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Miniony rok akademicki Politechnika Krakowska może 
uznać za szczególnie udany. W ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy byliśmy świadkami wielu prestiżowych wydarzeń. 
Dzięki pośrednictwu mediów wieści na temat owych zda-
rzeń dotarły do szerszych kręgów społeczeństwa. Źródłem 
szczególnej satysfakcji mogą być konferencje, uroczyste 
spotkania i publikacje przygotowane w ramach obchodów 
70-lecia Politechniki Krakowskiej.

Przypomnienie tych najważniejszych faktów minionego roku 
stało się kanwą wygłoszonego podczas inauguracji roku akade-
mickiego przemówienia Jego Magnifi cencji Rektora Politechniki 
Krakowskiej prof. Kazimierza Furtaka. Uroczystość odbyła się 
2 października w auli Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-
-Badawczego „Działownia”. W swym wystąpieniu rektor PK pod-
kreślił, że wydarzenia jubileuszowe „pokazały, jak duży potencjał 
ma nasza uczelnia w obszarze działalności badawczej oraz jak 
cenionym jest partnerem dla podmiotów otoczenia gospodar-
czego”. W przemówieniu znalazły się też słowa bezpośrednio 
dotyczące studentów, którzy wstąpili w tym roku w mury naszej 
szkoły, adresowane do nauczycieli akademickich. Rektor zwrócił 
uwagę, że studenci powinni wynieść z Politechniki świadomość, 
że inżynier uczy się przez całe życie. Uczy się nie tylko umiejęt-
ności stricte zawodowych, ale także właściwego kształtowania 
relacji z innymi ludźmi. Zadaniem nauczyciela jest również takie 
kształtowanie młodego człowieka, aby był gotów zostać liderem 
i potrafi ł brać odpowiedzialność za zmiany, nawet rewolucyjne. 
(Pełny tekst przemówienia inauguracyjnego zamieszczamy na 
stronach 4–7). 

W roku bieżącym Politechnika Krakowska przyjęła na stu-
dia ponad 3800 studentów. Osoby, które w postępowaniu re-
krutacyjnym uzyskały najlepsze wyniki — po dwie z każdego 
wydziału — zostały zaproszone do udziału w uroczystej im-
matrykulacji. Tę część uroczystości prowadził prorektor PK 
ds. studenckich prof. Leszek Mikulski, który odczytał słowa roty 
ślubowania. Rektor Kazimierz Furtak wręczył studentom listy 
gratulacyjne i pendrive’y (pełniące od kilku lat rolę dawnych in-
deksów), jednocześnie potwierdzając przyjęcie do wspólnoty 
akademickiej symbolicznym przyłożeniem berła rektorskiego 
do ramienia każdego ze studentów.

— Otwieram rok akademicki 2015/2016 na Politechnice 
Krakowskiej. Niechaj będzie dobry, szczęśliwy i pomyślny! 
Quod felix, faustum, fortunatumque sit! ― oznajmił uroczyście 
rektor. Zabrzmiały dźwięki pieśni „Gaudeamus igitur”, odśpie-
wanej przez Akademicki Chór PK „Cantata”.

*

Z dużą uwagą zebrani na uroczystości przyjęli wykład 
„Modelowanie — umiejętność czy sztuka?” wygłoszony przez 
profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego z Politechniki Śląskiej 
(na której jest kierownikiem Katedry Mechatroniki). Uczony 
połączył w swym wystąpieniu zagadnienia zdawałoby się 
tak odległe, jak równania matematyczne, rozwiązywane za 
pomocą coraz potężniejszych komputerów, oraz malarstwo, 
rzeźba i muzyka. Zwrócił uwagę, że chociaż technika skupia 
się na potrzebach materialnych człowieka, wprowadzając do 
środowiska naturalnego nowe obiekty techniczne, a sztuka 
podąża tropem zupełnie odmiennych potrzeb o charakterze 
duchowym i niematerialnym, to dziedziny te łączy upodobanie 
do prezentacji w formie grafi cznej efektów końcowych prowa-
dzonych poszukiwań. — Spoglądając na wyniki analizy pola 
magnetycznego i siatkę dyskretyzacyjną, trudno powstrzymać 
się od ich zestawienia z pięknymi wielobarwnymi gotyckimi 
witrażami ― rozetami katedr w Amiens oraz Chartres we 
Francji ― mówił prof. Krzysztof Kluszczyński. Autor wykładu 
zwrócił w swym wystąpieniu uwagę na rolę przebłysku intuicji, 
zwanego inaczej olśnieniem, w procesie formułowania modeli 
matematycznych.

Było to wystąpienie niewątpliwie bardzo inspirujące dla 
przedstawicieli nauk technicznych, ale zapewne z nie mniej-
szym zainteresowanie spotkałoby się na uczelni artystycznej, 
ukazując ludziom sztuki znane im dobrze procesy twórcze 
z zupełnie nowej perspektywy. Dla studentów I roku Politech-
niki tezy wygłoszone przez prof. Kluszczyńskiego stanowiły 
znakomite wprowadzenie do czekających ich studiów. Aspekty 
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humanistyczne są bowiem na PK obecne w dydaktyce od wielu 
lat. (Tekst wykładu prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego ukaże się 
w następnym numerze „Naszej Politechniki”).

Do zgromadzonych w auli „Działowni” przemówili również: 
prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakow-
skiej mgr inż. Wojciech Rieger i, już po koniec ceremonii, prze-
wodniczący Parlamentu Studentów PK inż. Paweł Domino. 
(Omówienia obu wystąpień drukujemy na stronach 7 i 8).

Ważną częścią uroczystości było wręczenie dwóch nagród 
— przyznanej już po raz XIV nagrody Fundacji Rodziny En-
gelów oraz mającej trzecią edycję nagrody Fundacji Wspiera-
nia Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery. (Laureatów 
przedstawiamy na stronie 8).

*
Na ceremonię inauguracji roku akademickiego na Politech-

nice Krakowskiej przybyło wielu znakomitych gości. Obecni byli 
parlamentarzyści: posłowie Jerzy Fedorowicz, Józef Lassota, 
Ireneusz Raś oraz senatorowie Bogdan Klich i Janusz Sepioł. 
W uroczystości uczestniczyli także: przewodniczący Federacji 
Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, wiceprzewod-
niczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Bar-
czyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir 
Pietrzyk, małopolski wicekurator oświaty Grzegorz Baran, dy-
rektor departamentu w Urzędzie Wojewódzkim Dariusz Styr-
na. Gośćmi Politechniki byli również przedstawiciele placówek 
dyplomatycznych akredytowanych w Polsce, przedstawiciele 
Wojska Polskiego i Policji.

Licznie reprezentowane było środowisko świata nauki. 
W inauguracji wzięli udział doctorzy honoris causa PK, profe-
sorowie: Witold Cęckiewicz, Kazimierz Flaga, Henryk Górec-
ki, Oscar Mahrenholtz, Józef Nizioł i Gűnter Wozny. Polską 
Akademię Nauk reprezentował wiceprezes prof. Edward Nęc-
ka. Gość mi byli przedstawiciele wielu szkół wyższych, w tym 
rektorzy: Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie 
prof. Ewa Kutryś, Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusz 
Słomka, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. Włodzi-
mierz Sady i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mod-
rzewskiego prof. Jerzy Malec. Wraz z Senatem Akademickim 
PK przybyli rektorzy poprzednich kadencji: prof. Józef Nizioł, 
prof. Kazimierz Flaga, prof. Marcin Chrzanowski i prof. Józef 
Gawlik. Obecny był przewodniczący Konwentu Seniorów PK 
prof. Stanisław Juchnowicz. 

Na ręce rektora Politechniki Krakowskiej z okazji inaugu-
racji roku akademickiego wpłynęło wiele adresów okoliczno-
ściowych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda 
napisał: „Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych 
na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Po-
litechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Z okazji tej 
uroczystości składam wyrazy szacunku dla całej społeczności 
uczelni. Gratuluję Państwu licznych znaczących osiągnięć ba-
dawczych i dydaktycznych”. Do studentów prezydent Andrzej 
Duda skierował apel o udział w pracach samorządu uczelnia-
nego, kół naukowych i organizacji studenckich, gdyż jest to do-
bra szkoła aktywności obywatelskiej. 

Prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz napisała: „Albert Ein-
stein powiedział: »Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać (…). 
Kto nie potrafi  pytać, nie potrafi  żyć«. Wszystkim Państwu ży-
czę, abyście tak w tym roku akademickim, jak i w dalszym ży-
ciu, nie rezygnowali z zadawania pytań, poszukiwania prawdy 
o świecie, o drugim człowieku, a w końcu — o nas samych”. 

W liście przesłanym 
przez minister nauki i szkol-
nictwa wyższego prof. Lenę 
Kolarską-Bobińską czyta-
my: „Uczelnie i nauka są 
w centrum zachodzących 
w społeczeństwie i gospo-
darce zmian. Na uczelniach 
powstają nowe idee i nowe 
rozwiązania, innowacje 
techniczne i społeczne, wy-
korzystywane przez społe-
czeństwo, przemysł, admi-
nistrację. To szkoły wyższe 
i nauka wskazują kieru-
nek, w którym zmierzamy, 
a przede wszystkim przewi-
dują nowe wyzwania”.

Adresy okolicznościowe nadesłali również ministrowie: 
pracy i polityki społecznej — Władysław Kosiniak-Kamysz, 
skarbu państwa ― Andrzej Czerwiński, rolnictwa i rozwo-
ju wsi — Marek Sawicki; parlamentarzyści ― Marian Cycoń 
i prof. Kazimierz Wiatr; a ponadto: marszałek województwa 
małopolskiego Marek Sowa, przewodniczący Komitetu In-
żynierii Lądowej i Wodnej PAN ― prof. Wojciech Radomski, 
także liczni rektorzy uczelni polskich, w tym Wiesław Banyś 
― przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Listy 
nadeszły także od władz samorządowych naszego regionu 
oraz organizacji społecznych i przedsiębiorstw. Informację na 
ten temat przedstawił podczas ceremonii inauguracyjnej pro-
rektor PK prof. Jan Kazior. 

Tegoroczną ceremonię uświetniły muzycznie — Krakowska 
Orkiestra Staromiejska pod dyrekcją Wiesława Olejniczaka, 
otwierająca orszak profesorów podczas przemarszu z bazyliki 
św. Floriana do „Działowni”, oraz Akademicki Chór PK pod dy-
rekcją Marty Stós, występujący w auli „Działowni”.

*
Uroczystą inaugurację roku akademickiego w Centrum 

Edukacyjno-Badawczym „Działownia” poprzedziła msza 
święta w bazylice św. Floriana sprawowana przez ks. prof. Jó -
zefa Wołczańskiego. Modlitwie przewodniczył i homilię wy-
głosił biskup pomocniczy archidiecezji krakowskie j Jan 
Szkodoń. W nabożeństwie uczestniczyli pracownicy i stu-
denci Politechniki Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. 

Wcześniej oddano hołd patronowi uczelni. Prorektor PK 
Leszek Mikulski wraz z towarzyszącymi mu studentami zło-
żył kwiaty na płycie upamiętniającej przysięgę Tadeusza Ko-
ściuszki na Rynku Głównym, zaś na terenie kampusu przy 
ul. Warszawskiej rektor Kazimierz Furtak — wraz prorektorami 
Andrzejem Białkiewiczem, Dariuszem Bogdałem i Janem Ka-
ziorem — złożył kwiaty przed pomnikiem Naczelnika na dzie-
dzińcu i pod tablicą pamiątkową w budynku rektoratu. 

(ps)

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h

Prof. Krzysztof Kluszczyński — 
autor wykładu inauguracyjnego
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Szanowni Państwo
Rozpoczynamy 71. rok działal-

ności Politechniki Krakowskiej. Za 
nami udane obchody roku jubile-
uszowego, a przed nami czas no-
wych wyzwań.

Dzisiejsza inauguracja roku 
akademickiego kończy obchody 
70-lecia PK. Były one dobrą okazją 
do refl eksji i spojrzenia na lata mi-
nione, ale także do refl eksji nad na-
szą przyszłością. W roku jubileuszu 
odbyło się wiele prestiżowych wy-
darzeń — uroczysty koncert w Fil-
harmonii Krakowskiej, akademia 
w Teatrze im. Juliusza Słowackie-
go, posiedzenie Konferencji Rekto-
rów Polskich Uczelni Technicznych 
(KRPUT), Forum „Nauka i Gospo-
darka” i międzynarodowa konfe-
rencja naukowa — te dwa ostatnie 
wydarzenia z udziałem postaci świa-
towego formatu — czy wreszcie Gala Sportu PK. Odbyło się 
także wiele konferencji tematycznych, organizowanych przez 
wydziały PK. Ukazały się trzy główne wydawnictwa jubileuszo-
we, a także — co szczególnie ważne — naukowe publikacje, 
które powstały z okazji jubileuszu jako wynik dodatkowej mobi-
lizacji pracowników i jednostek. Znakomita organizacja wyda-
rzeń jubileuszowych została doceniona przez licznych gości.

W przygotowanie jubileuszu zaangażowane było szerokie 
grono pracowników uczelni. Ich wysiłek służył pomnażaniu 
osiągnięć indywidualnych, jak i dorobku wspólnego. Był też 
swoistym podziękowaniem i hołdem dla naszych poprzedników 
i mistrzów, twórców Politechniki.

Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, którzy orga-
nizowali jubileusz, za ponadprzeciętną aktywność, pomysło-
wość i twórczą współpracę. Szczególne podziękowania kieruję 
do członków Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu z jego prze-
wodniczącym prof. Błażejem Skoczeniem na czele. Dziękuję 
pracownikom pionu kanclerza i pionu dyrektora administracyj-
nego, szczególnie panu kanclerzowi, pani kwestor, pani dyrek-
tor administracyjnej, pracownikom działów: Promocji, Gospo-
darczego i Eksploatacji. Wyrazy wdzięczności za inicjatywy 
jubileuszowe kieruję do pracowników Wydawnictwa Politechni-
ki Krakowskiej, Muzeum PK, Centrum Sportu i Rekreacji Poli-
techniki, dziekanów i pracowników wydziałów uczelni.

Wydarzenia jubileuszowe, zwłaszcza te o charakterze 
naukowym, pokazały, jak duży potencjał ma nasza uczelnia 

Nieustannie mam nadzieję, że działania, które stale po-
dejmujemy, aby stwarzać dobre warunki do owocnej pracy 
naukowej, mają sens. Liczę, że zwłaszcza inicjatywy opar-
te na współpracy z szerokim gronem partnerów naukowych, 
samorządowych i przemysłowych z kraju i z zagranicy będą 
motywacją i inspiracją dla coraz liczniejszej grupy naukowców 
i studentów naszej uczelni. W ostatnim czasie podjęliśmy wiele 
takich inicjatyw.

Jesteśmy szczególnie dumni z prężnie rozwijającej się 
kooperacji z Europejską Organizacją Badań Jądrowych. 
W czerwcu zawarliśmy nowe, bezterminowe już, porozumie-
nie o współpracy. Podsumowuje ono 25 lat wspólnych działań. 
W tym czasie nasi pracownicy i studenci byli zaangażowani 
m.in. w stworzenie najpotężniejszego instrumentu naukowe-
go CERN — Wielkiego Zderzacza Hadronów. Umowa jest też 
otwarciem na nowe obszary współdziałania w sferze badań 
o przełomowym znaczeniu dla światowej nauki. PK jest jed-
ną z zaledwie 12 polskich jednostek naukowych, systemowo 
współpracujących z CERN. Zachęcam wszystkich naszych 
pracowników i studentów do skorzystania z tej ogromnej szan-
sy, jaką jest możliwość uczestniczenia w pracach najbardziej 
prestiżowego ośrodka naukowego Europy. Nasi naukowcy 
i studenci mają tam dobrą markę, niech to dodaje odwagi i uła-
twia drogę następnym. Dziękuję wszystkim zaangażowanym 
we współpracę z CERN i przygotowanie formalnych jej pod-
staw w postaci podpisanych umów. Szczególnie dziękuję za to 

Współpraca to nasz klucz 
do sukcesu
Przemówienie rektora Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierza Furtaka 
wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016
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w obszarze działalności badawczej 
oraz jak cenionym jest partnerem 
dla podmiotów otoczenia gospo-
darczego. Potwierdziły również 
wysoką jakość kształcenia na PK, 
co podkreślali często uczestni-
cy Forum „Nauka i Gospodarka”, 
wystawiając wysoką ocenę na-
szym absolwentom, zatrudnionym 
w czołowych polskich fi rmach.

Powstaje pytanie — jak ten po-
tencjał wyzwolony jubileuszem, to 
tempo działań i osiągnięć utrzymać 
w najbliższym roku i w latach na-
stępnych? Jak pobudzić do dzia-
łania tych, którzy w mniejszym 
stopniu angażują się we wspólne 
przedsięwzięcia i na razie mniej 
wnoszą w kreowanie lepszej rze-
czywistości — i tej zewnętrznej, 
i tej wewnątrz uczelni. 
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prof. Błażejowi Skoczeniowi i jego współpracownikom z Wy-
działu Mechanicznego PK.

Duże nadzieje wiążemy z powołaniem w tym roku pierw-
szego w Polsce związku uczelni z udziałem Akademii Górniczo-
-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Rolnicze-
go. Mamy nadzieję, że nasza współpraca w ramach związku 
„InnoTechKrak” pozwoli na wzbogacenie oferty dydaktycznej, 
usprawni zarządzanie uczelniami, ułatwi pozyskiwanie środków 
na wspólne badania naukowe i podniesie ich jakość, ułatwi opty-
malne wykorzystanie naszych laboratoriów i kadry naukowej. 

Dzielenie się wiedzą i kompetencjami — to jeden z wyni-
kających z misji uczelni priorytetów. Realizujemy go na wielu 
płaszczyznach. Z satysfakcją informuję o rozwijającej się współ-
pracy w obrębie konsorcjum działającego pod nazwą Instytut 
Autostrada Technologii i Innowacji — IATI. W jego ramach już 
prawie 40 podmiotów: polskich uczelni, instytutów badawczych 
i przedsiębiorstw chce współdziałać w realizacji dużych projek-
tów badawczo-rozwojowych. W konsorcjum powołano centra 
kompetencji. Politechnika Krakowska koordynuje m.in. działa-
nia centrów inteligentnego budownictwa energooszczędnego, 
transportu szynowego i infrastruktury transportu.

