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Słowo rektora
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Spotykamy się na łamach „Naszej Politechniki” po inaugu-
racji nowego roku akademickiego, formalnie kończącej obcho-
dy jubileuszu 70-lecia PK. Rocznicowy czas sprzyjał refl eksji 
nad latami minionymi, ale skłaniał też do namysłu nad naszą 
teraźniejszością i przyszłością. 

Okazją do tych refl eksji były prestiżowe wydarzenia jubi-
leuszowe: uroczysty koncert w Filharmonii Krakowskiej, aka-
demia w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, posiedzenie Kon-
ferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), 
Forum „Nauka i Gospodarka” i międzynarodowa konferencja 
naukowa oraz Gala Sportu PK. Odbyły się także konferencje 
tematyczne i spotkania okolicznościowe organizowane przez 
niektóre wydziały PK. Ukazały się trzy główne wydawnictwa 
jubileuszowe, a także — co szczególnie ważne — naukowe 
publikacje, które powstały z okazji jubileuszu jako wynik do-
datkowej mobilizacji pracowników i jednostek. Organizacja 
wydarzeń jubileuszowych została wysoko oceniona przez 
licznych gości. 

Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom, którzy orga-
nizowali jubileusz, za ponadprzeciętną aktywność, pomysło-
wość i twórczą współpracę. Szczególne podziękowania kieru-
ję do członków Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu z jego 
przewodniczącymi prof. prof. Błażejem Skoczeniem i Stani-
sławem Gacą na czele. Dziękuję pracownikom pionu kanc-
lerza i pionu dyrektora administracyjnego, szczególnie panu 
kanclerzowi, pani kwestor, pani dyrektor administracyjnej, 
pracownikom działów: Promocji, Gospodarczego i Eksploata-
cji. Wyrazy wdzięczności za inicjatywy jubileuszowe kieruję 
do pracowników Wydawnictwa oraz Działu Poligrafi i, Muzeum 
PK, Centrum Sportu i Rekreacji oraz dziekanów i pracowni-
ków wydziałów. Gwoli sprawiedliwości muszę jednak dodać, 
że nie wszyscy skorzystali z okazji, jaką stwarzał jubileusz, 
a była to szansa na zintensyfi kowanie działalności naukowej 
i pomnożenie osiągnięć. Nie wszyscy, którzy mieli stwarzać 
warunki innym, wywiązali się w pełni ze swoich powinności. 
To zróżnicowanie w zaangażowaniu w rozwój uczelni jest wi-
doczne na co dzień. Szkoda, że wielu pracowników nie widzi 
potrzeby zmiany sposobu myślenia i nie zauważa zmieniają-
cych się uwarunkowań zewnętrznych, które wymagają konku-
rowania w obszarze dydaktyki i badań naukowych. Jeżeli tę 
rywalizację będziemy przegrywać, to nasza przyszłość będzie 
gorsza od oczekiwań. 

W pierwszej kolejności musimy sobie poradzić ze skutkami 
niżu demografi cznego. W tegorocznej rekrutacji nie były one 
dla nas aż tak dotkliwe. Na studiach stacjonarnych I stopnia 
zapełniliśmy limity miejsc w 94 proc., na studiach niestacjo-
narnych w 85 proc., co daje łącznie wypełnienie na poziomie 
92 proc. Jeśli tendencja do obniżania się liczby przyjętych stu-
dentów będzie wzrastać, to w niektórych jednostkach PK może 
pojawić się problem z odtwarzaniem kadry przy przejściach na 
emeryturę. Dlatego oprócz promujących naszą ofertę dydak-
tyczną działań, które stale podejmujemy, a także nieustannej 
troski o jakość kształcenia na PK, konieczne są działania za-
pobiegawcze w ramach polityki kadrowej prowadzonej na wy-
działach. O tę zapobiegliwość proszę zwłaszcza dziekanów 
i kierowników jednostek wydziałowych. 

