomoc” była olbrzymią maszyną socjalnej pomocy, poczynając od
sprawiającego kłopoty w tym czasie zaopatrzenia (pomoc UNRRA), zdobycia
dachu nad głową, nabywania pomocy
naukowych (w tym książek), ułatwień
w korzystaniu z imprez kulturalnych,
a także — a może przede wszystkim
— zapewnienia taniego i smacznego
obiadu. Z tą ostatnią sprawą wiąże się,
znana już z publikacji, historia pomocy kardynała Adama Stefana Sapiehy
w urządzeniu stołówki na terenie uzyskanych w 1947 r. przez Politechnikę
koszar. Środków na to mieliśmy za
mało, więc postanowiliśmy się zwrócić o pomoc do kardynała. Dobrałem
do delegacji kolegów z zarządu „Bratniaka” o liczących się w Krakowie
nazwiskach, jak Andrzej Rey i Józef
Fiszer. Kardynał wysłuchał — nawet
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z zainteresowaniem — moich wywodów na temat potrzeby stworzenia
odpowiedniego środowiska młodym ludziom, których dotąd kształtowała wojna, i przyznał potrzebną sumę. Uroczyste otwarcie nowocześnie urządzonej
stołówki połączone było z jej poświęceniem przez przedstawiciela kurii, co
w roku 1947 zaczynało być już zjawiskiem niecodziennym.
Wjeżdżając ostatnio na teren uczelni i mijając po lewej stronie budynek
dawnej stołówki, wspomniałem jej dawną kierowniczkę, p. Rychlicką. Dbała
ona wręcz z matczyną troską o jadło dla
politechnicznych żaków, zarządzając
w dodatku sprawnie małym gospodarstwem złożonym — aż trudno uwierzyć
— z pięciu świń, tuczonych odpadkami z obiadów, a wzbogacających co
pewien czas studenckie menu. Warto
pamiętać nie tylko o osiągnięciach naukowych uczelni, ale także o takich osobach, jak pani Rychlicka.

Przysięga na dziedzińcu
Tak więc sprawy prozaiczne towarzyszyły problemom istotnym dla procesu kształcenia, jak podręczniki, których
brakowało i które Wydział Wydawniczy
pod wodzą Władysława Wichmana starał się powielać. Popularną książką na
Wydziale Architektury był np. niemiecki
podręcznik E. Neuferta o podstawach
projektowania. Przygotowując ten tytuł do druku, zastanawiano się nad

kwestią praw autorskich. W końcu zdecydowano się wydać podręcznik bez porozumienia z Neufertem, traktując ukazanie się tej książki jako swego rodzaju
„odszkodowanie wojenne”. Mniej więcej
trzydzieści lat później spotkałem przypadkowo autora w Madrycie na audiencji u króla hiszpańskiego Juana Carlosa.
Powiedziałem Neufertowi, co zrobiliśmy.
Uśmiechnął się i „pogodził z losem”.
Warto może wspomnieć, że łatwiejszy dostęp do imprez rozrywkowych
— w tym tańsze bilety do kin — organizował Zdzisław Beksiński. Wszystko
zależało od środków, którymi sprawnie
zarządzała Ewa Kazimirowska, związana później z Wrocławiem.
Przeniesienie Wydziałów Politechnicznych do uzyskanych od wojska koszar wymagało ich adaptacji (według
projektu R. Śmiałowskiego), ale także
współpracy młodzieży przy zagospodarowaniu obiektów. Uzyskany efekt był
w miarę zadawalający i władze uczelni
postanowiły rok akademicki 1947/1948
rozpocząć zbiorową immatrykulacją
na dawnym koszarowym dziedzińcu.
Mnie, jako prezesowi „Bratniej Pomocy”,
przypadł zaszczyt złożenia przysięgi
immatrykulacyjnej na ręce JM Rektora
Izydora Stelli-Sawickiego. Na obszernym dziedzińcu — nie był on jeszcze
tak zadrzewiony jak dziś — stały zwarte szeregi studentów z wszystkich wydziałów. Pośrodku postawny, siwy pan
— Jego Magnificencja Rektor — z nieco
jakby czupurnymi wąsami, a obok niego