Nowa perspektywa fi nansowa Unii Europejskiej, a z nią 
nowe zasady ubiegania się o środki unijne, a także zmie-
nione zasady fi nansowania nauki, wymagają takiej współ-
pracy. Kładą bowiem jeszcze większy nacisk na powią-
zanie nauki i gospodarki oraz na transfer technologii. 
Dlatego cieszymy się z coraz szerszej współpracy z oto-
czeniem gospodarczym — w minionym roku zawarliśmy 
prawie 300 umów z podmiotami gospodarczymi; zawarli-
śmy prawie 30 nowych porozumień o współpracy, zawiąza-
liśmy 11 konsorcjów z przedsiębiorstwami. Wzmocniliśmy 
też Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej 
— z nowym kierownictwem i w nowym układzie struktural-
nym jeszcze skuteczniej kojarzy ono nasze zespoły ba-
dawcze z przedstawicielami gospodarki oraz zespołami za-
granicznymi. Na PK działa też i odnosi pierwsze sukcesy 
INTECH PK — spółka kapitałowa, którą powołaliśmy, by 
wzmocnić działania służą-
ce komercjalizacji wyników 
naszych badań naukowych. 
W lipcu powołana została 
pierwsza spółka portfelo-
wa ALSITECH z udziałami 
INTECH PK. Zajmuje się 
ona wprowadzeniem na 
rynek opracowanej na PK 
innowacyjnej technologii 
otrzymywania masy geopo-
limerowej przy produkcji 
wyrobów budowlanych. Na 
podobną drogę komercjali-
zacji czekają inne nowator-
skie rozwiązania naszych 
naukowców. Liczymy, że 
będzie ich jeszcze więcej, 
bo aktywność badawcza 
i publikacyjna pracowników 
PK rośnie. Wzrasta też za-
interesowanie pracowników 
naszej uczelni zgłoszeniami 
patentowymi wynalazków 
i praw ochronnych na wzory 

użytkowe. W ogłoszonym raporcie Urzędu Patentowego RP za 
rok 2014 Politechnika znalazła się w czołowej dziesiątce pod-
miotów krajowych z największą liczbą zgłoszeń. Cieszy współ-
praca w tym zakresie z zespołami z innych uczelni. Nie jest to 
jednak kres naszych możliwości.

Liczę na jeszcze większe zainteresowanie pozyskiwaniem 
projektów w ramach programów Narodowego Centrum Nauki. 
Mam nadzieję, że zauważalny — choć niewielki — wzrost licz-
by realizowanych projektów z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju znamionuje trwałą tendencję. W większym stopniu 
angażujemy się także w pozyskiwanie grantów w konkursach 
organizowanych przez inne instytucje.

Liczba projektów zrealizowanych w ostatnim roku jest 
większa niż w latach poprzednich. Od dwóch lat zwiększa się 
także liczba awansów naukowych, znacząco wzrosła także ak-
tywność publikacyjna pracowników PK. Dotyczy to publikacji 
w prestiżowych czasopismach, jak również monografi i, ksią-
żek naukowych, wydań specjalnych, podręczników i pomocy 
dydaktycznych. Za ten wysiłek dziękuję autorom publikacji, 
a także Wydawnictwu PK i Działowi Poligrafi i. Również Biblio-
teka Politechniki Krakowskiej, tworząc repozytorium, jedno 
z najlepszych repozytoriów instytucjonalnych w Polsce, a także 
wprowadzając nowy system biblioteczny Koha, przyczynia się 
do tego, by prezentacja osiągnięć naukowych i publikacyjnych 
naszych pracowników miała ogólnoświatowy zasięg.

Potencjał uczelni zwiększyliśmy w ostatnim roku, włączając 
w nasze struktury Ośrodek Badań i Rozwoju CEBEA. Po kilku 
miesiącach przystosowawczych powstały na bazie dawnego 
CEBEA dwie jednostki pozawydziałowe uczelni — Centrum Ba-
dań i Rozwoju Urządzeń Przemysłowych oraz Zakład Produkcji 
Doświadczalnej w Bochni. Pierwsza jednostka zwiększa nasz 
potencjał badawczy, druga prowadzi działalność gospodarczą 
na rynku krajowym i zagranicznym. Będzie też miejscem zdo-
bywania praktycznych doświadczeń inżynierskich przez na-
szych studentów. 

Nie zaniedbywaliśmy unowocześniania badawczych i dy-
daktycznych laboratoriów, na których wyposażenie wydajemy 
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co roku duże środki. W minionym roku akademickim 
zostało otwarte Małopolskie Laboratorium Budownictwa 
Energo oszczędnego, owoc współpracy PK z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Małopolskiego. Ta jednostka naukowa 
o strategicznym — dla nas i regionu — znaczeniu już może 
pochwalić się sukcesami, w tym opracowaniem Małopolskie-
go Certyfi katu Budownictwa Energooszczędnego i współpracą 
z zagranicznymi uniwersytetami.

W tym roku zakończymy budowę w Czyżynach Labora-
torium Termoklimatycznych Badań Obiektów Inżynieryjnych 
z nową komorą termoklimatyczną. Przygotowujemy się też do 
stworzenia laboratorium energetyki. Dbanie o infrastrukturę 
jest konieczne, aby nadążać za najlepszymi w obszarze ba-
dawczym, kształcić wysoko kwalifi kowane kadry inżynierskie, 
a młodym naukowcom stwarzać szansę na dobry start do dzia-
łalności naukowej. To przecież od nich zależy i do nich należy 
przyszłość naszej Alma Mater. W trosce o rozwój młodej kadry 
naukowej nie jesteśmy sami. Wspierają nas wspaniali darczyń-
cy, fundujący nagrody i stypendia dla naszych wybitnych stu-
dentów i młodych naukowców. Szczególnie serdecznie dzię-
kuję za to Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora 
Janusza Magiery, Fundacji Rodziny Engelów, Galicyjskiej Izbie 
Budownictwa oraz Grupie Azoty.

Czy możemy powiedzieć, że w pełni wykorzystujemy nasz 
potencjał w działalności naukowej? Na pewno mamy jeszcze 
niewykorzystane rezerwy. Kluczem do owocniejszego rozwi-
jania badań stosowanych na bazie badań podstawowych jest 
praca zespołowa. W zespole wiemy więcej, nie umykają nam 
ważne szczegóły, mamy większy potencjał do rozwiązywania 
ważnych problemów, na które łatwiej uzyskać fi nansowanie. 
We współpracy z innymi sumują się doświadczenia i wiedza.

Nastawienie na zespołowość nie jest łatwe — zwłaszcza 
dla naukowców, przyzwyczajonych do innego, bardziej indywi-
dualnego modelu działania. Jeżeli jednak chcemy współcześ-
nie odnosić sukcesy, to musimy działać razem — bez względu 
na różnice wieku, doświadczeń, tytułów i stopni naukowych. 
Jestem przekonany, że na naszej uczelni można jeszcze lepiej 
współdziałać na poziomie katedr i zakładów, instytutów i na po-
ziomie wydziałów, a także pomiędzy wydziałami i jednostkami 
pozawydziałowymi. 

Tym bardziej że doświadczenia z owocnej współpracy 
z zewnętrznymi partnerami mamy znakomite. Misję dziele-
nia się kompetencjami i wiedzą wypełniamy ze szczególnym 

przekonaniem we współpracy z samorządami miast — zwłasz-
cza Krakowa, Nowego Sącza, Oświęcimia, Tarnowa, Żywca, 
gmin i powiatów Małopolski, ale także regionów: Podkarpacia, 
Lubelszczyzny, Dolnego i Górnego Śląska czy Kielecczyzny. 
Tę współpracę cechuje duża różnorodność. Nasi eksperci 
uczestniczą w rozwiązywaniu kluczowych dla lokalnych spo-
łeczności problemów związanych z infrastrukturą komunika-
cyjną, zagospodarowaniem przestrzennym, zrównoważonym 
rozwojem oraz ochroną środowiska, ochroną zabytków i za-
sobów naturalnych. Prowadzimy badania i ekspertyzy na po-
trzeby samorządów różnego szczebla, służymy doradztwem 
merytorycznym, wreszcie realizujemy projekty edukacyjne, 
dydaktyczne i promocyjne we współpracy z Urzędem Marszał-
kowskim, wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa prowadzimy 
studia podyplomowe „środowisko mieszkaniowe w obszarach 
zurbanizowanych” czy projekt Krakowskiej Szkoły Doradztwa 
Zawodowego. Bierzemy udział w takich przedsięwzięciach, jak: 
Festiwal Nauki, Dzień Europy, Małopolska Noc Naukowców czy 
Noc Muzeów. Wspieramy też inicjatywę wojewody w zakresie 
rewitalizacji terenów Nowej Huty pod nazwą Laboratorium Inte-
ligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki, wspólny projekt 
Urzędu Wojewódzkiego i krakowskich uczelni.

W regionalną współpracę bardzo zaangażowani są nasi 
studenci. Podejmując w swoich pracach dyplomowych tematy 
ważne dla regionów, mają okazję zbierać praktyczne doświad-
czenia inżynierskie. Dla samorządów te studenckie projekty to 
pożyteczny materiał do wykorzystania w działalności admini-
stracyjnej i gospodarczej. We wsparcie samorządów i lokal-
nych społeczności zaangażowane są wydziały PK i jednostki 
pozawydziałowe — wszystkim serdecznie dziękuję. Dyspo-
nując ekspercką wiedzą i nowoczesną bazą laboratoryjną, 
jesteśmy przygotowani do wspólnego realizowania projektów 
badawczo-rozwojowych, do wspólnego rozwiązywania proble-
mów dzisiejszego świata — w skali mikro i makro.

Do takich zadań są też przygotowani absolwenci Politech-
niki Krakowskiej. W ciągu 70 lat uczelnia wykształciła ponad 
86 tys. inżynierów i magistrów inżynierów, ich kariery są dla nas 
powodem do wielkiej dumy. Z najnowszych badań losów absol-
wentów — rocznika 2014 — wynika, że nasi wychowankowie 
łatwo znajdują pracę w zawodzie, dobrze zarabiają i szybko 
awansują. W rok po studiach pracuje ponad 93 proc. inżynie-
rów z dyplomem PK, co czwarty zarabia powyżej 4 tys. zł. To 
dobrze świadczy o poziomie kształcenia na naszej uczelni, ale 
też wystawia jak najlepsze świadectwo naszym wychowankom 
— ambitnym, pracowitym, inteligentnym, młodym ludziom, któ-
rzy świadomie wybrali odpowiedzialny zawód inżyniera. W tym 
roku studia na PK rozpocznie 3,8 tys. studentów, w sumie bę-
dziemy kształcić prawie 17 tys. przyszłych inżynierów.

Liczymy, że mimo niżu demografi cznego nasza oferta edu-
kacyjna będzie nadal atrakcyjna dla ambitnych kandydatów. 
Staramy się zachęcać ich do studiowania na PK poprzez pro-
jekty dydaktyczne i promocyjne, a także poprzez nasze kon-
kursy — wiedzy o Tadeuszu Kościuszce oraz Konkurs o Złoty 
Indeks PK. Laureatów obu konkursów, którzy zostali naszymi 
studentami, witam dziś bardzo serdecznie. 

Te działania dobrze wpisują się w tę część misji naszej uczel-
ni, której celem jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów-
-inżynierów. Rozumiemy, że wspomaganie rozwoju adeptów 
zawodu inżynierskiego już na poprzedzających studia etapach 
edukacji jest dla uczelni dobrą inwestycją.

Wiemy, jak dobrze kształcić i mamy atuty w konkurencji 
na rynku edukacyjnym. Nasi wychowankowie na studiach 
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zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje. Wyposażamy 
ich w solidne teoretyczne podstawy i praktyczne doświadcze-
nie, które ułatwią im wejście na rynek pracy. Chcemy, aby nasi 
studenci wynieśli z Politechniki tę ważną naukę, że inżynier 
uczy się przez całe życie. Uczy się i to nie tylko budować, 
konstruować, projektować czy programować. Nowoczesny in-
żynier stale ulepsza też swoje relacje z innymi ludźmi — musi 
umieć słuchać, negocjować i być gotowy do kompromisów. 
Z drugiej strony, chcemy, aby wychowanek naszej uczelni był 
też gotowy do bycia liderem i wzięcia odpowiedzialności za 
zmiany, nawet rewolucyjne, jeśli tylko ma pewność, że odmie-
nią rzeczywistość na lepszą. Nasza, nauczycieli, rola — to — 
po pierwsze, stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju 
młodych ludzi; po drugie, motywować, by chcieli wykorzysty-
wać szanse. A tych na Politechnice Krakowskiej jest wiele.

Studenci I roku, ci, których dziś witamy w naszej spo-
łeczności szczególnie ciepło, już dali sobie pierwszą szansę 
— wybrali dobrą uczelnię i perspektywiczne studia technicz-
ne. Zachęcam Was do korzystania z innych możliwości, które 
znajdziecie tu, nie tylko w programie studiów. To ponad 80 kół 
naukowych, 28 sekcji sportowych AZS, w tym 2 wyczynowe, 
dobra baza sportowa, kursy językowe w Studium Praktycznej 
Nauki Języków Obcych, szkolenia z umiejętności miękkich pro-
wadzone przez Centrum Pedagogiki i Psychologii czy Biuro 
Karier, wsparcie dla studenckich fi rm w Akademickim Inkubato-
rze Przedsiębiorczości, działalność w samorządzie i innych or-
ganizacjach studenckich, możliwość zdobywania zawodowych 
certyfi katów czy uczestniczenia w wymianie międzynarodowej 
— w ramach Programu Erasmus i ponad 100 umów dwustron-
nych Politechniki z uczelniami całego świata. Zaglądajcie też 
do naszych galerii sztuki i Muzeum Politechniki Krakowskiej, 
śpiewajcie w naszym chórze „Cantata”, grajcie w Krakowskiej 
Orkiestrze Staromiejskiej. Uczcie się, ale i bawcie w magicz-
nym mieście Krakowie. Bawcie się, ale z umiarem, ważąc wła-
ściwie proporcje między obowiązkami i przyjemnościami.

Angażując się w rzeczy wielkie, często o wymiarze mię-
dzynarodowym, w ostatnim czasie podjęliśmy też wiele drob-
nych działań, aby Politechnika była przyjaznym miejscem 

pracy i kształcenia. Wprowadziliśmy oznakowanie kampusu 
przy ul. Warszawskiej, powstają nowe i modernizowane są 
istniejące ciągi pieszo-jezdne. Powstały nowe miejsca parkin-
gowe, także na Osiedlu Studenckim PK. Latem odnowiliśmy 
Dom Studencki nr 2, a we wrześniu w jednym z naszych aka-
demików rozpoczęło działalność przedszkole „Mały Inżynier”. 
Wykonane zostało nowe ogrodzenie kampusu przy ul. War-
szawskiej w stylu z czasów funkcjonowania koszar austro-wę-
gierskich. Przy okazji znacząco zwiększona została przestrzeń 
wewnętrzna, zwłaszcza po stronie WIEiK. Powstał dodatkowy 
wjazd na teren kampusu od strony al. Słowackiego oraz wyjazd 
na ul. Szlak. Przy współfi nansowaniu ze strony Społecznego 
Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa remonty przeszły budyn-
ki „Aresztu” i Wydziału Architektury przy ul. Kanoniczej.

Politechnika pozytywnie się zmienia. Za uczestniczenie 
w tych zmianach i pracę nad nimi w minionym roku akademic-
kim dziękuję prorektorom i dziekanom, Senatowi PK i komi-
sjom senackim, pełnomocnikom rektora. Dziękuję dyrektorom 
i pracownikom jednostek pozawydziałowych, zwłaszcza obcho-
dzących jubileusze — 60-lecia — Studium Praktycznej Nauki 
Języków Obcych oraz 15-lecia Centrum Szkolenia i Organi-
zacji Systemów Jakości. Za zaangażowanie w pracę serdecz-
nie dziękuję pracownikom uczelni: naukowym, dydaktycznym 
i inżynieryjno-technicznym, a także pracownikom administra-
cyjnym oraz obsługi. Za owocną współpracę dziękuję związ-
kom zawodowym, organizacjom studenckim — Parlamentowi 
SSPK, AZS, NZS i innym, samorządowi doktorantów.

Na progu nowego roku akademickiego życzę nam wszyst-
kim zapału do twórczej pracy oraz sukcesów osobistych i za-
wodowych. W dniu inauguracji nowego, już 71. roku akademic-
kiego jeszcze raz spoglądamy na rok jubileuszowy jako czas 
wykorzystanej szansy. Czerpiemy z niego inspirację i wiarę 
w dalsze powodzenie Politechniki. To wiara poparta faktami — 
potrafi my, mamy wiele do zaoferowania nauce i gospodarce, 
miastu, regionowi i naszej ojczyźnie.

Tytuł wystąpienia pochodzi od redakcji.

Głównym motywem krótkiego wystąpienia prezesa SWPK były życzenia 
skierowane w pierwszej kolejności do studentów. Wojciech Rieger życzył im, 
by okres studiów był najwspanialszym okresem życia. Profesurze i kadrze dy-
daktycznej życzył, by całą swą działalnością utwierdzali młodych ludzi w ich 
słusznych przekonaniach co do właściwego wyboru uczelni, jednocześnie 
ucząc i pokazując dalsze drogi rozwoju. Wszystkim życzył odniesienia sukce-
su i trwałego wpisania się w historię naszej uczelni. 

Następnie Wojciech Rieger przedstawił nazwiska osób, które w tym roku 
dostąpiły zaszczytu wpisania do Złotej Księgi Wychowanków PK (piszemy 
o nich na s. 10). Prezes SWPK wręczył też wybitnemu architektowi i urbani-
ście, prof. Stanisławowi Juchnowiczowi najwyższe odznaczenie Stowarzysze-
nia i przyznał związany z tym tytuł Honorowego Członka SWPK, nadany przez 
Walne Zgromadzenie SWPK.

Wpisujcie się trwale w historię PK
Wystąpienie Wojciecha Riegera — prezesa Stowarzyszenia Wychowanków 
Politechniki Krakowskiej (omówienie)
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Zwracając się do osób rozpoczynających I rok studiów, Pa-
weł Domino wrócił do wspomnień, gdy sam rozpoczynał studia 
na PK, pełen obaw, a jednocześnie świadom, że wybór studiów 
jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Teraz, patrząc 
z perspektywy czasu, mógł zapewnić koleżanki i kolegów, że 
dokonali dobrego wyboru. ― Zdecydowaliście się podjąć studia 
na uczelni z tradycjami i o wysokiej renomie. To stąd wywodzą 
się absolwenci, którzy są cenieni i poszukiwani na rynku pracy 
― powiedział Domino.

Przewodniczący odniósł się do minionego, jubileuszowego 
roku akademickiego na PK. Podkreślił, że rozpoczynając stu-
dia, młodzi ludzie wpisują się do historii uczelni. — Bądźcie 
świadomi, że tym samym od was zależy przyszłość Alma Mater 
przez najbliższe pięć lat, a może i nawet dłużej ― mówił Paweł 
Domino, zapewniając studentów I roku, że wybrali uczelnię, 
która otworzy im drogę do sukcesu, a tytuł inżyniera jest nie-
ustannie wysoko ceniony. 