W październiku powstało Laboratorium Inteligentnego Mia-
sta i Innowacyjnej Gospodarki — spółka z udziałem Skarbu 
Państwa i trzech krakowskich uczelni: AGH, Uniwersytetu Rol-
niczego i Politechniki Krakowskiej. Celem spółki jest stworzenie 
przestrzeni dla rozwoju innowacyjnej gospodarki na terenach 
poprzemysłowych Nowej Huty. Laboratorium ma być miejscem, 
w którym będą tworzone i stosowane nowoczesne technolo-
gie. Stanie się więc innowacyjnym parkiem technologicznym 
z centrami badawczymi, laboratoriami wdrożeniowymi i biurami 
projektowymi. Taki cel można zrealizować wyłącznie we współ-
pracy środowiska akademickiego z przedsiębiorcami, a w ta-
kiej współpracy mamy wiele budujących doświadczeń. Dlatego 
włączyliśmy się w inicjatywę LIMiIG z pełnym przekonaniem 
w jej dobre perspektywy. Ten projekt to szansa dla Krakowa 
i Małopolski, ale także szansa dla pracowników i studentów PK, 
dlatego zachęcam do aktywnego uczestniczenia w nim.

Choć obchody jubileuszu uczelni za nami, pozostajemy 
w rocznicowym klimacie w związku z jubileuszami jednostek 
pozawydziałowych PK: 60 lat działa już Studium Praktycznej 
Nauki Języków Obcych, jubileusz 45-lecia świętuje Centrum 
Pedagogiki i Psychologii, a 15-lecie Centrum Szkolenia i Orga-
nizacji Systemów Jakości. Serdecznie dziękuję pracownikom 
tych jednostek za zaangażowanie w pracę na rzecz Politechniki 
Krakowskiej. Aktywność ta przyniosła wspaniałe owoce i stale 
przyczynia się do budowania marki naszej uczelni jako miejsca, 
w którym w sposób wszechstronny dbamy o rozwój kolejnych 
pokoleń światłych inżynierów. Gratulując dotychczasowych 
osiągnięć, życzę wielu dalszych. 

Październik to tradycyjnie początek roku akademickiego, 
a na Politechnice także czas Inżynierskich Targów Pracy. Dla 
naszych studentów i absolwentów targi są znakomitą okazją, 
by nawiązać bezpośredni kontakt z czołowymi polskimi pra-
codawcami, poznać ich oferty i oczekiwania. W tegorocznych 
targach wzięło udział ponad 30 wystawców z kilkunastu branż. 
Wszyscy potwierdzili zapotrzebowanie na dobrze wykształco-
nych inżynierów z PK. Mamy więc pewność, że kształcąc spe-
cjalistów, realizujemy potrzebną misję. 

Nauki techniczne i ścisłe chcemy promować jeszcze sze-
rzej niż dotąd. W najbliższym czasie mamy zamiar powołać 
Uniwersytet Dzieci. To będzie kolejna inicjatywa skierowana do 
uczniów, poprzez którą będziemy rozwijać ich zainteresowania, 
co może się przełożyć na późniejsze wybory drogi rozwoju za-
wodowego. Wierzymy, że dla uczelni Uniwersytet Dzieci będzie 
dobrą inwestycją. 

W listopadzie po raz trzeci odbyły się Zaduszki Politechniki 
Krakowskiej. Jak przed rokiem miejscem zadumy był cmen-
tarz Rakowicki, ale życzliwą pamięcią i modlitwą zostali objęci 
wszyscy zmarli związani z Politechniką, także spoczywający 
na innych nekropoliach. Podczas Zaduszek PK oddajemy hołd 
i cześć twórcom PK i tym, którzy stanowili o znaczeniu i po-
zycji naszej uczelni. Za przygotowanie uroczystości dziękuję 
członkom Koła Seniorów Stowarzyszenia Wychowanków Poli-
techniki Krakowskiej, słuchaczom i absolwentom Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku PK oraz Samorządowi Studenckiemu PK. 