Wawel. Poświęcenie Wydziału Architektury, 1945 r. Pierwszy od lewej: Adolf Szyszko-Bohusz

ja, składający w imieniu wszystkich zebranych przysięgę. Patrzyłem na niego
z boku, domyślając się, co przeżywa.
To było spełnienie jego przedwojennych
jeszcze marzeń o stworzeniu w Krakowie takiej uczelni. Ze swej strony czułem
zbiorową odpowiedzialność nas, studentów. Czy zdołamy dobrze wykorzystać
nabytą wiedzę w odbudowie tak zniszczonego wojną kraju? Odczułem to tak
emocjonalnie, że moja ręka uniesiona
w górę zaczęła wyraźnie drgać i musiałem ją częściowo opuścić.

Mandat złożony na ręce rektora
W końcu roku 1947 władze postanowiły zlikwidować „Bratnie Pomoce”, przenosząc aktywność studentów na tym polu
do młodzieżowych organizacji politycznych. Należy sprostować szerzoną dotąd
informację o przekazaniu im także „Bratniej Pomocy” Studentów Wydziałów Politechnicznych AG. Rzecz miała się inaczej.
Doszliśmy do przekonania, że ponieważ
mandat naszej działalności otrzymaliśmy od Walnego Zgromadzenia, przed
nim powinniśmy się rozliczyć z naszych

poczynań. Jednak zezwolenia na zwołanie Walnego Zgromadzenia nie mogliśmy
już otrzymać, więc postanowiliśmy opracować nasze sprawozdanie w postaci jednodniówki dostępnej dla każdego członka
„Bratniej Pomocy”, a nasz mandat, wraz
z wcale pokaźnym majątkiem, złożyliśmy na ręce rektora prof. Izydora Stelli-Sawickiego. Na tym też — formalnie —
skończyły się dzieje „Bratniej Pomocy”
Studentów Wydziałów Politechnicznych
przy AG.
Na zakończenie jeszcze jedna kwestia. Podstawową funkcją uczelni, takiej
jak nasza Politechnika, jest wykształcenie
fachowców, którzy będą poprawnie wykonywać swój zawód. Tak więc ich liczące
się osiągnięcia — w kraju i za granicą —
są pośrednio również dorobkiem uczelni,
która ich wykształciła. Podsumowanie takiego dorobku dla każdego z wydziałów
Politechniki Krakowskiej byłoby opracowaniem bardzo cennym i ciekawym.
Przykładowo — myśląc o tym w kategoriach Wydziału Architektury; wydziału,
który jest mi bliżej znany — i korzystając jedynie z własnej pamięci, a ponadto nie znając dobrze najmłodszych po-

koleń, chcę stwierdzić, że twórczość
takich architektów, jak: szermierczy
medalista olimpijski Wojciech Zabłocki
(stadion olimpijski w Latakii i większość
jego krajowych realizacji), Wojciech Obtułowicz (polski pawilon EXPO w Hanowerze i I nagroda za dom na wystawie IBA w Berlinie), zespół Ingarden
& Evy (polski pawilon EXPO w Nagoi,
polska ambasada w Tokio i wiele realizacji w kraju wraz z nagrodą UIA za
„Ogród Sztuki” w Krakowie), Krystian
W. Seibert (urbanistyka na antypodach,
Melbourne oraz w Juddah, w Arabii
Saudyjskiej), zespół „Zielonych Koni”,
a następnie tandem „Buszko & Franta”
(teatr w Rybniku, architektoniczne ikony
Katowic „Kukurydze” i krajobrazowy zespół uzdrowiskowy Ustroń-Zawodzie),
zespół pracujący w krakowskim Miastoprojekcie nad projektami dla Bagdadu w Iraku, a może i Zvi Hecker (działalność w Izraelu, dziś w Berlinie), który
rok studiów odbył w Krakowie, Zbigniew
Wolak (działalność w wielu egzotycznych miejscach świata), a także Witold
Cęckiewicz i Stanisław Deńko (ambasada polska w New Delhi i liczne realizacje
w kraju), Wiktor Zin (promocja kultury
architektonicznej w Polsce), Stanisław
Juchnowicz (działalność edukacyjna
w Nigerii), Andrzej Basista (działalność
edukacyjna w Iraku), Wojciech Leśnikowski (działalność projektowa i edukacyjna w USA i Francji), ale i Janusz
Ballenstedt (działalność edukacyjna we
Francji), podobnie jak Tadeusz Janowski
(Pomnik Ofiar Katynia w Toronto i działalność edukacyjna w Kanadzie i USA);
do czego dodać można i nagrody w Międzynarodowych Konkursach Architektonicznych, np. Marek Dunikowski (1. nagroda za bibliotekę w Damaszku i wiele
realizacji w kraju), W. Bryzek z zespołem (2. nagroda w konkursie na centrum
Tunisu), Witold Korski (3. nagroda za
gmach opery w Sofii i realizacje w kraju),
jak i zapewne jeszcze osiągnięcia wielu,
wielu innych — stanowią również dorobek Politechniki Krakowskiej.