Wspomniał też, że okres studiów jest wyjątkowy, nieza-
pomniany i bardzo barwny. Radził, by dobrze wykorzystać 
możliwości, jakie daje Politechnika Krakowska. Uprzedził jed-
nocześnie, że kolejne doskonale zdane egzaminy nie muszą 
gwarantować sukcesu. Coraz bardziej liczyć się będą  nabyte 
w trakcie studiów dodatkowe umiejętności, tzw. umiejętności 
miękkie, ale i zainteresowania. 

Głos studentów się liczy
Wystąpienie przewodniczącego Parlamentu Studentów 
Politechniki Krakowskiej inż. Pawła Domino (omówienie)

Przewodniczący stwier-
dził, że miniony rok był 
również szczególny dla 
Samorządu Studenckiego 
na PK, gdzyż obchodził 
on 25-lecie swojej działal-
ności. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu poprzed-
ników dziś głos studentów 
jest uwzględniany w wielu 
istotnych sprawach, a Sa-
morząd Studencki wystę-
puje jako partner w podej-
mowaniu działań na rzecz 
studentów i uczelni. Poza 
tym funkcjonowanie samorządu nie ogranicza się do obrony 
praw studentów, ale obejmuje także inicjatywy o charakterze 
kulturalnym, mówił przewodniczący, zapraszając jednocześnie 
młodszych kolegów do udziału w pracach samorządu. 

Studenci usłyszeli jeszcze apel o wzajemną pomoc i ser-
deczność, a także o szacunek wobec nauczycieli akademic-
kich. Kończąc swe wystąpienie, Paweł Domino powiedział: 
— Reprezentujcie godnie Politechnikę Krakowską i bądźcie 
dumni, że właśnie ona jest waszą Alma Mater. 

Ważnym wydarzeniem podczas inauguracji roku akademic-
kiego na PK było wręczenie nagród przyznanych przez dwie 
fundacje. 

Nagrodę im. Profesora Zbigniewa Engela II stopnia, przy-
znaną przez Fundację Rodziny Engelów, otrzymała w tym roku 
dr inż. Marta Oleksy z Instytutu Technologii Informatycznych 

Nagrody dla utalentowanych
w Inżynierii Lądowej na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Wrę-
czenia dokonał dr Zbigniew Engel jr.

Nagrody Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profe-
sora Janusza Magiery otrzymali: nagrodę I stopnia ― inż. 
Rafał Sieńczak, student studiów II stopnia na Wydziale Inży-
nierii Środowiska PK, absolwent studiów I stopnia z wyróż-

nieniem, a także rocznych studiów na Uniwersyte-
cie Technicznym w Monachium; nagrodę II stopnia 
― mgr inż. Justyna Miodowska, studentka studiów 
III stopnia na Wydziale Mechanicznym PK; nagrodę 
III stopnia — mgr inż. arch. Jan Borowicz, absolwent 
studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Środowi-
ska oraz studiów II stopnia na Wydziale Architektury 
(nieobecny na uroczystości z powodu pracy w Wiel-
kiej Brytanii). Nagrody wręczył prof. Janusz Magiera, 
zaznaczając, że po raz pierwszy w trzyletniej historii 
nagrody jej laureatami zostali mężczyźni. Specjalne 
podziękowania profesor skierował do osób, które 
z okazji 70-lecia PK wsparły fundację fi nansowo, in-
formując, że ich sylwetki zostały przedstawione na 
łamach wrześniowego numeru „Naszej Politechniki”, 
dostępnego dla uczestników ceremonii inaugura-
cyjnej. Laureatów wyłonił Zarząd Fundacji złożony 
z profesorów: Andrzeja Laszuka, Janusza Magiery, 
Jacka Śliwińskiego i Wojciecha Zalewskiego. 
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Laureaci nagród (od lewej): Rafał Sieńczak i Justyna Miodowska (nagrody Fundacji 
Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery) oraz Marta Oleksy (Na-
groda im. Profesora Zbigniewa Engela)
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Centralną uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego na 
PK tradycyjnie poprzedzają ceremonie wydziałowe. W tym roku 
zaowocowały one serią bardzo ciekawych wykładów inaugura-
cyjnych. 

Wydarzeniem była obecność 
na Wydziale Mechanicznym ce-
nionego w świecie polskiego 
neurobiologa, biochemika i psy-
chofarmakologa, a zarazem uta-
lentowanego popularyzatora na-
uki — prof. Jerzego Vetulaniego. 
Przedstawił on pełen zaskakują-
cych myśli, podany w lekkiej for-
mie wykład „Mózg a cywilizacja”. 
Podobnie formą, jak i treścią wy-
różniał się wygłoszony na Wydziale 
Architektury wykład dr hab. inż. arch. Anny Franty, prof. PK 
„Dlaczego architektura?”. Interesujące, chwilami niekonwen-
cjonalne spojrzenie na problemy rozwoju miast przedstawił 
na Wydziale Inżynierii Środowiska prof. Zbigniew Zuziak 
w wykładzie „Przestrzeń, środowisko, planowanie”. Pozytyw-
nie zaskoczył również słuchaczy wykł ad „Nowoczesne tech-
nologie w kontekście budowy Małopolskiego Laboratorium 
Budownictwa Energooszczędnego”, wygłoszony na Wydziale 
Inżynierii Lądowej przez dr. inż. arch. Marcina Furtaka. Ma-
teriału do istotnych przemyśleń dostarczyła swoim słucha-
czom dr inż. Władysława Maria Francuz, prof. oświaty, wy-
głaszając na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 

Inauguracja na wydziałach PK

Co roku sportowym akcentem inauguracji roku akademic-
kiego na Politechnice Krakowskiej jest mecz siatkówki z udzia-
łem zespołu pracowników PK. 2 października, podobnie jak 
w roku ubiegłym, naprzeciwko drużyny PK stanęła reprezenta-
cja reszty krakowskich uczelni. Tym razem zespołowi Politech-
niki nie udało się powtórzyć ubiegłorocznego sukcesu. Mecz 
rozegrany w hali Centrum Sportu i Rekreacji PK przy ul. Ka-
miennej wygrał zespół wyłoniony przez uczelnie Krakowa 2:1. 
Zwycięzców do sukcesu poprowadził prof. Jan Kusiński z AGH 
(notabene były prezes AZS Kraków). Kapitanem zespołu PK 
był prorektor prof. Dariusz Bogdał.

(ps) 

Reprezentacja Krakowa górą
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Spotkanie w Czyżynach
W dniu inauguracji roku akademickiego na Osiedlu Studenc-

kim Politechniki Krakowskiej w Czyżynach odbył się w godzi-
nach popołudniowych tradycyjny piknik. Studentów odwiedzili 
przedstawiciele najwyższych władz uczelni — rektor prof. Ka-
zimierz Furtak, prorektor ds. nauki prof. Jan Kazior i zajmujący 
się na co dzień sprawami studenckimi prorektor prof. Leszek 
Mikulski. Na młodych ludzi czekał poczęstunek w  postaci pie-
czonych kiełbasek. Można powiedzieć, że impreza miała cha-
rakter spotkania różnych kultur, bowiem sporą część jej uczest-
ników stanowili studenci zagraniczni.

Wybitny polski neurobio-
log prof. Jerzy Vetulani
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wykład „Wyobraźnia i kreatywność w kształceniu inżyniera”. 
Z uznaniem przyjęto też dwa pozostałe wykłady o bardziej 
specjalistycznym charakterze — dr. inż. Cezarego Możeń-
skiego (dyrektora Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 
w Puławach) „Przemysł nawozowy ― czy to już historia, czy 
przyszłość polskiej chemii?” na Wydziale Inżynierii i Techno-
logii Chemicznej oraz dr. hab. Andrzeja Woszczyny, prof. PK 
„Dla kogo język czwartej generacji?” na Wydziale Fizyki, Ma-
tematyki i Informatyki. Wypada tylko żałować, że z powodu 
częściowo pokrywających się terminów nie można było wziąć 
udziału we wszystkich inauguracjach wydziałowych.

(ps)
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Od lat inauguracji roku akademickiego na Politechnice 
Krakowskiej towarzyszy ceremonia wpisania nowych na-
zwisk wychowanków PK do Złotej Księgi. Honor ten spoty-
ka osoby, które w życiu zawodowym zanotowały znaczące 
osiągnięcia, sławiąc zarazem imię swej uczelni. W tym 
roku wpisem uhonorowano 8 osób. Ceremonia odbyła się 
2 października w Sali Senackiej. 

Listę tegorocznych laureatów Złotej Księgi Wychowanków 
PK wypełnili w większości absolwenci „Lądówki”. Podczas spo-
tkania dyplomy potwierdzające umieszczenie nazwiska w Zło-
tej Księdze odebrali: 
— Bożena Czynciel (absolwentka Wydziału Budownictwa 

Lądowego) — założycielka Winiarni-Restauracji „Klimaty 
Południa” w Krakowie (miejsca, gdzie edukuje się klientów, 
czym jest wino i jak ono wpływa na styl życia), jurorka krajo-
wych i zagranicznych konkursów win iarskich. Znana jest też 
z wprowadzenia na polski rynek marki Sephora i utworzenia 
sieci perfumerii w Polsce.

— Andrzej Feil (absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego) 
— ceniony specjalista w branży torowej, w przedsiębior-
stwach państwowych doszedł do wysokich stanowisk kie-
rowniczych. Obecnie prowadzi Firmę Projektowo-Usługową 
„FEAN-Projekt” (od 2006 r.). Jest współtwórcą dwóch wyna-
lazków. Prywatnie kolekcjoner modeli kolejowych, a także 
pasjonat turystyki górskiej.

— Jerzy Gottfried (absolwent Wydziału Architektury) — w la-
tach 1949–1990 kierownik pracowni i główny projektant 
w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” 
w Katowicach, przez 7 lat główny projektant w Pracowni 
Sztuk Plastycznych i Pracowni Usług Architektonicznych 
w Katowicach; sędzia konkursowy SARP. W tym roku Bi-
blioteka Śląska zorganizowała benefi s jego twórczości.

— Janusz Komurkiewicz (absolwent Wydziału Elektrotechni-
ki) — dzięki jego zaangażowaniu w fi rmie FAKRO powstał 
Dział Marketingu, którym do dziś zarządza, pełniąc funkcję 
dyrektora i członka zarządu. Od 2008 r. jest prezesem Za-
rządu Związku Producentów, Dostawców i Dystrybutorów 

„Polskie Okna i Drzwi”. Zdobywca tytułu „Ekspert Stolarki 
Budowlanej 2014”. Prywatnie zapalony narciarz i żeglarz.

— Wiesław Niedziela (absolwent Wydziału Budownictwa Lą-
dowego) — będąc zatrudniony w PKP, pracował m.in. przy 
budowie linii kolejowej w Egipcie. W 1989 r. otworzył własną 
fi rmę — Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych 
TOR-KRAK Sp. z o.o. Dziś jest ono jednym z największych 
wykonawców prac na rynku tramwajowym. Współtwórca 
spółki ELTRAM, zdobywca wielu nagród przyznawanych za 
dokonania biznesowe. 

— Janusz Ogiegło (absolwent Wydziału Budownictwa Lą-
dowego) — pracownik Politechniki Krakowskiej w latach 
1978–1987. W okresie 1994–2002 r. prezydent miasta Ja-
strzębie Zdrój (przez dwie kadencje); działacz samorządo-
wy, członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 
w Katowicach. Obecnie wiceprezes Zarządu Górnośląskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w Katowicach.

— Tomasz Pałasiński (absolwent Wydziału Budownictwa Lą-
dowego) — pracownik fi rmy Budostal 5, był tu kierownikiem 
budowy. Od 2002 r. pracował w krakowskim oddziale Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dochodząc 
od funkcji starszego specjalisty do stanowiska dyrektora 
oddziału GDDKA (w 2014 r.). Prywatnie miłośnik fi lmu, tury-
styki i historii. 

— Lech Sobieszek (absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej) — 
właściciel biura projektowego „Firma Konstrukcyjna Lech 
Sobieszek”, zajmującego się obiektami zabytkowymi i ko-
munalnymi. Ma w dorobku m.in. projekty renowacji cennych 
krakowskich zabytków: pałacu Krzysztofory, Collegium No-
vum UJ i kościoła św. Mikołaja. Za ten ostatni otrzymał na-
grodę International Repair Institute w Chicago.
Odbierając dyplomy, laureaci bardzo ciepło wyrażali się 

o macierzystej uczelni i ze wzruszeniem wspominali lata stu-
diów. Rektor PK prof. Kazimierz Furtak serdecznie dziękował 
im za wkład wniesiony w rozwój kraju, a także za to, że byli 
ambasadorami swojej uczelni.

Dopełnieniem uroczystości był wykład, który wygłosił były 
wiceprezydent Krakowa, później ambasador RP w Malezji 
i Brunei Marek Paszucha (przyjęty do grona Złotych Wycho-
wanków PK w roku ubiegłym). Roztoczył on na wstępie fan-
tastyczną wizję Krakowa w roku 2045 (roku obchodów stule-
cia PK!), by następnie stwierdzić, że obowiązkiem środowiska 
akademickiego jest myślenie o przyszłości, również o tej dal-
szej przyszłości miasta. Przypomniawszy, że takie myślenie 
od wielu lat towarzyszy naukowcom związanym z Politechniką 
Krakowską, mówca sugerował, że przy udziale, a może nawet 
z inicjatywy naszej uczelni powinny zostać podjęte prace nad 
projektami rozwoju aglomeracji krakowskiej do roku 2045. Tym 
bardziej że organy administracji lokalnej nie wybiegają tak da-
leko w swych planach. 

Spotkanie prowadził prezes Stowarzyszenia Wychowan-
ków Politechniki Krakowskiej Wojciech Rieger.

(ps)

Nowe nazwiska w Złotej Księdze 
Wychowanków
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Marek Paszucha wygłasza wykład dla Złotych Wychowanków PK; obok 
prezes Stowarzyszenia Wychowanków PK Wojciech Rieger
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Tytuł honorowego profesora Poli-
techniki Krakowskiej otrzymał wybit-
ny specjalista w dziedzinie inżynierii 
chemicznej i procesowej prof. Richard 
Korff z Uniwersytetu Nauk Stosowa-
nych w Münster, w Niemczech. Zaan-
gażowaniu uczonego zawdzięczamy 
bardzo pomyślny rozwój współpracy 
między Wydziałem Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej PK a Wydziałem 
Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu 
w Münster. Uroczystość nadania tytu-
łu odbyła się 25 września, w pierwszej 
części posiedzenia Senatu PK.

Na początku uroczystości prorektor 
PK prof. Dariusz Bogdał przedstawił 
przebieg postępowania w sprawie przy-
znania tytułu. Przypomniał, że 18 marca 
2015 r. Rada Wydziału Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej PK jednogłośnie po-
wzięła postanowienie o nadaniu tytułu, 
a Senat PK uchwałę w tej sprawie przyjął 
27 marca 2015 r. 

Sylwetkę Richarda Korffa przedsta-
wił dziekan Wydziału Inżynierii i Tech-
nologii Chemicznej PK prof. Zygmunt 
Kowalski. Tekst dyplomu honorowego 
profesora PK odczytał prof. Dariusz 
Bodał. Rektor Kazimierz Furtak wręczył 
dyplom profesorowi Richardowi Korffowi 
i jako pierwszy złożył gratulacje. Nazwi-
sko niemieckiego badacza zostało od-
słonięte na tablicy honorowej. 

*
Karl-Richard Peter Korff urodził się 

6 września 1949 r. w Krefeld, w pobli-
żu Düsseldorfu (RFN) jako najmłod-
sze dziecko z czworga rodzeństwa. 
Dość wcześnie zaczął przejawiać za-
interesowania możliwościami wykorzy-
stania fi zyki i chemii w życiu codzien-
nym. Zanim podjął studia inżynierskie, 
zdobył wykształcenie zawodowe jako 
mechanik. W latach 1972–1975 stu-
diował w Fachhochschule Niederrhein 
w Krefeld, a w latach 1975–1980 na 
Friedrich-Alexander-Universität w Er-
langen, gdzie uzyskał tytuł magistra in-
żyniera z najlepszym wynikiem. Stopień 
doktorski otrzymał w kwietniu 1984 r. 
na Politechnice Clausthal w Clausthal-
-Zellerfeld, po obronie pracy „Symula-
cja katalitycznego uwodornienia węgla 
brunatnego i pozostałości petroche-

micznych”. Swymi nowatorskimi 
rozwiązaniami zwrócił wówczas 
uwagę przemysłu. 

Po rocznym pobycie w Ka-
nadzie, w charakterze pracow-
nika naukowego na University 
of Alberta w Edmonton, wrócił 
do Niemiec, gdzie pracował na 
odpowiedzialnych stanowiskach 
w hamburskim oddziale fi rmy 
British Petroleum. We wrześniu 
1990 r. przyjął propozycję pracy 
naukowej na Wydziale Inżynierii 
Chemicznej Uniwersytetu Nauk 
Stosowanych w Münster. W la-
tach 1998–2002 był dziekanem 
(zażegnując w tym czasie groź-
bę likwidacji wydziału z powo-
du zbyt małej liczby studentów), 
a w latach 2008–2014 pełnił obo-
wiązki prorektora ds. nauczania, badań 
i kształcenia ustawicznego, a od 2014 r. 
jest prorektorem ds. badań. 

Wygłaszając podczas ceremonii 
laudację, dziekan Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej PK prof. Zyg-
munt Kowalski zwrócił uwagę obecnych 
na zasługi prof. Richarda Korffa dla 
rozwoju współpracy między wydziałami 
chemii PK i Uniwersytetu w Münster. 
Współpraca ta została zapoczątkowana 
w 1990 r. przez prof. Horsta Altenbur-
ga i prof. Jana Pielichowskiego. Pierw-
szą umowę między uczelniami z naszej 
strony podpisał ówczesny rektor PK 
prof. Kazimierz Flaga. Prof. Korff po raz 
pierwszy złożył ofi cjalną wizytę na PK 
w 1999 r. i od tego czasu współpraca 
uległa znacznemu rozszerzeniu. 

Duże zainteresowanie studentów 
obu stron krótkoterminowymi programa-
mi wymiany doprowadziło do podpisa-
nia w 2006 r. umowy dotyczącej podwój-
nego dyplomowania. W efekcie w ciągu 
dziewięciu lat około 90 studentów PK 
uzyskało podwójny dyplom, a promoto-
rem wielu prac był sam prof. Korff. Kil-
koro osób obroniło później doktoraty na 
Uniwersytecie w Enschede, w Holandii, 
a znaczna część została zatrudniona 
przez przedsiębiorstwa niemieckie. 
Program wspólnych kursów dał również 
impuls do rozpoczęcia wymiany wykła-
dowców, w której prof. Richard Korff 
również osobiście uczestniczył. Mówiąc 
o zasługach Richarda Korffa, dziekan 

Zygmunt Kowalski zaznaczył, że nie-
miecki uczony zawsze miał na celu do-
bro obu uczelni, wydziałów i studentów. 

*
W wykładzie wygłoszonym podczas 

ceremonii, która odbyła się w Sali Se-
nackiej PK, prof. Richard Korff mówił 
o owocach współpracy między Uniwer-
sytetem Nauk Stosowanych w Münster 
a Politechniką Krakowską i dziękował 
osobom zaangażowanym w kontakty 
między obu uczelniami. Przenosząc zaś 
problem na płaszczyznę europejską, 
mówił o znaczeniu współpracy między 
państwami dla pokoju i stabilności na 
naszym kontynencie. W zakończeniu 
podkreślił, że każdy rodzaj współpracy 
indywidualnej — takiej, jaką prowadzą 
nasze dwie uczelnie — może prowadzić 
do porozumienia na szeroką skalę du-
żych społeczności.

Wśród osób towarzyszących prof. Ri-
chardowi Korffowi była rektor Uniwer-
sytetu Nauk Stosowanych w Münster 
prof. Ute von Lojewski. W uroczystości 
uczestniczyła wicekonsul Republiki Fe-
deralnej Niemiec w Krakowie Regina 
von Ahn. Ceremonię uświetnił Akade-
micki Chór PK „Cantata”, wykonując 
pieśni: „Gaude Mater Polonia”, „Gaude-
amus igitur” oraz psalm „Nieście chwałę, 
mocarze” Mikołaja Gomółki.

Lesław Peters

Richard Korff honorowym profesorem 
Politechniki Krakowskiej

Prof. Richard Korff
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Kronika
Sierpień — wrzesień

7 VIII Podpisanie porozumienia o współpracy z sądecką fi rmą NEWAG SA w realizacji projektów badawczo-rozwojowych 
i innowacyjnych technologii oraz kształcenia specjalistycznych kadr inżynierskich. 

12 VIII Finał małopolskiej kampanii „Szlakiem pierwszej pracy”, zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kra-
kowie. Akcja miała przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnianiu młodych ludzi oraz pomagać im w odnalezieniu się na 
rynku pracy. Spotkanie odbyło się w Galerii PK „Gil”.

1–6 IX „Adapciak 2015 Kraków — Muszyna” — obóz adaptacyjny i integracyjny dla nowych studentów PK.
1–24 IX Wystawa cyklu rysunków Sławomira Kubiszewskiego „Dziwacy” w Galerii PK „Gil”.

2–4 IX III Ogólnopolska Konferencja dla Studentów i Doktorantów „Kryształki Molekularne 2015” zorganizowana w Krakowie 
przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN i PK.

7–9 IX II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa miast i obszarów niezurbanizowa-
nych”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi i Katedrę Technologii Środowisko-
wych Wydziału Inżynierii Środowiska PK.

8–10 IX XXV Jubileuszowe Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju z udziałem rektora PK prof. Kazimierza Furtaka jako eks-
perta w zakresie budownictwa energooszczędnego w debacie „Forum Regionów — Gospodarka”.

9–11 IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Poliuretany 2015 — współpraca na rzecz innowacji” zorganizo-
wana przez Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK i Firmę Fampur z Bydgoszczy.

9–12 IX Summer School in High Energy Processing Ultrasound & Microwave Technologies na Wydziale Inżynierii i Technolo-
gii Chemicznej w ramach XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej AMPERE 2015.

9–25 IX Wystawa fotografi i Jana Zycha z okazji jubileuszu 70-lecia PK „Politechnika Krakowska 1945–2015” w Galerii PK 
„Kotłownia”.

10–11 IX X Seminarium Instytutu Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej PK „Wpływ hałasu i drgań wywołanych eks-
ploatacją transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach — diagnostyka i zapobieganie WIBROSZYN 2015”.

11 IX Pierwsze walne zebranie członków konsorcjum powołanego do realizacji międzynarodowego projektu cHiPSet (akcja 
COST), zorganizowane na PK.

14 IX Spotkanie rektorów AGH, PK i UR u wojewody małopolskiego w sprawie zasad powołania „Laboratorium Inteligent-
nego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki Spółka Akcyjna”.

14–17 IX XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „AMPERE 2015: chemia mikrofalowa i ogrzewanie dielektryczne” zorga-
nizowana przez Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.

18 IX Seminarium inauguracyjne studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem miast w Mię-
dzynarodowym Centrum Kształcenia PK.
Rada Naukowa Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.

18–19 IX VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i Przemysł” zorganizowana przez Samorząd Doktorantów PK.
21 IX Uroczysta inauguracja obchodów Jubileuszu 60-lecia Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK.

22–26 IX Wizyta prorektora ds. studenckich w Technische Universität Berlin w ramach współpracy.
24–26 IX Jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa QUALITY 2015: „Jakość i innowacyjność w procesach wytwa-

rzania” w Wiśle, zorganizowana z okazji 15-lecia Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.
25 IX Małopolska Noc Naukowców 2015.

25–27 IX III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zanieczyszczenia Światłem” zorganizowana przez Instytut Zaopatrzenia 
w Wodę i Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska PK.

26 IX Zakończenie VIII edycji studiów podyplomowych z zakresu zarzadzania infrastrukturą lotniskową na Wydziale Inży-
nierii Lądowej PK.
Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Lądowej PK dla studentów studiów niestacjonarnych.
Jubileusz XXV-lecia działalności Samorządu Studenckiego PK.

27–30 IX XIV Sympozjum „Wpływ Wibracji na Otoczenie” zorganizowane przez Katedrę Dynamiki Układów Materialnych Wy-
działu Mechanicznego PK, Komitet Mechaniki PAN i Międzywydziałową Komisję Nauk Technicznych PAU w Nowym 
Wiśniczu.

28 IX Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego podyplomowych studiów z zakresu konserwacji zabytków architektury 
i urbanistyki w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków na Wydziale Architektury PK.

29 IX Konferencja podsumowująca realizację projektu „Rozwój potencjału dydaktycznego PK w zakresie nowoczesnego 
budownictwa” zorganizowana na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.

30 IX Wydziałowe inauguracje roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Architektury oraz Wydziale Fizyki, Matematyki 
i Informatyki PK.

Opracowała: Renata Dudek
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Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej
25 września 2015 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
— wskazania kandydatów do Polskiej Komisji Akredytacyjnej;
— zmian w wieloletnim planie inwestycji PK w zakresie robót budowlanych i projektowych 

oraz w planie na rok 2015;
— wyrażenia zgody na sfi nansowanie inwestycji budowlanej ze środków własnych PK;
— wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości niezabudowanej, położonej na tere-

nie kampusu w Czyżynach;
— wyrażenia zgody na przystąpienie PK do „Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyj-

nej Gospodarki” SA;
— wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziału w „La-

boratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki” SA;
— zmiany uchwały nr 20/o/02/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wniosku o utworze-

nie Związku Uczelni.
rd

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 42 z 1 września 2015 r. w sprawie zmian w Zakładowym Planie Kont 

Politechniki Krakowskiej.
Zarządzenie nr 43 z 4 września 2015 r. w sprawie zmiany wysokości stawek wynagrodzenia 

za pracę zlecaną na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich.
Zarządzenie nr 44 z 4 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie 

organizacyjnym administracji Politechniki Krakowskiej”.
Zarządzenie nr 45 z 4 września 2015 r. w sprawie zasad dotyczących realizacji obo-

wiązku przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnic-
twie Wyższym POL-on.

Zarządzenie nr 46 z 23 września 2015 r. w sprawie zmian w składzie Doktoranckiej 
Komisji Stypendialnej na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Komunikat rektora PK
Komunikat nr 10 z 23 września 2015 r. w sprawie prowadzonego przez administratora 

bezpieczeństwa informacji (ABI) jawnego rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych 
na Politechnice Krakowskiej.

Komunikat kanclerza PK
Komunikat nr 5 z 7 września 2015 r. w sprawie odpłatności za zakwaterowanie w Domu 

Asystenta Politechniki Krakowskiej.
MZ

Pracownicy
Doktorzy

Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej

dr inż. Grzegorz Rotko (C-5) — „Cha-
rakterystyka elektrochemiczna dehalogena-
cji redukcyjnej wybranych polibromowanych 
eterów difenylowych oraz polibromowa-
nych benzenów”; promotor: prof. dr hab. 
Andrzej Stokłosa (PK); promotor pomocni-
czy: dr inż. Stefan Kurek (PK); recenzenci: 
dr hab. inż. Paweł Nowak, prof. IKiFP PAN 
(Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzch-
ni im. Jerzego Habera PAN); dr hab. Jan 
Migdalski, prof. AGH (AGH); 30 IX 2015 r.

dr inż. Marcin Rybotycki — „Elek-
troutlenianie frakcji glicerynowej pocho-
dzącej z produkcji biodiesla”; promotor: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik (UO); re-
cenzenci: prof. dr hab. inż. Bolesław Tabiś, 
prof. PK (PK); dr hab. inż. Stanisław Gajda, 
prof. UO (UO); 30 IX 2015 r.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Wojciech Politalski (L-1) — 

„Przyrost naprężeń w wewnętrznych cięg-
nach bez przyczepności w betonowych, 
sprężonych elementach zginanych”; promo-
tor: dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK; 
recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko 
(PB), dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK 
(PK); 16 IX 2015 r. Praca wyróżniona.

dr inż. Ewa Jaromska — „Wpływ dłu-
gości transmisji siły naciągowej i rozstawu 
cięgien sprężających na stan odkształ-
cenia w strunobetonowej tarczy z betonu 
wysokiej wytrzymałości”; promotor: dr hab. 
inż. Andrzej Seruga, prof. PK (PK); recen-
zenci: prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak 
(PK), dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-
-Godycka, prof. PG (PG); 16 IX 2015 r. Pra-
ca wyróżniona.

Dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-
-Zielina z Wydziału inżynierii Lądowej PK 
została odznaczona Medalem im. prof. 
Aleksandra Dyżewskiego, przyznawa-
nym przez PZITB za osiągnięcia naukowe 
i praktyczne z zakresu inżynierii przedsię-
wzięć inwestycyjnych i procesów budow-
lanych. 

Uroczystość odbyła się podczas Konfe-
rencji Krynickiej zorganizowanej we wrze-
śniu br. Medal jest wręczany od 1975 r.

Dwoje pracowników Politechniki Kra-
kowskiej objęło czołowe funkcje w Polskim 
Towarzystwie Kalorymetrii i Analizy Ter-
micznej im. Wojciecha Świętosławskiego 
(PTKAT). Przewodniczącym PTKAT zo-
stał prof. Krzysztof Pielichowski, który 
jest kierownikiem Katedry Chemii i Tech-
nologii Polimerów PK. Dorobek uczone-
go obejmuje wiele prac poświęconych 
badaniom procesów degradacji termicz-
nej polimerów za pomocą metod analizy 
termicznej (TG, DSC). Prof. Pielichow-
ski jest współautorem m.in. monografi i 
„Thermal degradation of polymeric ma-
terials” wydanej w 2005 r. Sekretarzem 

Naukowcy PK we władzach PTKAT
towarzystwa została dr inż. Edyta Heb-
da, adiunkt w tej samej katedrze. 

Wyboru nowych władz PTKAT na ka-
dencję 2015–2018 dokonano 6 września 
podczas walnego zebrania członków. 
Celem towarzystwa jest propagowanie 
rozwoju termochemii, kalorymetrii i ana-
lizy termicznej i ich rozpowszechnianie 
w różnych dziedzinach nauki i techniki. 
Towarzystwo organizuje cykliczne konfe-
rencje i seminaria oraz aktywnie współ-
pracuje z innymi stowarzyszeniami kra-
jowymi i zagranicznymi.

(R.)
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Członkowie Rady Związku Uczelni 
„InnoTechKrak”, skupiającego Aka-
demię Górniczo-Hutniczą, Politechni-
kę Krakowską i Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie, spotkali się na posiedze-
niu 6 lipca. Mówiono o głównych ce-
lach i formach działania związku oraz 
przedyskutowano sprawy procedu-
ralne związane z zatwierdzeniem jego 
statutu.

— Jestem przekonany, że dzisiejszy 
dzień może być w przyszłości nazwa-
ny dniem historycznym — powiedział 
przewodniczący związku, rektor AGH 
prof. Tadeusza Słomka, stwierdziwszy 
rozpoczęcie procesu konsolidacji trzech 
uczelni. Odnosząc się do reakcji me-
diów na utworzenie Związku Uczelni, 
prof. Słomka zwrócił uwagę, że inicjaty-
wa AGH, PK i UR została potraktowana 
bardzo poważnie. Przypomniał, że taki 
związek jest tworzony po raz pierwszy 
w Polsce. Poinformował też, że przed-
sięwzięcie to wzbudziło duże zaintereso-
wanie w środowisku akademickim i już 
sześciu rektorów różnych uczelni prosiło 
o udostępnienie statutu „InnoTechKrak”.

Jednym z głównych punktów progra-
mu posiedzenia było wręczenie powołań 
do Rady Związku. Z Politechniki Krakow-
skiej w jej skład weszli (w kolejności alfa-
betycznej): dr hab. inż. arch. Andrzej Biał-
kiewicz, prof. PK, prof. Dariusz Bogdał, 
inż. Paweł Domino, prof. Józef Gawlik, 
prof. Jan Kazior, dr inż. arch. Magdalena 
Kozień, mgr Małgorzata Kurowska (z gło-
sem doradczym), prof. Leszek Mikulski, 
dr Paweł Modrzyński (z głosem dorad-
czym), prof. Elżbieta Nachlik, mgr Lidia 
Ponanta, mgr inż. Elżbieta Wyraz.

Świadectwa powołania wręczył nomi-
nowanym prof. Tadeusz Słomka wspólnie 
z rektorem PK prof. Kazimierzem Furta-
kiem i rektorem UR prof. Włodzimierzem 
Sadym. Wymienieni trzej rektorzy two-
rzą Prezydium Rady Związku, a funkcja 
przewodniczącego ma być sprawowana 
przez członków prezydium rotacyjnie, 
w kolejności alfabetycznej nazw uczel-
ni. Dlatego jako pierwszy pełni ją rektor 
AGH.  

Prof. Tadeusz Słomka przypomniał naj-
ważniejsze cele związku. Jest wśród nich 
przede wszystkim optymalizacja wykorzy-

Posiedzenie Rady Związku Uczelni „InnoTechKrak”

Duży może więcej
stania zasobów ludzkich i materialnych 
trzech uczelni. Wspólne wykorzystywanie 
tych zasobów przez AGH, PK i UR będzie 
z pożytkiem dla wszystkich. Prof. Słom-
ka wyraził przekonanie, że trzy uczelnie 
powinny wspólnie śledzić potrzeby rynku 
pracy w celu dostosowania do nich pro-
gramów kształcenia i kierunków studiów. 
Zdaniem przewodniczącego uczelnie 
tworzące związek mogą wspomagać się 
wzajemnie przy rekrutacji, ponieważ pro-
wadzone przez nie kierunki są częściowo 
takie same. Mówiąc o potrzebie stwarza-
nia warunków do wspólnej realizacji ba-
dań naukowych, przewodniczący związku 
stwierdził, że konieczne jest tworzenie 
konsorcjów, centrów, laboratoriów, a także 
wspólne użytkowanie laboratoriów wszę-
dzie tam, gdzie to jest możliwe. 

W dalszej części spotkania uwaga 
jego uczestników skupiła się głównie na 
sprawach proceduralnych w celu możli-
wie najszybszego zatwierdzenia statutu 
przez Radę Związku. Rada powołała Ko-
misję Regulaminowo-Statutową.

(ps)

W lipcu minął rok od utworzenia 
przez Politechnikę Krakowską spółki 
celowej INTECH. Powołano ją do ży-
cia w celu efektywnego zarządzania 
włas nością intelektualną uczelni oraz 
komercjalizacji wyników badań na-
ukowych i prac rozwojowych.

Oferta spółki obejmuje m.in.: koja-
rzenie partnerów biznesowych, fi nan-
sowych, naukowych i technologicznych 
w celu realizowania przedsięwzięć zwią-
zanych z wdrażaniem wyników badań; 
asystę w zakładaniu i prowadzeniu spó-
łek technologicznych.

W minionym roku Politechnika Kra-
kowska podpisała ze spółką INTECH 
umowę o współpracy w prowadzeniu 
spraw związanych z przekształcaniem 
wykonanych na uczelni prac badawczo-
-rozwojowych w rozwiązania rynkowe. 
Powierzyła też spółce w zarząd pierwsze 
technologie, upoważniając INTECH do 
ich komercjalizacji. Spółka przygotowa-

INTECH PK: wiemy, jak wdrażać technologie

ła projekty wdrożeń sześciu rozwiązań, 
we współpracy z CTT powołała pierwszą 
spółkę portfelową typu spin-off, przepro-
wadziła szereg prac i zleceń komercyj-
nych, mających na celu urynkowienie 
technologii oraz aktywnie promowała 
potencjał PK podczas spotkań z partne-
rami biznesowymi, w tym również zagra-
nicznymi. 

Obecnie spółka przygotowuje się 
do założenia kolejnych dwóch spółek 
spin-off oraz rozwinięcia działalności 
poprzez autorskie warsztaty „CaseLab 
— Laboratorium Dobrych Praktyk”, prze-
znaczone przede wszystkim dla studen-
tów i młodych twórców technologii oraz 
menedżerów start-upów. INTECH PK 

został współorganizatorem krakowskiej 
części ogólnopolskiego projektu Design 
Thinking Week (2–8 XI 2015 r.).  

Więcej informacji o spółce i jej ofer-
cie znaleźć można na stronie: 
www.intechpk.pl. 

*
Spółka realizuje projekt SPIN-TECH 

współfi nansowany przez NCBR pod 
nazwą „Spółka celowa INTECH PK 
Sp. z o.o. — efektywny podmiot zarzą-
dzający komercjalizacją wyników badań 
i  prac rozwojowych powstałych na Poli-
technice Krakowskiej”.

(ps)



INAUGURACJA W OBIEKTYWIE
Zdjęcia: Jan Zych



Wydział Architektury — 30 września 2015 r., Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” PK

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej — 1 października 2015 r., Centrum Sportu i Rekreacji PK

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej — 1 października 2015 r., Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” PK

Wydział Mechaniczny — 1 października 2015 r., Muzeum Lotnictwa Polskiego



Wydział Inżynierii Lądowej — 1 października 2015 r., Centrum Sportu i Rekreacji PK

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki — 30 września 2015 r., Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” PK

Wydział Inżynierii Środowiska — 1 października 2015 r., Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia” PK



Wpisy do Złotej Księgi Wychowanków PK

Piknik w Czyżynach

Mecz siatkówki reprezentacji uczelni Krakowa 
i pracowników PK
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11 września na Politechnice Kra-
kowskiej odbyło się pierwsze walne 
zebranie członków konsorcjum powo-
łanego do realizacji międzynarodowe-
go projektu cHiPSet (High Performan-
ce Modelling and Simulations for Big 
Data Applications). PK pełniła rolę go-
spodarza tego spotkania.