Tadeusz Barucki

Autor jest członkiem honorowym Międzynarodowej Akademii Architektury (od 2012 r.), laureatem wyróżnienia UIA im. J. Tschumiego za
wymianę informacji o architekturze i promocję
kultury architektonicznej w świecie (1981 r.),
laureatem Honorowej Nagrody SARP (1985 r.)
oraz innych wyróżnień i nagród.
Śródtytuły w artykule pochodzą od redakcji.
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Biblioteka w skandynawskim wydaniu

Kalejdoskop

Biblioteka Norweskiego Uniwersytetu Technicznego w Trondheim
(NTNU) dwa razy w roku organizuje
tzw. Erasmus Week. W jego trakcie bibliotekarze z różnych krajów poznają
działalność norweskiego systemu bibliotecznego, dzielą się doświadczeniem zawodowym i wiedzą o swoich
jednostkach.
Dzięki przychylności władz Politechniki Krakowskiej, dyrekcji Biblioteki PK
oraz grantowi z Funduszy Norweskich
i my mogłyśmy skorzystać z tej oferty.
Wraz z nami program wyjazdu szkoleniowego realizowała Claudia Hartmann,
pracownik Narodowej Biblioteki w Hanowerze. Wybierając instytucję, w której mogłyśmy poszerzać naszą wiedzę,
kierowałyśmy się profilem uczelni, rozwojem technologicznym jednostki oraz
możliwością komunikowania się w języku angielskim.
Biblioteka Główna NTNU, pełniąca
też funkcję biblioteki wydziałowej, znajduje się w najstarszej części uczelni, zlokalizowanej na terenie kampusu w centrum miasta. Tereny uniwersyteckie
znajdują się jeszcze w innych jego częściach. Na każdym z kampusów mieszczą się biblioteki wydziałowe, ściśle
współpracujące z konkretną jednostką.
Duże wrażenie zrobiła na nas
ogromna przestrzeń, którą dysponują
biblioteki. Jest to rezultat zmiany polityki
gromadzenia zbiorów. Biblioteka inwestuje obecnie więcej funduszy w dostęp
do zasobów elektronicznych (335 zagranicznych baz danych), a znacznie mniej
w publikacje drukowane.
Bibliotekarze NTNU przeprowadzili
też selekcję księgozbioru i pozyskane