Projekt cHiPSet powstał w ramach 
nowej Akcji COST, będącej od stycznia 
2015 r. częścią programu Horyzont 2020. 
Konsorcjum tworzą przedstawiciele 
28 państw UE i państw stowarzyszonych 
z UE, 2 tzw. państw ościennych — Biało-
rusi i Rosji — oraz 6 wiodących instytucji 
z państw pozaeuropejskich — University 
of Notre Dame i George Mason Univer-
sity (USA), University of Sydney i CSIRO 
(Australia), Chinese Academy of Scien-
ces (Chiny) oraz Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (Brazylia). 

Projektem cHiPSet kieruje dr hab. Jo-
anna Kołodziej, prof. PK z Instytutu Infor-
matyki na Wydziale Fizyki, Matematyki 
i Informatyki PK. Jest to pierwszy przy-
padek w Europie, aby kobieta naukowiec 
kierowała Akcją COST w dziedzinie ICT 
(Information and Communication Techno-
logies). Również pierwszy raz projektem 
w tej dziedzinie zarządza polska instytucja 
naukowa. Wsparcia (także w zarządzaniu 
budżetem całego konsorcjum) udziela 
Centrum Transferu Technologii PK. 

Celem projektu jest integracja euro-
pejskiego środowiska naukowego i biz-
nesowego w dziedzinie modelowania 
i symulacji systemów komputerowych 
małej i wielkiej skali oraz mocy do za-
stosowań w Big Data. Projekt przyczynia 
się do tworzenia banków danych i plat-
formy wymiany wiedzy. Ułatwia wymianę 
doświadczeń, wyznacza nowe kierunki 
rozwoju technologii informatycznych 
związanych z przetwarzaniem ogrom-
nych zbiorów danych. Partnerzy na-
ukowi spoza Europy gwarantują pomoc 
w rozpowszechnianiu na arenie świato-
wej wyników prac prowadzonych w ra-
mach projektu. 

Jedną z kluczowych idei cHiPSet 
jest wspieranie młodych naukowców, 
m.in. poprzez fundowanie krótkookreso-
wych stypendiów badawczych w insty-
tucjach zlokalizowanych we wszystkich 
krajach europejskich, reprezentowanych 
w konsorcjum oraz zaangażowanych 

w jego prace instytucjach pozaeuro-
pejskich. W listopadzie i grudniu dwoje 
pracowników Instytutu Informatyki PK — 
mgr inż. Daniel Grzonka i dr Agniesz-
ka Krok — skorzysta z oferty National 
College of Ireland w Dublinie, jednego 
z najnowocześniejszych w Europie cen-
trów prowadzących badania w zakresie 
cloud computing. Ten wyjazd to okazja 
do wzmocnienia potencjału Wydziału 
w zakresie rozwoju młodej kadry nauko-
wej. Z kolei od 18 listopada do 18 grud-
nia w Zakładzie Inteligencji Obliczeniowej 
w Instytucie Informatyki PK będzie prze-
bywał na stypendium cHiPSet dr Mauro 
Iacono z Uniwersytetu w Neapolu. Wizyta 
ta stanowi szansę na pracę badawczą 
w międzynarodowym zespole.

Projekt cHiPSet będzie trwał 4 lata 
i zakończy się na początku 2019 r. Kra-
kowskie spotkanie to pierwsze z wielu 
zaplanowanych. Organizatorzy zamie-
rzają ponadto zorganizować szkołę let-
nią (trzykrotnie) i 4 seminaria naukowe.

Podczas spotkania w Krakowie zorga-
nizowana została specjalna sesja z udzia-
łem zaproszonych gości, również przed-
stawicieli fi rmy Comarch — głównego 
sponsora imprezy — i Instytutu Kościuszki. 
Obie instytucje otrzymały zaproszenie do 
zasiadania w konsorcjum. Jakub Kruszel-
nicki, dyrektor Centrum Transferu Tech-
nologii PK, przedstawił główne obszary 
aktywności i rolę Centrum w projekcie 

cHiPSet, a także innowacyjny na skalę 
europejską pomysł stworzenia zespołu 
w relacji uczelnia — fi rma. Takie rozwią-
zanie będzie służyć promowaniu wspól-
nego udziału obu instytucji w przyszłych 
projektach europejskich. W nowo utwo-
rzonym zespole Politechnika — Comarch 
uczelnię reprezentuje Zakład Inteligencji 
Obliczeniowej Instytutu Informatyki, kie-
rowany przez dr hab. Joannę Kołodziej, 
prof. PK, przy bardzo znaczącym wspar-
ciu ze strony CTT PK. 

Inicjatywa zyskała aprobatę i wzbu-
dziła spore zainteresowanie zapro-
szonych gości. Pomysł jest wspierany 
przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) 
Programu Horyzont 2020 i będzie pro-
mowany na arenie europejskiej przez 
KPK cHiPSet oraz pracowników naszej 
uczelni podczas ICT Info Days, które od-
będą się 20–22 października w Lizbonie 
(Portugalia).

Marek Stanuszek

Dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK jest 
dziekanem Wydziału Fizyki, Matematyki i In-
formatyki PK.
Szczegółowy program krakowskiego spotka-
nia, materiały szkoleniowe oraz informacje 
dotyczące projektu dostępne są pod adre-
sem: www.chipset-cost.eu oraz na stronie 
COST ASSOCIATION (http://www.cost.eu/
COST_Actions/ict/IC1406).

Politechnika Krakowska w międzynarodowym konsorcjum

Model współpracy: uczelnia — fi rma

Uczestnicy spotkania — członkowie konsorcjum powołanego do realizacji projektu cHiPSet — 
przed pawilonem konferencyjnym
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Świętujące 60-lecie istnienia Stu-
dium Praktycznej Nauki Języków Ob-
cych Politechniki Krakowskiej roz-
poczęło cykl imprez jubileuszowych. 
Uroczystość otwarcia obchodów odby-
ła się 21 września w sali konferencyjnej 
pawilonu „Kotłownia”. 

Na Politechnice Krakowskiej języki 
obce występowały w programach naucza-
nia od początku istnienia uczelni. W pierw-
szych latach wykładano, z oczywistych 
względów, język rosyjski. Utworzenie jed-
nostki międzywydziałowej pod nazwą Stu-
dium Języków Obcych nastąpiło w 1953 r.; 
działał wtedy tylko zespół języka rosyjskie-
go. W 1956 r. powołano do życia zespół 
języków zachodnioeuropejskich (złożony 
z anglistów, germanistów i romanistów, któ-
rzy z czasem podzielili się na odrębne ze-
społy). W 1967 r. jednostka przyjęła obec-
ną nazwę i odtąd znana jest jako Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych. 

Najważniejsze etapy tworzenia studium 
przedstawiła podczas uroczystości otwarcia 
obchodów jubileuszowych kierująca SPNJO 
mgr Elżbieta Han-Wiercińska. Zaznaczyła 
ona, że obecna nazwa trafnie określa za-
dania i cele studium, które przygotowuje 
studentów do radzenia sobie w sytuacjach 
życia zawodowego i codziennego. W dy-
daktyce szczególny nacisk położono na na-
uczanie języka specjalistycznego, odpowia-
dającego kierunkom studiów prowadzonych 
na PK. To pociągnęło za sobą konieczność 
napisania przez pracowników całej serii 
podręczników. Korzystają z nich dziś stu-
denci i nauczyciele akademiccy w całej Pol-
sce. Oferta wydawnicza SPNJO jest stale 
poszerzana o pozycje dostosowane do no-
wych kierunków studiów. 

Ważnym wydarzeniem w historii 
SPNJO było nawiązanie w 2002 r. współ-
pracy z Centrum Języków Obcych Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rze-
szowie, w szczególności z dr. Romanem 
Wiszem (obecnie dyrektorem CJO WSZI). 
Dzięki tym kontaktom nasze studium uzy-
skało możliwość prowadzenia egzaminów 
rekomendowanych przez Radę Europy. 
Kończąc swe wystąpienie, Elżbieta Han-
-Wiercińska podkreśliła znaczenie wspar-
cia, jakiego przez cały czas udzielały 
SPNJO władze Politechniki. 

Słowa podziękowania i gratulacje dla 
SPNJO przekazał rektor PK prof. Ka-
zimierz Furtak. Rektor mówił m.in. 

o uzyskaniu przez studium licencji 
Weiterbildung TestSysteme we Frank-
furcie nad Menem, uprawniającej do 
przeprowadzania egzaminów TELC B1 
i B2 (z języków: angielskiego, rosyjskie-
go i niemieckiego) oraz TELC Technical 
in English. Nie we wszystkich uczel-
niach studenci mają taką możliwość, 
stwierdził rektor. Jako były student 
i uczestnik lektoratu na PK prof. Furtak 
dziękował pracownikom SPNJO za wy-
rozumiałość wobec młodzieży. 

Dołączając się do tych podzięko-
wań i życzeń, prorektor prof. Leszek 
Mikulski podkreślił, że SPNJO wydało 
do tej pory ponad 7,5 tys. certyfi katów 
uczelnianych, potwierdzających zna-
jomość języka ogólnego i techniczne-
go. Szczególne wyrazy uszanowania 

Specjalne podziękowania dla Elżbiety Han-Wiercińskiej

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych PK 
obchodzi swój jubileusz

Z dużym zainteresowaniem lektorów 
języków obcych, ale i innych pracowni-
ków uczelni spotkały się otwarte wykłady, 
na które Studium Praktycznej Nauki Ję-
zyków Obcych zaprosiło 22 września.

Wprowadzający referat pt. „Rynek 
nowoczesnych technologii i języki obce” 
wygłosił dr Bartosz Gołąbek, adiunkt In-
stytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mówiąc 
o powiązaniu działalności biznesowej 
z usługami tłumaczeń, zwłaszcza w kon-
tekście lokowania produktów na obcych 
kulturowo rynkach, odwołał się do przy-
kładów popularnych produktów najnow-
szej generacji, jak: oprogramowanie i gry 
komputerowe (np. Microsoft przygotował 
wersje systemu operacyjnego Windows 
dla większości języków, jakimi posługują 
się ludzie na świecie); oprogramowanie 
urządzeń mobilnych; systemy nawigacji 
czy sterujące nowoczesnymi samocho-
dami. Wszystkie są dostępne praktycznie 
w każdym zakątku naszego globu, a wiel-
kie koncerny z myślą o lokalnych użyt-
kownikach tworzą zrozumiałe (językowo 
i kulturowo) warianty i „wspierające” witry-
ny internetowe jako narzędzie pomocne 
w sprzedaży dóbr konsumenckich.

Kwestie oceny jakości w „globalnym 
przemyśle tłumaczeniowym” przedsta-
wił dr Sergiy Tyupa, pracownik Katedry 

UNESCO do Badań nad Przekładem 
i Komunikacją Międzykulturową UJ. 
Zwrócił uwagę, że w tej wartej rocznie 
40 mld dolarów gałęzi światowej gospo-
darki polski rynek wyceniany jest na oko-
ło 1 mld złotych. Co ciekawe, „rynkowi 
tłumaczeń”, podobnie jak farmaceutycz-
nemu, nie grozi recesja. To zrozumiale, 
jeśli wziąć tylko pod uwagę, ile nowych 
pozycji naukowych ukazuje się co roku…

Trzeci z prelegentów dr Napoleon 
Bryl, z wykształcenia grafi k, pracownik 
Wydziału Intermediów ASP w Krakowie 
i trener Apple-Professional Development 
swe wystąpienie poświęcił technologii 
w kształceniu, czyli… nauczaniu z iPadem. 
Jego zdaniem pokolenie obecnych gim-
nazjalistów nie zna świata bez Internetu. 
To „urodzeni z iPadem w ręku”. Dla nich 
jest on doskonałym narzędziem: niczym 
olbrzymia biblioteka udostępnia indywi-
dualnie różne treści, pozwala notować, 
zapisywać dźwięk i obraz (skanuje i fo-
tografuje), tworzyć własne pliki wideo 
i audio. Te wszystkie funkcje mogą się 
przydać w nauczaniu nie tylko języków 
obcych. W Polsce aż 15 mln iPadów uży-
wa się do celów edukacyjnych, a CBOS 
podaje, że połowa Polaków korzysta już 
ze smartfonów. Wygląda na to, że w tech-
nologii przyszłość edukacji.

K.T.

Dla pedagoga, tłumacza i nie tylko...

Elżbieta Han-Wiercińska
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i wdzięczności rektor Kazimierz Furtak 
i prorektor Leszek Mikulski kierowali do 
Elżbiety Han-Wiercińskiej. 

Podczas uroczystości głos zabrał 
dr Roman Wisz, który zwrócił uwagę na 
wzrost znaczenia w Europie języka pol-
skiego, nauczanego jako język obcy. 
Podziękowania za wzorową współpracę 
skierował do SPNJO Marek Felecki, kie-
rownik Działu Poligrafi i PK, wykonującego 
druk podręczników pisanych przez lekto-
rów studium.

Uczestnicy wrześniowego spotkania 
jubileuszowego mieli okazję poznać serię 
liczb charakteryzujących działalność SPNJO 
oraz statystyczny portret zespołu jednost-
ki. Prezentacji dokonała Iwona Koźmińska, 
dowodząc, że statystyka nie musi być nud-
na. Z pokazanej prezentacji można się było 
dowiedzieć, że zespół lektorów SPNJO liczy 
48 osób, w tym 35 anglistów, 7 germanistów, 
4 rusycystki i 2 romanistki. Przeprowadzona 
anonimowo ankieta wykazała, że statys-
tyczny lektor ma 44,5 lat i mierzy prawie 
1 m 70 cm wzrostu. Wśród ulubionych kolo-
rów najczęściej powtarzał się niebieski (ale 
wymieniano także ecru, magentę i koralowy). 

Ankietowani w większości zadekla-
rowali posiadanie zwierząt domowych, 
głównie kotów. Wśród uprawianych spor-
tów najczęściej wymieniano pływanie, 
narciarstwo i jazdę na rowerze. Okazało 
się też, że statystyczny lektor lubi: po-
dróże, lato, wino i… święty spokój. Pre-
feruje klimat śródziemnomorski. Nie lubi 

natomiast: niegrzeczności, nieprzygoto-
wanych studentów, hałasu, psów sąsia-
dów oraz nowoczesnych technologii. Za-
pytani, czego jeszcze chcieliby w życiu, 
lektorzy odpowiadali: dużo czasu i nigdzie 
się nie spieszyć, schudnąć, nauczyć się 
nowych rzeczy (np. grać na fortepianie, 
skoczyć ze spadochronem). Jako prefe-
rowane cele podróży wymieniano: USA, 
Australię, Kanadę, Japonię, RPA.
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Spotkanie jubileuszowe uświetnił przy-
jęty gorąco przez zebranych występ aktorki 
Starego Teatru w Krakowie Urszuli Kiebzak. 
Przedstawiła ona utwory: Juliana Przybosia 
„Wschodzące słońce”, Konstantego Ildefon-
sa Gałczyńskiego „Kronika olsztyńska” oraz 
fragmenty książki Lewisa Carolla „O tym, co 
Alicja zobaczyła po drugiej stronie lustra”. 

(ps)

Poliuretany są nieodzownym skład-
nikiem przedmiotów, z którymi mamy do 
czynienia każdego dnia. Przemysł jest 
zainteresowany nowymi rozwiązaniami 
w tej dziedzinie, czego wyrazem była 
konferencja „Poliuretany 2015 — współ-
praca na rzecz innowacji”. Spotkanie 
zorganizowano w dniach 9–11 września 
na Politechnice Krakowskiej.

Poliuretany mogą przybierać postać 
najprostszych przedmiotów przydatnych 
w życiu codziennym, jak gąbka czy pu-
meks. Wchodzą w skład wyrobów prze-
mysłu meblarskiego i samochodowego, 
np. jako pianki używane w tapicerce. Peł-
nią też rolę materiałów izolacyjnych, jako 
wielkotonażowe elementy stosowane do 
budowy hal. Wykorzystuje się je do izolo-
wania rur. Przykłady można mnożyć. 

Konferencję „Poliuretany 2015 — współ-
praca na rzecz innowacji” Politechnika Kra-

Konferencja naukowców i przedstawicieli przemysłu na PK

Bardzo potrzebne poliuretany
kowska zorganizowała we współpracy z fi r-
mą Fampur, przy udziale innych podmiotów 
życia gospodarczego. Ponad połowę uczest-
ników spotkania stanowili przedstawiciele 
dużych przedsiębiorstw. Dr hab. inż. Alek-
sander Prociak, prof. PK z Wydziału Inżynie-
rii i Technologii Chemicznej PK podkreśla, 
że obecność reprezentantów znaczących 
fi rm na spotkaniu jest świadectwem dobrych 
kontaktów naszej uczelni z przemysłem i za-
powiedzią dalszego rozwoju tej współpracy. 
W trakcie rozmów prowadzonych podczas 
konferencji widoczne było zainteresowa-
nie wynikami badań prowadzonych na PK. 
Przetarciem ścieżki dla dalszych kontaktów 
stało się sprzedanie fi rmie ZD-Organika 
licencji na opracowaną na PK metodę wy-
twarzania biokomponentu do syntezy mate-
riałów poliuretanowych. 

W otwarciu konferencji wziął udział 
prorektor ds. nauki Politechniki Kra-

kowskiej prof. Jan Kazior, który dokonał 
prezentacji uczelni. O dorobku i stałym 
rozwoju Wydziału Inżynierii i Technolo-
gii Chemicznej mówił jego dziekan — 
prof. Zygmunt Kowalski. Reprezentujący 
fi rmę Fampur dr Leonard Szczepkowski 
pokreślił znaczenie osobistych kontak-
tów, które możliwe są dzięki organizowa-
nym już od 40 lat konferencjom na temat 
poliuretanów. Obrady poprzedził występ 
zespołu tanecznego „Latiga”, który przed-
stawił spektakl inspirowany tematyką kon-
ferencji. 

W konferencji na PK uczestniczyli go-
ście z zagranicy: z Czech, Francji, Łotwy 
i Włoch. Spotkaniu towarzyszyło wydanie 
specjalnego numeru periodyku „Polimery”, 
w którym ukazało się dziewięć artykułów 
dotyczących poliuretanów.

(ps)

Zgromadzeni na jubileuszowej sesji goście wysłuchali historii Studium
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Kraków należy do miast o wy-
sokim zanieczyszczeniu powietrza. 
Badania przeprowadzone przez spe-
cjalistów z Politechniki Krakowskiej 
wykazały, że poprawę można uzyskać 
poprzez intensywne zmywanie ulic. 
Poinformowano o tym podczas spo-
tkania z dziennikarzami, do którego 
doszło 22 czerwca.

W krajach zachodnich badania ta-
kie są na porządku dziennym. W Polsce 
dopiero się rozpoczynają, a Kraków jest 
w tej dziedzinie liderem. Idea ich przepro-
wadzenia wyszła od Miejskiego Przedsię-
biorstwa Oczyszczania, a przy prowadze-
niu testów współpracował Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska. O wy-
nikach analiz mówiono podczas briefi ngu 
dla mediów w siedzibie MPO w Krakowie 
przy ulicy Nowohuckiej. Politechnikę Kra-
kowską reprezentowali — autorka badań 
dr hab. inż. Agnieszka Generowicz wraz 
z współpracującą z nią dr inż. Małgorzatą 
Kryłów oraz dr hab. inż. Adam Grocho-
walski, prof. PK, konsultujący przeprowa-
dzone badania. 

Ich celem było przedstawienie zmian 
środowiska, zachodzących w wyniku 
zmywania ulic oraz określenie koniecz-
nej częstotliwości oczyszczania, aby 
efekty były znaczące. Pierwsze badania 
wykonano w dniach od 15 do 17 kwiet-
nia. Testy przeprowadzono na alejach 
Krasińskiego i Mickiewicza, na odcinku 
od mostu Dębnickiego do ulicy Czarno-
wiejskiej. Nocami, od godziny 23 chod-
niki wzdłuż jezdni były myte, a obie nitki 
jezdni alej zamiatane. Chwilę później ru-
szały tyralierą trzy polewaczki (w asyście 
policyjnej), a następnie badacze z PK 
pobierali próbki zanieczyszczeń do ana-
lizy. Działania te powtarzano co dwie go-
dziny, aż do godziny 4–5 rano. Badania 
wykonano ponowie 19 maja w alejach, 
a także w innych miejscach Krakowa — 
na ulicy Bulwarowej i na ulicy Halszki. Ze 
względu na warunki pogodowe testy tym 
razem trwały krócej. 

Wyniki analiz przeprowadzonych 
przez specjalistów z Katedry Techno-
logii Środowiskowych PK wykazały, że 
zalegający na ulicach bród i śmieci roz-
jeżdżane kołami samochodów, a następ-
nie wzbijane w powietrze podmuchami 
wiatru, potęgują krakowski smog. Nato-
miast intensywne sprzątanie i zmywanie 

ulic znacząco przyczynia się 
do redukcji poziomu zanie-
czyszczeń. W szczególności 
stwierdzono czasową reduk-
cję pyłów zawieszonych w po-
wietrzu, szczególnie oznaczo-
nych symbolem PM10.

W efekcie przeprowadzo-
nej wielokryterialnej analizy 
matematycznej stwierdzono, 
że stałe obniżenie pozio-
mu zanieczyszczeń, w tym 
poprawę jakości powietrza, 
można w przypadku Alej 
Trzech Wieszczów osiągnąć 
— w najkorzystniejszym wa-
riancie — oczyszczając je 
raz dziennie, gruntownie zaś 
zmywając przez trzy dni co 
dwa tygodnie. W ten sposób 
można nie tylko podnieść jakość po-
wietrza, ale również polepszyć jakość 
ścieków i zmniejszyć poziom zanie-
czyszczenia gleby. Podczas spotkania 
z dziennikarzami zapowiedziano, że ba-
dania zostaną powtórzone.  

W ostatnich latach w Krakowie wie-
le uwagi przywiązuje się do obniżenia 
skażenia powietrza poprzez dążenie do 

Efekt współpracy specjalistów PK z MPO w Krakowie

Czystsze ulice polepszają powietrze

likwidacji pieców spalających węgiel. 
Badania przeprowadzone przez specja-
listów z PK wspólnie z MPO zwracają 
uwagę na inną ważną drogę redukcji za-
nieczyszczeń krakowskiej atmosfery. 

(ps)

Dr hab. inż. Agnieszka Generowicz prezentuje badaną 
próbkę

Swoje pięciolecie obchodził Uni-
wersytet Trzeciego Wieku Politechni-
ki Krakowskiej. Zakończenie kolejne-
go roku działalności UTW odbyło się 
17 czerwca w sali konferencyjnej pa-
wilonu „Kotłownia”. Po raz pierwszy 
dyplomy ukończenia zajęć otrzymały 
dwie liczne grupy seniorów. 

Dyplomy odebrali absolwenci pię-
cioletniego cyklu kształcenia (70 osób) 
i cyklu trzyletniego (57 osób). Pamiątko-
we karty wręczyli — koordynator UTW 
PK dr inż. Władysława Maria Francuz, 
prof. oświaty oraz dr Marian Piekarski, 
dyrektor Centrum Pedagogiki i Psycho-
logii PK, jednostki prowadzącej zajęcia 
UTW. Uczestniczący w uroczystości rek-
tor PK prof. Kazimierz Furtak stwierdził, 
że działalność uniwersytetu dla seniorów 
jest imponująca.

Po pięciu latach działalności UTW PK

Nadal więcej chętnych niż miejsc
Spotkanie uświetnił wykład prof. Ka-

zimierza Flagi na temat wyprawy mosto-
wej do Gruzji i Armenii. Wśród obecnych 
na sali był prorektor PK prof. Dariusz 
Bogdał. Zgromadzeni mieli okazję wy-
słuchać występu Zespołu Wokalnego 
„Srebrne Głosy”. Uczestnicy uroczysto-
ści otrzymali też książkę „A seniorzy da-
lej wędrują” — drugą tego typu publika-
cję, w której opisana została aktywność 
podróżnicza słuchaczy UTW.

Uniwersytet Trzeciego Wieku PK 
cieszy się niesłabnącym powodzeniem. 
Liczba słuchaczy przekracza obecnie 
200. Zapisy na kolejny rok akademicki 
2015/2016 trzeba było zakończyć z po-
wodu braku wolnych miejsc.

(R.) 
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Do MCK przyjeżdżają młodzi ludzie 
z całego świata — z Afryki, Ameryki 
Południowej i Środkowej, Europy i Azji. 
Odkrywając związki z naszym krajem, 
w ostatnich latach przybywają licznie 
także przedstawiciele Polonii. 

To z myślą o tej tak zróżnicowanej 
kulturowo grupie młodzieży organizo-
wane są roczne kursy kształcenia, przy-
gotowujące do podjęcia studiów wyż-
szych w Polsce (w języku polskim lub 
angielskim). Tylko w roku akademickim 
2013/2014 w Centrum naukę rozpoczęło 
ponad 120 obcokrajowców, kandydatów 
na studia w języku polskim oraz prawie 
70 cudzoziemców studiujących w Krako-
wie dzięki Programowi Erasmus. Naukę 
języka polskiego jako obcego (na lektora-
tach) kontynuowało w Centrum w ubieg-
łym roku akademickim 19 studentów. 

En face i z profi lu
Centrum zostało powołane w 1985 r. 

na podstawie decyzji ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego jako pozawy-
działowa jednostka uczelni. Powstało 
z inicjatywy profesora Stanisława Juch-
nowicza, który do 2006 r. pełnił funkcję 
jego dyrektora. W 2007 r. obowiązki te 
przejął dr inż. arch. Tomasz Jeleński.

Początkowo w Centrum przygoto-
wywano tylko do studiów na kierunku 
„architektura i urbanistyka”. Z czasem 
program jednostki zmienił się, dosto-
sowując do realnego zapotrzebowania 
rynku edukacyjnego i rynku pracy. Dziś 
Centrum przygotowuje do studiów na 
uczelniach o odmiennych profi lach na-
ukowych. Jego absolwenci zostają: ar-
chitektami, ekonomistami, inżynierami, 
ale także artystami czy dziennikarzami.

Opracowane w Centrum metody 
dydaktyczne pozwalają na niezwykle 

szybkie przyswajanie języka polskiego 
i wyrównywanie poziomu kształcenia słu-
chaczy. Szczególną wagę przykłada się 
tu do poszerzania słownictwa specjali-
stycznego z różnych dziedzin wiedzy. Co 
ważne, Centrum, doskonaląc swoje kom-
petencje, współpracuje z Uniwersytetem 
Pedagogicznym w Krakowie i prowadzi 
praktyki dla ponad 50 słuchaczy studiów 
podyplomowych tej uczelni (z zakresu 
nauczania języka polskiego jako obce-
go), a wspólnie z Uniwersytetem Jagiel-

lońskim organizuje studenckie przed-
sięwzięcia integracyjne. Prowadzi także 
Szkoły Letnie Języka i Kultury Polskiej.

Nie tylko kształcenie językowe 
stanowi priorytet Centrum. Programy 
kursów przygotowawczych przewidu-
ją również uczenie matematyki, fi zyki, 
chemii, informatyki, rysunku odręcz-
nego, języka angielskiego. Studentom 
przekazywana jest także niezbędna 
wiedza o świecie. 

Z danych, które Centrum gromadzi, 
wynika, że większość słuchaczy po od-
bywanym w nim tzw. roku zerowym po-
dejmuje studia na polskich uczelniach 
i zdobywa dyplom. Bywa, że wracają 
potem w rodzinne strony, ale niektórzy 

Zostawiają tu swoje serce
Od 30 lat dewizą Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki 
Krakowskiej jest otwartość na świat i szacunek wobec innych: studiują tu 
przecież osoby wywodzące się z różnych kręgów kulturowych i religijnych

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej w tym 
roku obchodzi 30. rocznicę powstania. Miarą tego jubileuszu jest wysiłek 
pedagogów, którzy nauczyli języka polskiego i przygotowali do studio-

wania na polskich uczelniach około tysiąca obcokrajowców. 
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pozostają w Polsce — pracują, zakła-
dają rodziny. Dzięki kreatywności, zna-
jomości języków obcych i świetnemu 
wykształceniu z reguły bardzo dobrze 
radzą sobie na rynku pracy w Polsce 
i w swoich krajach.

Szlifowanie diamentów
Wybierają różne ścieżki kariery. Ma-

rina Polets z Kazachstanu przyjechała 
do Polski w 2008 r. i została studentką 
MCK PK. Rok później rozpoczęła stu-
dia na tutejszym Wydziale Architektury. 
W lutym 2013 r. uzyskała dyplom archi-
tekta inżyniera. Na PK wybrała również 
studia magisterskie w języku angielskim. 
W doskonaleniu umiejętności pomógł jej 
udział w międzynarodowych, architek-
tonicznych warsztatach i konkursach, 
m.in. w Turcji, USA, Kanadzie. W czerw-
cu 2014 r. ukończyła studia, a obecnie 
pracuje w biurze architektonicznym RRC 
Studio w Mediolanie.

Również na Wydziale Architektury 
PK studiowała Marina Grishel z Białorusi. 
Kurs przygotowawczy w MCK PK ukoń-
czyła w 2007 r. Studiując architekturę 
krajobrazu na PK, przez rok przebywała 
w Hiszpanii jako stypendystka Progra-
mu Erasmus. Po studiach półtora roku 
pracowała w biurze architektonicznym 
w Krakowie. Zawsze interesowało ją pro-
jektowanie — dokształcała się w tej dzie-
dzinie i podjęła decyzję o założeniu wraz 
z koleżanką fi rmy grafi czno-dekoracyjnej 
„Przepis na Dizajn”. Rok w MCK wspomi-
na jako jeden z najpiękniejszych w życiu.

Pochodzące z Ukrainy Alina Bon-
darenko i Kate Radko od czterech lat 
studiują międzynarodowe stosunki go-
spodarcze, kierunek prowadzony przez 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
Od początku włączyły się w działalność 

studenckich organizacji i realizują roz-
maite projekty. Obie przygotowują obec-
nie pracę licencjacką. Alina Bondaren-
ko zamierza odbyć praktyki zawodowe 
i naucza języka ukraińskiego Polaków. 
Mówi, że w MCK znalazła nową rodzinę. 
Kate Radko specjalizuje się w ekonomii 
biznesu międzynarodowego. Jako temat 
pracy wybrała międzynarodowy handel 
diamentami. Angażuje się poza tym jako 
wolontariusz w przygotowanie Krakow-
skich Reminiscencji Teatralnych, Mię-
dzynarodowego Festiwalu Kina Nieza-
leżnego Off Plus Camera. Obie starają 
się nie marnować czasu.

„Zerówka”, czyli zaczęli 
od polskiego

Mariano Konopka, student polskie-
go pochodzenia z Argentyny, po kursie 
w MCK PK w 2008 r. podjął studia na 
Politechnice Rzeszowskiej. W tamtym 
roku ukończył ostatni semestr lotnictwa 
i kosmo nautyki (5,5 semestrów). Dodat-
kowo ubiega się o licencję pilota zawo-
dowego. Pracuje w związanej z branżą 
energetyczną hiszpańskiej fi rmie Tranluz.

Na ostatnim roku studiów dokto-
ranckich Politechniki Wrocławskiej jest 
Boliwijczyk, Juan Duenas. W MCK 
PK studiował w roku akademickim 
2005/2006. Potem ukończył Wydział 
Mechaniczny i Budowy Maszyn PWr. 
Mimo trudności z językiem polskim za-
liczał wszystkie przedmioty i zawsze 
otrzymywał stypendium naukowe za 
wyniki w nauce. W najbliższych pla-
nach ma badania naukowe na Politech-
nice w Lulea (Szwecja). O nawiąza-
nych w MCK PK przyjaźniach pamięta 
do dziś. Podkreśla, że większość słu-
chaczy jego rocznika trzyma się razem 
pomimo upływu czasu.

Z Ameryki Południowej pochodzi De-
nise Formicki Beganskas. Do MCK PK 
przyjechała z Brazylii 9 lat temu, w 2006 r. 
przez rok uczyła się polskiego na tzw. 
„zerówce” na PK. Tu przygotowywała się 
do studiowania zarządzania międzynaro-
dowego, kierunku prowadzonego przez 
Uniwersytet Jagielloński. Zanim skończy-
ła studia, została zatrudniona w między-
narodowej fi rmie. Po trzech latach awan-
sowała na stanowisko kierownicze (jest 
odpowiedzialna za 8 krajów). Obecnie 
studiuje fi nanse w instytucie CIMA w Lon-
dynie. Certyfi kat ukończenia tych studiów 
uznawany jest na całym świecie, jednak 
ona planuje pozostać w Polsce, bo — jak 
sama mówi — czuje, że to jej dom.

Augusto Baptista z Angoli naukę 
w MCK PK rozpoczął również w 2006 r. 
Studia na Wydziale Mechanicznym na 
PK ukończył w 2012 r. Wrócił do Angoli 
i  w 2013 r. podjął pracę jako mechanik 
inżynier w Oceaneering, fi rmie zajmują-
cej się wydobywaniem ropy naftowej i jej 
przetwórstwem.

Jak magnes
W czym tkwi siła MCK? Może po 

prostu stwarza dobre warunki do na-
uki i stawia na sukces swoich absol-
wentów. W wypowiedziach wychowan-
ków MCK powtarza się niczym refren 
jeszcze jedna informacja: że lubią to 
miejsce, bo panuje w nim miła atmos-

Monika Glonek:
Współpracuję z MCK od 2011 r. 

W tym czasie praca w charakterze lek-
tora nabrała dla mnie nowego, głębsze-
go znaczenia. Co roku przyjeżdżają do 
nas studenci z różnych części świata, 
którzy pragną nauczyć się naszego 
skomplikowanego języka. Obserwowa-
nie postępów, jakich dokonują na arenie 
lingwistycznej, jest ogromną satysfakcją 
dla lektora — to jak nauka stawiania 
pierwszych kroków przez dziecko. Za-

jęcia z cudzoziemcami można również 
porównać do „tykającej bomby” — są 
nieprzewidywalne, pełne niespodzia-
nek, ale i wybuchów… przeważnie ra-
dości.

Praca ta pozwala przełamywać 
bariery i stereotypy, uczy nowego 
spojrzenia na życie, śmiałego wy-
chodzenia naprzeciw innym kulturom 
i tradycjom. Dzięki niej mogę poczuć 
się nie tylko prawdziwą Polką, ale 
i obywatelką świata.

Michalina Rittner:
Z MCK współpracuję od trzech lat. 

Jest to praca wymagająca, ale równo-
cześnie dająca bardzo dużo satysfak-
cji i rozwijająca — chyba w żadnym 
innym miejscu nie ma okazji, żeby 
uczyć obcokrajowców architektury 
czy historii sztuki. Codzienny kontakt 
ze studentami, pochodzącymi z róż-
nych krajów, uczy też tolerancji i cier-
pliwości. 

Wykładowcy języka polskiego o swojej pracy

Słuchacze MCK PK odnoszą suk-
cesy językowe również na niwie ję-
zyka polskiego. W 2011 r. i w 2014 r. 
znaleźli się w gronie laureatów Ogól-
nopolskiej Olimpiady Języka Polskie-
go dla Obcokrajowców.
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fera. Wyjątkową aurę, która tak wszyst-
kich przyciąga, tworzą nauczyciele. 
Ich serdeczność i życzliwość docenia-
ją prawie wszyscy wychowankowie. 
Zresztą, o uczuciach mówi się tu sporo. 

Pochodząca z Białorusi Agata Walu-
kiewicz, która MCK poznała w 2013 r., 
natychmiast się w nim… zakochała. 
Wszystko robi się tu bowiem „od ser-
ca”, jak ocenia Anar Natsagdorj z Mon-
golii, studiująca w MCK w ubiegłym 
roku akademickim. Ot, taki tłumaczący 
wiele magnetyzm serca.

Wdzięczność dotyczy jednak nie 
tylko wzajemnych relacji, ale i pomocy 
w nauce. Kształcenie na niwie języka 
polskiego to przecież najważniejsze 
zadanie Centrum i dla wielu jego słu-
chaczy warunek konieczny studiowania 
w naszym kraju. Słuchacze MCK nie ża-
łują czasu spędzonego w MCK PK i pod-
kreślają, tak jak adept budownictwa na 
Wydziale Inżynierii Lądowej PK Simao 
Santos z Angoli, że dla obcokrajowców 
to najlepszy wybór. 

Słodka nauka
Zatrudnionym w MCK PK lektorom 

Nazanin Jalili, która przybyła na studia 
do Krakowa z Iranu w 2014 r., dedykuje 
słowa o słodkiej i prostej nauce trudnego 
języka polskiego. A studentka z Białoru-
si, Waleria Skorobogatowa chwali wykła-
dowców za to, że pozbawili zajęcia dy-
daktycznej nudy. Marta Zhadanna Lefor 
z Ukrainy (studiowała w roku akademic-
kim 2013/2014) i Ernesto Bumba (przy-
jechał do Polski w listopadzie 2013 r. 
z Angoli) z szacunkiem podkreślają, że 
dużo się przez ten rok nauczyli. Teraz 
o wiele łatwiej im studiować w Polsce.

MCK PK szczyci się i tym, że nie tyl-
ko realizuje się programy dydaktyczne. 

Tradycją jest zaangażowanie w ba-
dania i działania edukacyjne na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza 
w aspekcie problemów środowiska przy-
rodniczego i urbanizacji czy partycypacji 
społecznej i sprawiedliwego udziału w ży-
ciu społecznym, kulturowym i gospodar-
czym. I  o tej misji nikt tu nie zapomina. 
Może to jeszcze jeden powód poważania, 
jakim od 30 lat cieszy się jednostka.