miejsce przeznaczyli
na tzn. student study
area. Jest to duża
przestrzeń
biblioteczna zagospodarowana na pomieszczenia do pracy
indywidualnej, grupowej lub przeznaczone do prowadzenia zajęć. Z bibliotek
NTNU korzysta wielu
studentów, ponieważ
znajdują tu miejsce
do nauki i pracy zespołowej z dobrym
zapleczem.
Warto Trondheim. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Trondheim
zaznaczyć, że żacy
W ostatnim czasie Biblioteka NTNU
są tu nie tylko czytelnikami. Cześć z nich
przechodzi duże zmiany. Na początku
jest zatrudniana przez biblioteki NTNU
tego roku uruchomione zostało repozytona wieczorne dyżury w czytelniach.
rium, do którego metadane pobierane są
Dodatkowo Wydział Informatyki NTNU
z krajowej Bibliografii Publikacji Pracowopłaca studentów IT, którzy w razie
ników, zwanej Cristin (Current Research
problemów komputerowych pomagają
Information System in Norway). W przyużytkownikom odwiedzającym bibliotekę
szłym roku Biblioteka NTNU zmieni stroz własnym sprzętem.
nę www oraz system biblioteczny. Warto
Podczas wyjazdu szkoleniowego miazaznaczyć, że są to przeobrażenia, które
łyśmy okazję spotkać wielu ciekawych
Biblioteka PK z powodzeniem zrealizoludzi zatrudnionych w bibliotece (bibliotewała — od lat Biblioteka prowadzi Rekarzy, grafików, fotografów, historyków).
pozytorium PK i Bibliografię Publikacji
Poznałyśmy m.in. osoby zajmujące się
Pracowników PK.
odtwarzaniem historii zapisanej na fotoCała uczelnia NTNU w 2016 r. przejgrafiach. Sekcja znajduje się w oddziale
dzie znaczne przekształcenia, ponieważ
Biblioteki NTNU zwanym Archive Centre
zostanie scalona z trzema college’ami
— Dora. Dora pełni funkcję uczelniane(Sør-Trøndelag University college, Aalego archiwum, w którym przechowywane
sund University college oraz Gjovik Unisą książki, czasopisma, fotografie oraz
versity college) i tym samym stanie się
prywatne kolekcje dokumentów. Na podnajwiększym uniwersytetem w Norwegii.
stawie gromadzonych zbiorów biblioteka
Ma to umożliwić zdobywanie większych
pomaga mieszkańcom Norwegii w odnajfunduszy na naukę i badania.
dywaniu ich korzeni.
Podczas pobytu w Trondheim dzieliłyśmy się naszymi polskimi doświadczeniami bibliotecznymi oraz same dowiedziałyśmy się sporo o norweskich
i niemieckich zasadach funkcjonowania
bibliotek. Wróciłyśmy z przekonaniem,
że oprócz problemów lokalowych, z którymi boryka się BPK, nasze rozwiązania
biblioteczne nie odbiegają od zagranicznych standardów.

Sabina Bienia
Joanna Radzicka

Kampus Gløshaugen — budynek główny NTNU założony w 1912 r.
Źródło: https://www.flickr.com/photos/eirikref/76208973/
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Mgr Sabina Bienia i mgr Joanna Radzicka są
pracownikami Oddziału Informacji Naukowej
w Bibliotece PK.
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Politechnika Krakowska w mediach
„Dziennik Polski” z 24 czerwca 2015 r.
(…) Średnia pensja absolwenta PK
to — według opublikowanego właśnie
Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń
2014 — ponad 7 tys. W oparciu o wyniki
badania powstało zestawienie 30 polskich
uczelni, po ukończeniu których najlepiej się
zarabia. W czołówce zestawienia jest Politechnika Krakowska, mediana zarobków
jej absolwentów to 5,6 tys. zł. Autorzy opracowania z firmy Sedlak & Sedlak zwracają
przy tym uwagę, że dla wysokości zarobków istotne jest miejsce zatrudnienia.

Politechnika Krakowska
podpisała nową umowę
o współpracy z CERN
PAP z 25 czerwca 2015 r.
Nową umowę o współpracy podpisały
Europejska Organizacja Badań Jądrowych
(CERN) oraz Politechnika Krakowska. Dotyczy ona eksploatacji i usprawnień Wielkiego Zderzacza Hadronów oraz kooperacji przy pracach badawczo-rozwojowych
związanych z projektami nowej fizyki.
Jak podkreślił rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Kazimierz Furtak, długoterminowa umowa, obejmująca wszystkie jednostki
uczelni, wieńczy 25 lat wspólnych działań
i otwiera przed partnerami nowe możliwości
kooperacji w obszarze badań o fundamentalnym znaczeniu dla światowej nauki.

Muzeum Politechniki dostanie
nowy dach
„Dziennik Polski” z 25 czerwca 2015 r.
Dawny areszt austro-węgierskich koszar przy ul. Warszawskiej, gdzie mieści
się Muzeum Politechniki Krakowskiej, będzie w tym roku remontowany. Budynek
powstał w latach 70. XIX wieku. Aż do lat
80. XX w. pełnił funkcję aresztu. Pierwotnie przetrzymywani byli w nim oficerowie
armii austriackiej. — A po II wojnie, między
1945 a 1948 rokiem, najprawdopodobniej
wykonywano tu wyroki śmierci na Żołnierzach Wyklętych. Zdarzyło się również, że
przyszedł zwiedzający, który powiedział,
że był tu przetrzymywany w jednej z cel
w czasie stanu wojennego — opowiada
kierująca muzeum Lilianna Lewandowska.
Muzeum PK znalazło siedzibę w tym zabytku w 2014 r. Urządziło w jego wnętrzach
już kilkanaście wystaw, obecna opowiada
o Twierdzy Kraków. W tym roku PK przeprowadzi remont konserwatorski dachu
(pojawi się nowa dachówka) i dwóch ele-

wacji budynku. Szacowany koszt to ponad
1,1 mln zł. Społeczny Komitet Odnowy
Zabytków Krakowa przekaże na ten cel
500 tys. zł dotacji.

Konkurs na zieloną inwestycję
w Branicach rozstrzygnięty
Krakow.pl z 9 lipca 2015 r.
Znamy wyniki konkursu na projekt nasadzeń zastępczych „Zielona Inwestycja”
na gminnej działce w Branicach. Zdaniem
jury, najlepsza okazała się praca Elżbiety
Kumańskiej i Mileny Mojeckiej. Pierwsze
nasadzenia jesienią tego roku! Konkurs,
organizowany przez Studenckie Koło Naukowe „Arboris” (przy Zakładzie Sztuki
Ogrodowej i Terenów Zielonych PK) i Miejskiego Architekta Krajobrazu w Krakowie,
był skierowany do studentów architektury
krajobrazu i kierunków pokrewnych krakowskich uczelni. Uczestnicy mieli stworzyć projekt parku krajobrazowego, w którym będą sadzone drzewa w ramach tzw.
kompensacji przyrodniczej. (...)

Polimerowe złącza wynaleziono
na Politechnice Krakowskiej
Radio Kraków z 16 lipca 2015 r.
Polimerowe złącza podatne, które wynaleziono na Politechnice Krakowskiej,
posłużą do napraw, wzmacniania i wykonywania betonowych i murowych konstrukcji budowlanych oraz niwelowania szkód
w budynkach, infrastrukturze przemysłowej
i komunikacyjnej. Być może będą wykorzystane do poprawy krakowskich torowisk.
(…) Materiał tworzący PZP, jest znacznie mniej sztywny, bardziej odkształcalny
i przenosi znacznie większe deformacje niż
tradycyjne produkty. (...) — Materiał przechodził testy na lotnisku w Balicach i spisywał się bardzo dobrze — mówi Arkadiusz
Kwiecień. Twórcy prezentowali już wynalazek w Dolinie Krzemowej i spotkał się tam
z ogromnym zainteresowaniem.

Uroda z serwatki
PAP z 11 sierpnia 2015 r.
Krakowscy naukowcy opracowali kosmetyki, które nawilżają i odżywiają skórę,
zmniejszają ilość zmarszczek i ich głębokość. Receptura opiera się na białkach serwatkowych i innych, wyłącznie naturalnych,
składnikach. Serwatka jest produktem
ubocznym mleczarstwa, jej wykorzystanie
w przemyśle kosmetycznym to nowatorski
pomysł, który czeka na komercjalizację.
Technologia była prezentowana w ramach

konkursu „Eureka! DGP — odkrywamy
polskie wynalazki”. Nad kosmetykami pracowali dr inż. Małgorzata Tabaszewska
i prof. dr hab. inż. Tadeusz Grega z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz dr inż.
Elżbieta Sikora z Politechniki Krakowskiej.