Jest i jeszcze jeden sekret. Ludzie, 
którzy spotykają się, by wspólnie uczyć 
się w MCK PK, czują się dla siebie waż-
ni. To rzadko spotykana korzyść płyną-
ca z edukacji. Jak wyraziła się jedna 
z uczestniczek kursów, w swojej niezwy-
kłej różnorodności słuchacze MCK PK 
przypominają ogromne, kolorowe puzzle. 
Studiują tu przecież osoby wywodzące 
się z różnych kręgów kulturowych i re-
ligijnych. Trzeba mieć ogromne wyczu-
cie, takt i chęć poznania ich zwyczajów 
i obrzędów, bo niewiedza może czasem 

Agnieszka Kamińska:
Współpracuję z MCK ponad dzie-

sięć lat. Jest to praca bardzo odpo-
wiedzialna, bo musimy dobrze przy-
gotować do studiów w języku polskim. 
Jednocześnie daje dużo w zamian — 
co roku poznajemy ludzi z najodleg-
lejszych zakątków świata, ich kulturę, 
tradycję i mentalność. Uczymy się więc 
od siebie nawzajem. Bardzo nas cie-
szy, że studenci i absolwenci traktują 
MCK jako specjalne miejsce tu, w Pol-

sce i często nas odwiedzają — chwa-
lą się osiągnięciami i dzielą obawami. 
Jest to dla nich namiastka domu. 

Joanna Piera:
Każdy rok akademicki w MCK jest 

zawsze bardzo intensywny. Dużo się 
dzieje: wycieczki, konkursy, różne wy-
darzenia kulturalne, ale dla naszych 
studentów jest to przede wszystkim rok 
intensywnej nauki języka polskiego. 
Często ta praca jest wyzwaniem, bo 

polski nie należy do najłatwiejszych ję-
zyków. Studenci, zwłaszcza na począt-
ku, mają dużo problemów z fonetyką, 
gramatyką, a później też ze specjali-
stycznym słownictwem, którego próbu-
jemy ich nauczyć. Jednak jakaż potem 
satysfakcja, kiedy ktoś, kto w paździer-
niku nie rozumiał ani słowa, po roku 
nauki potrafi  komunikować się całkiem 
swobodnie i umie nie tylko zrobić zaku-
py w warzywniaku czy iść do polskiego 
lekarza, ale też wyrazić swoje emocje.

Od kilku lat Centrum koordynu-
je działalność Międzynarodowego 
Ośrodka Kultury Studentów PK. Do 
wspólnych cennych inicjatyw nale-
żą m.in. odczyty, dyskusje, debaty, 
konkursy piosenki dla studiujących 
na PK obcokrajowców, spotkania in-
tegracyjne, wycieczki krajoznawcze 
i rozgrywki sportowe. MCK PK stara 
się jednoczyć środowisko obcokrajow-
ców z polskimi studentami i środowis-
kiem lokalnym, uczy pozbywania się 
uprzedzeń rasowych, religijnych i kul-
turowych. Słuchaczom na przykładzie 
Małopolski przybliża polską tradycję, 
kulturę i historię. W działalności dy-
daktycznej i naukowej pracownicy 
MCK PK postępują zgodnie z ideami 
otwarcia i równości szans.

doprowadzić do niezręcznych sytuacji, 
a nawet konfl iktów w grupie. Nauka jest 
zatem obustronna: studenci uczą się ję-
zyka i próbują zaadaptować w polskich 
warunkach, ale uczą również drugą stro-
nę — lektorów. Każdy dodaje do całego 
obrazu cząsteczkę siebie. A piękno rodzi 
się z radości, jaką przynosi wspólne dzie-
ło scalania elementów w jedno.

Edyta Gałat
Katarzyna Tyńska

Mgr Edyta Gałat jest wykładowcą języka pol-
skiego w MCK PK.

Jubileuszowe 
seminarium

11 grudnia w godzinach od 10 do 
15 odbędzie się w sali obrad Rady 
Miasta Krakowa (im. S. Wyspiańskie-
go) naukowe seminarium „Centra ję-
zykowe a internalizacja uczelni wyż-
szych w Polsce”.

Główne tematy referatów, które 
wygłoszą prelegenci zaproszeni z róż-
nych instytucji w Polsce, to: centra 
języka polskiego a polityka językowa 
uczelni; problemy metodyczne na-
uczania języków obcych; nowe kierun-
ki studiów w językach obcych; języki 
ojczyste cudzoziemców na polskich 
uczelniach; internacjonalizacja i pro-
mowanie uczelni polskich za granicą.

Tego samego dnia wieczorem 
organizator seminarium — Między-
narodowe Centrum Kształcenia PK 
— zaprasza studentów, absolwentów, 
nauczycieli i osoby związane z  MCK 
na spotkanie opłatkowe.
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Politechnika Krakowska jest związa-
na z rozmaitymi instytucjami życia pub-
licznego i gospodarki wieloma umowa-
mi. Dzięki tym porozumieniom studenci 
uzyskują dostęp do nowoczesnej apa-
ratury, słuchają wykładów osób z dużym 
doświadczeniem zawodowym w różnych 
branżach, odbywają praktyki w znanych 
fi rmach i w urzędach. Firmy i urzędy 
mogą zaś liczyć, że absolwenci, którzy 
przyjdą szukać pracy, będą posiadać 
coś więcej niż tylko wiedzę teoretyczną. 

Niegdyś regułą było, że wybijający 
się słuchacze ostatnich lat studiów pro-
wadzili na macierzystej uczelni zajęcia 
z młodszymi kolegami. Wspomagali 
— w miarę posiadanych umiejętności 
— utytułowanych wykładowców, a przy 
okazji sami nabywali obycia z zawodem 
nauczycielskim. Dlaczego więc nie mieli-
by wykorzystywać nabytej wiedzy, oczy-
wiście pod nadzorem swych opiekunów 
naukowych, poza uczelnią? Na Wydziale 
Architektury PK daje się młodzieży taką 
szansę nie od dziś. Przyszli architekci 
w ramach procesu edukacyjnego coraz 
częściej wykonują zadania przydatne 
różnym instytucjom życia publicznego. 

Projekty, które zachęcają 
do dyskusji

W połowie października 2014 r. Wy-
dział Architektury podpisał z władzami 
Oświęcimia list intencyjny w sprawie wyko-
nania opracowań dotyczących kilku lokali-
zacji wskazanych przez miasto. Studenci 
II roku (w ramach przedmiotu „projektowa-
nie architektoniczno-urbanistyczne jedno-
rodzinnych zespołów mieszkaniowych”) 
oraz dyplomanci (w ramach dyplomu 

inżynierskiego) mieli przygotować kon-
cepcję zagospodarowania terenów przy 
następujących ulicach: Sadowa, Strze-
lecka, Dąbrowskiego, Nideckiego, Sto-
larska, Leszczyńska. Projekty pokazano 
w kwietniu 2015 r. w Tarnowie na wy-
stawie i konferencji zorganizowanej pod 
auspicjami wojewody małopolskiego Je-
rzego Millera dla przedstawicieli gmin wo-
jewództwa małopolskiego.

Instytut Projektowania Urbanistycz-
nego, kierowany przez prof. Grażynę 
Schneider-Skalską, podjął też współpra-
cę z gminą Miechów. W tym przypadku 
chodziło o próbę rewitalizacji centrum 
miasta. Studenci III roku zaproponowali 
nowe funkcje dla zespołu trzech placów 
miejskich, w szczególności koncentrując 
się na obszarze przy dworcu kolejowym 
(gdzie planowany jest parking typu park 
and ride). W czerwcu projekty zostały 
przedstawione w siedzibie Urzędu Gmi-
ny w obecności burmistrza Miechowa 
Dariusza Marczewskiego i jego zastępcy 

Andrzeja Banaśkiewicza (który osobiście 
jest zaangażowany w inicjatywy związa-
ne ze współpracą Miechowa z Politech-
niką Krakowską). Prezentacji studenc-
kich projektów towarzyszyła debata nad 
rozwojem przestrzennym miasta. 

Z kolei problematykę przestrzeni pu-
blicznej na wymagających rehabilitacji 
krakowskich osiedlach Azory, Olsza II 
i Ugorek wprowadzono do dydaktyki na 
I roku studiów. Wykonanie przez stu-
dentów projektów zostało poprzedzone 
spotkaniami z mieszkańcami i analizą 
lokalnych potrzeb. Odpowiedzią na kra-
kowskie potrzeby były też dwie prace 
dyplomowe wykonane w Instytucie Pro-
jektowania Urbanistycznego: 
— praca magisterska Agnieszki Ry-

marczyk „Filharmonia Krakowska 
— rewitalizacja obszaru powojsko-
wego na krakowskich Grzegórzkach” 
(promotor — prof. Jacek Gyurko-
vich, współpromotor — dr inż. arch. 
Agnieszka Wójcik; praca wykonana 
w roku akademickim 2012/2013); 

— praca inżynierska Macieja Rejkowi-
cza „Przebudowa dworca kolejowego 
Kraków-Płaszów wraz z otoczeniem” 
(promotor — dr hab. inż. arch. Anna 
Agata Kantarek, prof. PK; praca wyko-
nana w roku akademickim 2014/2015). 

Burmistrz pochylony nad studenckim 
projektem
Samorządy miast i gmin Małopolski chętnie posiłkują się pracami 
studentów Wydziału Architektury PK, podejmując decyzje dotyczące 
zagospodarowania terenu

Szkoła wyższa przygotowuje studenta do pracy wymagającej wysokich 
kwalifi kacji i kreatywności. Spełnienie tego podstawowego zadania nie 
wyklucza wszak osiągania innych celów. Doświadczenia Wydziału Ar-

chitektury Politechniki Krakowskiej pokazują, że można powiązać edukację 
studentów z niesieniem wsparcia lokalnym społecznościom, zamieszkującym 
w otoczeniu uczelni.

Projekt rewitalizacji obszaru przy Dworcu PKP w Miechowie „Fabryka Bombek” wykonali stu-
denci III roku WA PK: Marzena Kurek, Izabela Pietrzak, Jose Rodrigo Pastor (Erasmus student) 
w ramach przedmiotu „projektowanie urbanistyczne” prowadzonego przez prof. dr. hab. inż. 
arch. Krzysztofa Biedę oraz dr inż. arch. Kingę Racoń-Leję
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Gwoli ścisłości należy dodać, że obok 
projektów realizowanych w Instytucie 
Projektowania Urbanistycznego część 
prac wykonano także w Instytucie Projek-
towania Miast i Regionów, kierowanym 
przez prof. Elżbietę Węcławowicz-Bilską.

Współpraca na wyższym poziomie

Obecnie realizowana współpraca Wy-
działu Architektury PK z władzami samo-
rządowymi miast i gmin Małopolski ma 
charakter długofalowy. Próbą podsumo-
wania efektów jej pierwszego etapu była 
wystawa „Uczelnia — samorząd — biz-
nes”, zorganizowana na Politechnice Kra-
kowskiej w Galerii „Kotłownia”. Na otwarcie 
ekspozycji 12 maja przybyli przedstawicie-
le miast, dla których studenci przygotowy-
wali swe projekty. W spotkaniu uczestniczył 
prorektor PK dr hab. inż. arch. Andrzej Biał-
kiewicz, prof. PK, a Wydział Architektury 
reprezentowali: dziekan prof. Jacek Gyur-
kovich, prodziekani — dr inż. arch. Kata-
rzyna Hodor i dr hab. inż. Agata Kantarek, 
dyrektor IPU prof. Grażyna Schneider-
-Skalska oraz dr hab. inż. arch. Krystyna 
Paprzyca, sprawująca opiekę nad studen-
tami, którzy wykonali prace projektowe na 
rzecz społeczności lokalnych. Obecny był 
też prof. Stefan Dousa. 

Podczas tego spotkania samorzą-
dowcy podkreślali fakt, że współpraca 
z Politechniką weszła na wyższy poziom 
i przynosi gminom istotne korzyści. Pre-
zydent Oświęcimia Janusz Chwierut 
przyznał, że nie spodziewał się, iż efekty 
będą tak znaczące. Studenci WA PK już 
wcześniej wykonywali prace związane 
z Oświęcimiem, ale były to jedynie swo-
bodne, wizjonerskie projekty dotyczące 
zagospodarowania wybranej przestrzeni. 
Teraz Janusz Chwierut i Krystyna Paprzy-
ca uznali za wskazane, by prace młodych 
ludzi były nie tylko przygotowywane pod 
kątem konkretnej lokalizacji, ale uwzględ-

niały także regulacje prawne, zapisy planu 
miejscowego, uwarunkowania komunika-
cyjne, rzeczywistość biznesową, a także 
potrzeby miejscowej społeczności. Innymi 
słowy, chodziło o to, by projekty nadawały 
się do wykorzystania w dalszych działa-
niach władz samorządowych, w szczegól-
ności do zainteresowania wytypowanymi 
przestrzeniami miejskimi deweloperów. 
Prezydent Oświęcimia nie krył, że wcześ-
niej tego typu zadania zlecano fi rmom, co 
wiązało się z ponoszeniem związanych 
z tym kosztów. 

Prace wykonane przez studentów oka-
zały się bardzo inspirujące, zarówno dla 
władz Oświęcimia, jak i z punktu widze-
nia formułowania ofert dla potencjalnych 
inwestorów. Janusz Chwierut propozycje 
młodych ludzi uznał za bardzo ciekawe. 
Zwrócił jednocześnie uwagę, że również 
studenci mogą odczuwać satysfakcję 
z faktu, że ich projekty zostały docenione 
przez samorządowców. A dla uczelni to 
powód do dumy, że ma tak znakomitych 
studentów, stwierdził prezydent Chwierut.

Samorządowcy dziękują 
za wsparcie 

Słowa uznania i podziękowania dla 
studentów oraz dla władz uczelni otwar-
tych na współpracę płynęły też z ust 
innych uczestników spotkania. I oni wy-
rażali chęć rozwijania tej współpracy. Wi-
ceprezydent Tarnowa Piotr Augustyński 
poinformował, że wobec braku wolnych 
obszarów w mieście postanowiono za-
wrzeć porozumienie z gminami sąsiadu-
jącymi z Tarnowem. Na ich terenie będą 
wskazywane studentom lokalizacje, np. 
pod osiedla mieszkaniowe lub przestrze-
nie publiczne. Stosowne porozumienie 
w tej sprawie zostało podpisane z dzieka-
nem WA PK. Wiceprezydent Augustyński 
gratulował studentom Politechniki — jak 
się wyraził — „wspaniałych projektów”. 

Z kolei zastępca burmistrza Miechowa 
Andrzej Banaśkiewicz mówił, że repre-
zentowane przez niego miasto ma sporo 
terenów wymagających uporządkowania. 
Dotyczy to nie tylko wspomnianego dwor-
ca kolejowego i planowanego parkin-
gu w systemie park and ride, ale nawet 
miechowskiej starówki. Andrzej Banaś-
kiewicz stwierdził, że na co dzień władze 
samorządowe żyją pod presją terminów, 
przepisów, problemów z pozyskiwaniem 
funduszy. Dzięki współpracy z PK udało 
się znaleźć czas na wspólne zastanowie-
nie się nad problemami ważnymi dla mia-
sta. — Mnie osobiście zawsze brakowało 
czasu. Dostałem go w prezencie — ko-
mentował współpracę z PK i jej studen-
tami wiceburmistrz Miechowa. I wyraził 
nadzieję, że w wyniku dalszych kroków 
podjętych dzięki studenckiemu wsparciu 
dojdzie do udanych realizacji. 

Również Mirosław Trzupek, dyrektor 
Wydziału Architektury i Planowania Prze-
strzennego w Nowym Sączu, wyrażał 
się z uznaniem o inicjatywie Politechniki. 
Współpracę uczelni z gminami uznał za 
korzystny sposób sporządzenia różnych 
wariantów zagospodarowania przestrzeni 
miejskich. Dyrektor Trzupek kładł szczegól-
ny nacisk na wysoki poziom prac przedsta-
wionych na wystawie w „Kotłowni” i na róż-
norodność zaprezentowanych pomysłów. 

Natomiast przedstawiciel Urzędu Mia-
sta Krakowa Leszek Jasiński — z wykształ-
cenia architekt, absolwent PK — zwrócił 
uwagę na inny aspekt sprawy. Wspomniał, 
jak po ukończeniu studiów przyszło mu się 
zmierzyć z realnym, zawodowym życiem, 
które wyglądało inaczej niż postrzegał je 
wcześniej z perspektywy uczelni. To, że 
dziś studenci już w trakcie nauki mogą 
skonfrontować się z wymaganiami stawia-
nymi zawodowym architektom, Leszek Ja-
siński uznał za największą wartość współ-
pracy Politechniki z samorządami.

*
Nie ulega wątpliwości, że podejmu-

jąc tematy „z życia wzięte” i mając możli-
wość konfrontowania efektów swej pracy 
z opiniami ludzi na co dzień decydujących 
o rozwoju miast, studenci zdobywają wie-
dzę i umiejętności, które bardzo się im przy-
dadzą, gdy będą wkraczać na rynek pracy. 
Doświadczenie takie jest bezcenne. Dla 
uczelni zaś ważny jest fakt, że realizując 
swoją podstawową misję, jaką jest dydak-
tyka, może za jej pośrednictwem wspoma-
gać władze samorządowe w podejmowa-
niu ważnych, często niełatwych decyzji. 

Lesław Peters

Projekt rewitalizacji centrum Miechowa wykonały studentki III roku WA PK: Marta Kulawik, Emilia 
Kościelniak, Agnieszka Kubok w ramach przedmiotu „projektowanie urbanistyczne”, prowadzo-
nego przez prof. dr. hab. inż. arch. Krzysztofa Biedę oraz dr inż. arch. Kingę Racoń-Leję
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Na wystawie zorganizowanej przez 
Pracownię Architektury Społeczno-
-Usługowej Politechniki Krakowskiej 
pokazane zostały projekty siedziby In-
stytutu Adama Mickiewicza w Bejrucie, 
wykonane przez studentów Wydziału 
Architektury PK. Projekty powstały 
dzięki współpracy WA PK z Libańsko-
-Amerykańskim Uniwersytetem w Bej-
rucie. 19 maja, podczas otwarcia wy-
stawy, autorom najlepszych prac wrę-
czono nagrody i wyróżnienia. 

Zaprojektowanie obiektu dla Instytu-
tu Adama Mickiewicza w Bejrucie było 
tematem ćwiczeń w semestrze zimowym 
roku akademickiego 2014/2015 dla stu-
dentów studiów magisterskich WA PK. 
Do wyboru przedstawiono dwie lokali-
zacje budynku — jedną, przy ulicy Da-
mascus, która biegnie wzdłuż tzw. „zie-
lonej linii” na granicy między obszarami 
zamieszkiwanymi przez muzułmanów 
i chrześcijan; drugą — przy głównej ulicy 
w dzielnicy św. Michała. 