Politechnika podpisała
porozumienie z firmą Newag
Onet.pl z 12 sierpnia 2015 r.
Politechnika Krakowska podpisała porozumienie o trzyletniej współpracy z nowosądecką firmą Newag, zajmującą się produkcją taboru szynowego i kolejowego, m.in.
nowoczesnych tramwajów Nevelo. Jeden
z takich modeli w zeszłym roku testowało
krakowskie MPK. Newag otworzy także pod
Wawelem we wrześniu biuro konstrukcyjne,
które zatrudni 30 inżynierów.

Drogowcy i naukowcy podzielą
40 mln zł
„Puls Biznesu” z 24 sierpnia 2015 r.
Rozwój Innowacji Drogowych — to nazwa konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Budżet przedsięwzięcia
sięga 40 mln zł. Starający się o pieniądze
naukowcy zgłosili pierwotnie aż 76 projektów. Listę zwycięzców otwiera projekt dotyczący wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, zaproponowany przez
konsorcjum, którego liderem jest Instytut
Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM). Projekt
IBDM jest pierwszy na liście zawierającej
piętnaście pozycji, ale najwięcej punktów
(24,5) zdobyło badawcze przedsięwzięcie
zgłoszone przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB) oraz Instytut
Podstawowych Problemów Techniki PAN.
Dotyczy ono reaktywności alkalicznej krajowych kruszyw. (...) Tyle samo punktów
co „betonowy” dostał projekt opracowania
„nowoczesnych metod obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu dla
dróg poza aglomeracjami miejskimi, w tym
dla dróg szybkiego ruchu”. (…) Liderem jest
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. — (…) GDDKiA zidentyfikowała
problemy dotyczące płynności ruchu i przepustowości, zgłaszając zapotrzebowanie
na opracowanie metod pozwalających obliczać, gdzie mogą tworzyć się wąskie gardła i jak zarządzać ruchem, by go upłynnić.
Przedstawiliśmy więc naszą propozycję
— mówi prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca,
kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii
Ruchu Politechniki Krakowskiej.
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Inżynier ma pracę
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Na koniec numeru...
Kongres europejski
Ogromna zabytkowa sala,
Gdzie urząd swój sprawuje gmina,
Krakowski hejnał słychać z dala,
Kolejny Kongres się zaczyna.

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA

Dokoła ruch jest wielkomiejski,
Zjeżdżają tu przeróżne nacje,
A w środku Kongres Europejski:
Renowacyjne Informacje.
I jeśliś trafił na obrady,
Nic nie pomogą grodzkie sądy,
Wysłuchasz do ostatniej rady:
Jak konserwować masz… poglądy.
Jak przypudrować stare mury,
Gdzie farb używać tak jak szminki,
To wiedza dla słuchacza, który
Zabytkom cerę da dziewczynki.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Już po raz 38. na Jeziorze Żywieckim odbyły się Regaty o Puchar JM Rektora PK. W zawodach, rozegranych 11 lipca, wzięło
udział 35 załóg (ok. 100 żeglarzy). Otwarcia regat dokonali burmistrz Żywca Antoni Szlagor i rektor PK prof. Kazimierz Furtak.
W klasie jachtów kabinowych małych (do 6,5 m) zwyciężył już
tradycyjnie prof. Leszek Wojnar. W pozostałych klasach triumfowali: Jan Gocki (Omega), Janusz Bączek (jachty kabinowe duże,
powyżej 6,5 m) oraz Jan Pardel (klasa wolna i Memoriał Zbigniewa Kuci). Imprezę zorganizowali: Centrum Sportu i Rekreacji PK,
Klub Uczelniany AZS PK oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Żywcu.
Fotoreportaż z regat zamieszczamy na IV stronie okładki.

Fot.: Lesław Peters
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Spotkanie pod żaglami
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Nawałnica, która 8 lipca nad ranem spowodowała w Krakowie
duże szkody, nie oszczędziła też Politechniki. Na dziedzińcu kampusu
przy ul. Warszawskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie nowego budynku Biblioteki PK, szalejąca wichura złamała stare drzewo. W efekcie
szybkiej interwencji służb technicznych kilka dni później nie było już
żadnego śladu zdarzenia.