Studenci mieli za zadanie zaprojek-
towanie obiektu użyteczności publicz-
nej o funkcji kulturalno-konferencyjno-
-dyplomatycznej. Oczekiwano, że autorzy 
projektów odniosą się do polskiej tożsa-
mości narodowej w dialogu z kontekstem 
miasta, które jest bramą na styku dwu 
kultur — wschodniej i zachodniej. Projekty 
zostały wykonane w Pracowni Architektu-
ry Społeczno-Usługowej (A24) Instytutu 
Projektowania Architektonicznego na Wy-
dziale Architektury PK pod kierownictwem 
dr. hab. inż. arch. Kazimierza Butelskiego, 
dr inż. arch. Magdaleny Kozień-Woźniak 
i dr. inż. arch. Marka Lisowskiego. 

Jury konkursu pierwszą 
nagrodę przyznało Tomaszowi 
Giefertowi. Podczas otwarcia 
wystawy laureat powiedział, że 
przygotowując projekt szukał 
podobieństw łączących kulturę 
polską i i arabską. Kształty geo-
metryczne, charakterystyczne 
dla architektury arabskiej, sko-
jarzył z obrazami krakowskiej 
artystki Marii Jaremy. Zdaniem 
dr. hab. inż. arch. Kazimierza 
Butelskiego, który kieruje pra-
cownią A24, projekt Tomasza 
Gieferta jest niezwykle ujmujący 
wizualnie.

Nagroda druga przypadła 
Patrycji Słowik, a nagroda trze-
cia — Michałowi Karolowi. Po-
nadto przyznano pięć wyróżnień. Otrzy-
mali je: I — Mateusz Andres, II — Kamil 
Kowalik, III — Małgorzata Grela, IV — 
Agnieszka Porada i Ewa Chrząszcz (ex 
aequo), V — Katarzyna Sawicka. 

W skład sądu konkursowego weszli: 
Józef Białasik (przewodniczący) — ar-
chitekt, B2 Studio, prezes Fundacji Pro 
Architectura, Wojciech Bożek — amba-
sador RP w Libanie, Jacek Debis — kry-
tyk architektury, dyrektor Agencji Rozwoju 
Gdyni, Jose Manuel Pages Madrigal — 
dziekan Wydziału Architektury Libańsko-
-Amerykańskiego Uniwersytetu w Bejru-
cie, Tomasz Trzaskalik — architekt, Grupa 
68 Architekci, członek Rady Nadzorczej 
Fundacji Pro Architectura. Jury konkur-
su, korzystało z dobrodziejstw techniki 
i obradowało, komunikując się między 
Bejrutem, Gdynią i Krakowem w dniach 

4–9 lutego 2015 r. Przed wystawą na 
WA PK nagrodzone prace przedstawio-
no w marcu na Libańsko-Amerykańskim 
Uniwersytecie w Bejrucie. 

Uczestniczący w otwarciu wystawy 
prorektor PK dr hab. inż. arch. Andrzej 
Białkiewicz gratulował organizatorom 
konkursu znakomitego pomysłu. Prze-
wodniczący jury Józef Błasik, zwracając 
uwagę na piękne wydawnictwo towarzy-
szące wystawie, podkreślił, że oprawa 
konkursu jest na wyższym poziomie niż 
w przypadku konkursów organizowanych 
przez Kraków. W trakcie uroczystości 
odczytano list nadesłany przez chargé 
d’affaires a.i. Libanu w Polsce Charbela 
Macarona, który przesłał podziękowania 
za podjęcie tematu architektury dialogu 
kultur. Uczestnicy wernisażu mieli okazję 
skosztować oryginalnej kawy libańskiej. 

Na przypomnienie zasługuje fakt, że 
polsko-libańskie związki w dziedzinie ar-
chitektury datują się od połowy lat czter-
dziestych XX w., kiedy to w Bejrucie za-
mieszkał i rozpoczął prace znany polski 
modernista Karol Schayer. Według jego 
projektów powstało w stolicy Libanu wiele 
obiektów, m.in. AUB Alumni Club, hotel 
Carlton i Shell Building. Dr hab. inż. arch. 
Kazimierz Butelski, który w 2013 r. na-
wiązał kontakty z trzema uniwersytetami 
bejruckimi, twierdzi, że współpraca z tymi 
uczelniami jest bardzo korzystna, bowiem 
libańskie szkoły wyższe reprezentują naj-
wyższy poziom na Bliskim Wschodzie. 

(ps)

Wystawa na Wydziale Architektury PK

Architektoniczne wizje polskiego instytutu w Bejrucie

Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski (z lewej) oraz pro-
rektor PK dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK

Projekt Tomasza Gieferta, laureata I nagrody

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h



10/2015 NASZA POLITECHNIKA

25

K
al

ej
do

sk
op

Osoby, które podczas Małopolskiej Nocy Naukowców 
odwiedziły Politechnikę Krakowską, nie mogły narzekać 
na brak atrakcji. Przygotowano dla nich wiele pokazów, 
prezentacji oraz zajęć warsztatowych i laboratoryjnych.

25 września na Wydziale Inżynierii i Technologii Che-
micznej można było obejrzeć efektowne doświadczenia 
i zapoznać się z tajnikami niektórych procesów chemicz-
nych. Część prezentacji dotyczyła praktycznych zastoso-
wań chemii w życiu codziennym. Mówiono o biomateriałach 
przydatnych w medycynie, tłumaczono zjawiska chemiczne, 
zachodzące w kuchence mikrofalowej, pokazywano prze-
twarzanie materiałów polimerowych oraz… węże faraona. 
Wydział Mechaniczny oferował zdalne sterowanie za po-
mocą tabletu, prezentacje niekonwencjonalnych pojazdów, 
w tym bolidu wyścigowego, a także wirtualne kierowanie 
tramwajem i myśliwcem F-16. Na WM nie mogło oczywiście 
zabraknąć robotów.

Małopolska Noc Naukowców była fragmentem szerszej 
akcji, obejmującej całą Europę.

(ps)

Nauka nocą na PK
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Zabawki naprawdę lubią najmłodszych

Czas na... 30-lecie PK
Na zdjęciach — uroczysta Rada Wydziału Mechaniczne-

go zorganizowana z okazji 30-lecia Politechniki Krakowskiej 
w październiku 1976 r. w ówczesnej siedzibie Wydziału przy 
ul. Warszawskiej 24 (obecnie budynek Wydziału Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej). 

W prezydium (od lewej): rektor PK prof. Bolesław Kordas, 
dziekan prof. Stanisław Rudnik, dr inż. Bartłomiej Bębenek. 
Poniżej: przemawia prof. Andrzej Samek. Zdjęcie grupowe — 
na pierwszym planie (z  prawej) prof. Michał Życzkowski, obok 
prof. Marian Zabłocki.



NASZA POLITECHNIKA 10/2015

26

K
al

ej
do

sk
op

Porozumienie ministra skarbu 
z krakowskimi uczelniami 
ws. powołania spółki
PAP z 19 sierpnia 2015 r.

Minister skarbu Andrzej Czerwiński 
podpisał porozumienie z rektorami trzech 
krakowskich uczelni w sprawie utworzenia 
spółki, która na rewitalizowanych terenach 
Nowej Huty będzie tworzyć technologie 
dla „inteligentnego miasta i innowacyjnej 
gospodarki”. Sygnatariuszami porozu-
mienia z ministrem skarbu są Akademia 
Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakow-
ska i Uniwersytet Rolniczy. Spółka nazwa-
na „Laboratorium Inteligentnego Miasta 
i Innowacyjnej Gospodarki SA” ma za za-
danie stworzenie w Krakowie przestrzeni 
do rozwoju innowacyjnej gospodarki. Dzia-
łalność spółki będzie związana z przygoto-
wywanym projektem inwestycyjnym „KRK 
NH2”. Będzie on zlokalizowany na ok. 
300 hektarach terenów poprzemysłowych 
w Nowej Hucie, zbędnych do prowadzenia 
obecnej działalności hutniczej przez Arce-
lorMittal Poland, takich jak m.in. obszary 
po stalowni martenowskiej czy walcowni 
zgniatacz. Spółka przekaże je na rzecz 
Skarbu Państwa w zamian za uzyskanie 
tytułu własności do około 490 ha terenów, 
które wykorzystuje w oparciu o użytkowa-
nie wieczyste.

Uczelnie wybierają kurs na miasto
„Gazeta Wyborcza w Krakowie” 
z 1 września 2015 r.

Wygląda na to, że już niedługo w Kra-
kowie pojawią się eksperci z wykształ-
ceniem... miejskim. — Po latach wresz-
cie mamy do czynienia z prawdziwym 
renesansem miasta i miejskości. Miasta 
postrzeganego jako miejsce do życia 
i rozwoju. Obserwujemy to szczególnie 
w krajach wysoko rozwiniętych, ale ten 
sam trend widać w Polsce — cieszy się 
dr Tomasz Jeleński, kierownik uruchamia-
nego w tym roku akademickim studium 
podyplomowego z zakresu zarządzania 
zrównoważonym rozwojem miast. (…) 
Trend zauważyły krakowskie uczelnie, 
które postawiły sobie za cel wykształcenie 
ekspertów od tkanki miejskiej i jej rozwoju. 
Wspomniane studium to wspólny projekt 
Międzynarodowego Centrum Kształce-
nia Politechniki Krakowskiej oraz Funda-
cji Sendzimira we współpracy z INTBAU 
Poland. (...) Studium MCK PK może się 
okazać świetną propozycją dla miejskich 
urzędników. 

Wsparcie dla przedsiębiorców 
w regionie
Tarnow.pl z 6 września 2015 r.

Wolę rozpoczęcia działań w zakresie 
wymiany informacji gospodarczych oraz 
wspierania mikro-, małych i średnich przed-
siębiorstw w regionie wyrazili w podpisanym 
liście intencyjnym przedstawiciele władz 
miasta i Politechniki Krakowskiej, prowa-
dzącej działania w ramach ośrodka Enter-
prise Europe Network. — Rozwój gospodar-
czy miasta traktuję priorytetowo. Wierzę, że 
jednym z jego elementów stanie się współ-
praca z krakowską uczelnią — uważa pre-
zydent Roman Ciepiela. Strony porozumie-
nia ustaliły priorytety wzajemnej współpracy. 
Postawiono przede wszystkim na przepływ 
informacji o usługach świadczonych zarów-
no przez miasto, jak i Centrum Transferu 
Technologii krakowskiej uczelni, wzajemną 
pomoc promocyjno-wydarzeniową, uczest-
nictwo w organizowanych spotkaniach lokal-
nych instytucji okołobiznesowych w regionie 
oraz podejmowanie wszelakich działań, ma-
jących na celu wzmocnienie oferty i dostęp-
ności usług dla fi rm regionalnych. 

Festiwal Sportu zasłużył na Złote 
Słoneczniki
„Dziennik Polski” z 10 września 2015 r.

Wielicki Zespól Szkół im. Brata Alojze-
go Kosiby oraz Centrum Sportu i Rekre-
acji Politechniki Krakowskiej organizują 
Festiwal Sportu dla dzieci z głęboką nie-
pełnosprawnością już od 15 lat. Unika-
towe przedsięwzięcie zostało docenione 
w ogólnopolskim konkursie na najbardziej 
rozwojową inicjatywę dla najmłodszych, 
prowadzonym przez portal Czas Dzieci.pl. 
Festiwal uhonorowano złotą statuetką „Sło-
neczniki 2015” w kategorii „ruch”. Podczas 
gali w Teatrze Stu w Krakowie nagrodę 
odebrali wieloletni organizatorzy imprezy 
Małgorzata Majka z ZS im. Kosiby oraz Ja-
cek Majka, reprezentujący CSiR PK. 

Powstaje wielojęzyczny słownik 
konserwacji i restauracji dzieł 
sztuki
PAP z 17 września 2015 r.

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej 
(PK) tworzą wielojęzyczny słownik konser-
wacji i restauracji dzieł sztuki. Według nich 
publikacja, która będzie dostępna za darmo 
w Internecie, to pierwsze tego typu opraco-
wanie na świecie. Jak poinformowała kieru-
jąca projektem prof. Monika Bogdanowska 

z Wydziału Architektury PK, obecnie 
w słowniku znajduje się ponad 10 tys. haseł 
głównych w językach angielskim, niemiec-
kim i polskim oraz dodatkowo ok. 4 tys. w ję-
zykach francuskim i włoskim. (…) Autorzy 
chcą przekształcić projekt w międzynaro-
dowy i rozbudowywać przy udziale zagra-
nicznych partnerów naukowych. Stworzone 
narzędzie i struktury bazy danych mogłoby 
być wykorzystane do budowy terminolo-
gicznych baz różnych dyscyplin nauko-
wych. Nad projektem, fi nansowanym przez 
Narodowe Centrum Nauki, pracuje zespół 
specjalistów z Politechniki Krakowskiej oraz 
innych ośrodków w Polsce, a także fi lolodzy 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsza 
wersja słownika powinna być publicznie do-
stępna jeszcze w tym roku. 

O słowniku m.in.: Radio Kraków, Radio 
Zet, Radio TOK FM, Onet.pl, wyborcza.pl, 
Wirtualna Polska

Dyplom, który daje pracę
„Rzeczpospolita” z 15 września 2015 r.

Wysokimi wskaźnikami zatrudnienia 
może się pochwalić Politechnika Krakow-
ska. Według najnowszego badania, które 
objęło absolwentów roku 2014, w rok po 
ukończeniu studiów pracuje 93,3 proc. 
z nich (77,7 proc. w wyuczonym zawodzie). 
Rekordzistami byli absolwenci informatyki 
— 96 proc. pracowało rok po dyplomie. 

Nowe dokonanie naukowców 
z Politechniki Krakowskiej
Radio Kraków z 17 września 2015 r.

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej 
opracowali nowe materiały, które można 
zastosować przy produkcji ubrań, sprzętu 
elektronicznego czy solarów. Nie chodzi 
jednak o zwykle ubrania, ale inteligentne — 
takie, które chłodzą, gdy na zewnątrz jest 
upał, lub grzeją, gdy jest zimno. To możliwe 
dzięki tzw. materiałom fazowozmiennym, 
nad którymi pracuje prof. Krzysztof Pieli-
chowski z Politechniki. Krzysztof Pielichow-
ski: — Materiały te posiadają zdolność do 
akumulowania energii cieplnej, a następ-
nie mogą tę energię jakby oddawać. Istota 
tego procesu jest związana z fi zykochemią 
i przy charakterystycznych przemianach 
fazowych i warunkach termodynamicznych 
ciepło może być akumulowane lub zwraca-
ne. To zjawisko może znaleźć zastosowa-
nie w bardzo praktycznych aplikacjach. Nie 
tylko przy produkcji inteligentnych ubrań, 
ale i w laptopach i komórkach, które szybko 
się nagrzewają. 

Politechnika Krakowska w mediach
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Galeria GIL

Samorząd Studencki PK i w tym 
roku zorganizował krótki kurs 
adaptacyjno-integracyjny dla stu-
dentów, którzy 1 października rozpo-
częli swoją przygodę z Politechniką 
Krakowską. W zajęciach „Adapciaka 
2015”, przypadających na początek 
września, wzięło udział 30 osób.

Pierwszoroczniacy zapoznawali się 
najpierw (od 1 do 3 września) z Alma 
Mater — zwiedzając m.in. kampusy 
uczelni zlokalizowane w różnych czę-
ściach miasta: przy ul. Warszawskiej, ul. 
Podchorążych oraz al. Jana Pawła II. 
Tradycyjnie wzięli udział w spotkaniach 
z gospodarzami uczelni — z rektorem 
PK prof. Kazimierzem Furtakiem, pro-
rektorem ds. studenckich prof. Leszkiem 
Mikulskim oraz z dziekanami swoich wy-
działów. W wiedzę niezbędną w nowym 
akademickim życiu miały ich wyposażyć 
szkolenia i prezentacje dotyczące studio-
wania, przyznawania stypendiów, miesz-
kania w akademikach, opieki medycznej, 
korzystania z MPK oraz działalności Sa-
morządu Studenckiego. Okazją, by zoba-
czyć piękno Krakowa, była gra miejska.

Dr uga część „Adapciaka 2015” od-
była się w Andrzejówce, miejscowości 
w Beskidzie Sądeckim, malowniczo 
położonej nad Popradem (7 km od Mu-
szyny). Zorganizowano ją pod znakiem 
aktywnego wypoczynku połączonego 
z rozwijaniem zdolności interpersonal-

nych uczestników obozu oraz pracy 
w grupie. „Adapciakowicze” wzięli też 
udział w swej pierwszej sesji, którą po-
prowadził prof. Leszek Mikulski, przyby-
wający tu z odwiedzinami 4 września. 

Zaadaptuj się, studencie!

DZIWACY — cykl rysunków 
Sławomira Kubiszewskiego
1–24 września 2015 r.

Sławomir Kubiszewski tworzy od 
dziecka — rysuje, maluje, wykonuje 
prace plastyczne. Mieszka w Warsza-
wie, choruje na schizofrenię od 1998 r. 
Od 12 lat uczęszcza na warsztaty terapii 
zajęciowej „Agis” w Warszawie, gdzie 
rozwija się artystycznie pod kierunkiem 
plastyków. Inspiracje czerpie z własnej 
wyobraźni i życia codziennego. Wysta-
wa została zaprezentowana w ramach 
współpracy z Fundacją Sztuki Osób Nie-
pełnosprawnych w Krakowie.

(dz)

Obóz zakończył się późnym popołu-
dniem 6 września. 

Miejmy nadzieję, że nowe doświad-
czenia i znajomości pomogą wszyst-
kim uczestnikom obozu w godzeniu 
obowiązków studiowania i umiejętnym 
wykorzystywaniu czasu. Wierzymy, że 
najmłodsi studenci dadzą sobie świetnie 
radę podczas studiów na naszej uczelni. 

Kamila Załuska
Zdjęcia: Jan Zych

Kamila Załuska jest studentką IV roku tech-
nologii chemicznej oraz II roku chemii bu-
dowlanej na Wydziale Inżynierii i Technologii 
Chemicznej PK, członkini Komisji Kultury 
w Samorządzie Studenckim PK, reprezentuje 
SSPK w Senacie PK. Koordynatorka obozu 
adaptacyjnego „Adapciak 2015”.
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Na koniec numeru... SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA
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Wnuczek i Kruczek
Jest życzeniem mego wnuczka,
Aby dostać pieska Kruczka.
Lecz wziąć pieska to nie sztuczka,
Trzeba co dzień dbać o Kruczka.
Psu potrzebna jest nauczka,
Żeby słuchał mego wnuczka.
Nie wystarczy czasu luczka,
Chwilka, by popieścić Kruczka,
Bo czy piesek to, czy suczka,
Trzeba brać na spacer Kruczka.
Taka, wnuczku, jest nauczka,
Jeśli nadal chcesz mieć Kruczka.

Krzysztof Konstanty Stypuła

26 września 2015 r., zalane zostało przejście podziemne 
pod ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego tuż obok 
Osiedla Studenckiego PK w Czyżynach