Kazimierz Furtak
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WSPÓLNY JĘZYK INŻYNIERÓW I ARTYSTÓW

Modelowanie — umiejętność 
czy sztuka
Wykład prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego, kierownika Katedry Mechatroniki 
Politechniki Śląskiej, wygłoszony 2 października 2015 r. podczas inauguracji 
roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej

Słowa „model” i „modelowanie” zyskują w ostatnich cza-
sach coraz większą popularność. Trudno znaleźć monografi ę, 
czy też artykuł naukowy, w których terminy te nie pojawiały-
by się wielokrotnie. Również programy studiów nasycone są 
problemami z zakresu modelowania. Studenci Wydziału In-
żynierii Elektrycznej i Komputerowej uczą się „modelowania 
w MATLAB-ie” oraz „modelowania układów dynamicznych”, 
zaś studenci Wydziału Mechanicznego — „modelowania i opty-
malizacji systemów” oraz „modelowania systemów obróbki 
i montażu”.

Główne przyczyny niezwykłej kariery terminu „model” — to 
nieprzerwanie wzrastająca moc obliczeniowa komputerów, la-
winowo narastające możliwości rozwiązywania najbardziej zło-
żonych i skomplikowanych modeli (składających się z tysięcy, 
a nawet milionów równań) oraz pęczniejące z roku na rok bi-
blioteki z łatwo dostępnym profesjonalnym oprogramowaniem.

Technika i sztuka
Bardzo zaawansowane programy komputerowe, sprzyja-

jące szybkiemu i często już automatycznemu tworzeniu i roz-
wiązywaniu modeli matematycznych, niosą w sobie nie do 
końca uświadamiany zalążek spłycenia i zubożenia właściwe-
go pojmowania procesu modelowania jako najbardziej wyrafi -
nowanego przejawu inżynierskiej działalności — działalności, 
wymagającej zarówno olbrzymiej wiedzy i doświadczenia, jak 
też bystrości umysłu, umiejętności oryginalnego myślenia oraz 
ogromnej, często genialnej, intuicji. Aby głębiej zrozumieć isto-
tę procesu modelowania i uświadomić sobie jego najbardziej 
charakterystyczne cechy, cenne i wzbogacające będzie odwo-
łanie się do relacji, łączących technikę i sztukę. Obie te formy 
ludzkiej aktywności mają bowiem ze sobą wiele wspólnego, 
stawiając sobie za cel ułatwianie ludzkiej egzystencji (jest to 
wiodące i kluczowe zadanie techniki), jak też umilanie życia 
i czynienie go piękniejszym (jest to oczekiwanie, którego speł-
nienia domagamy się od sztuki). 

Technika skupia się na potrzebach materialnych człowieka, 
wprowadzając do środowiska naturalnego wciąż nowe i bar-
dziej skomplikowane obiekty techniczne: narzędzia, maszyny 
i urządzenia ułatwiające pracę. Sztuka podąża tropem zupełnie 
odmiennych potrzeb o charakterze duchowym i niematerialnym 

— i zaspokaja te potrzeby, wprowadzając do otoczenia czło-
wieka dzieła sztuki, dostarczające emocji artystycznych, wzru-
szeń i wrażeń estetycznych. Wydawać by się mogło, że droga 
wiodąca do zaspokojenia tak odmiennych w swej naturze po-
trzeb — materialnych i niematerialnych — powinna się wiązać 
z zupełnie odmienną formą ekspresji myśli, koniecznych do 
zaprojektowania i wytworzenia obiektu technicznego lub też 
do wykreowania dzieła sztuki. Tak jednak nie jest, albowiem 
zarówno inżynierię, jak i sztukę wyróżnia dążność i upodobanie 
do prezentacji wyników intelektualnych wysiłków lub też rezul-
tatów artystycznej wizji w formie grafi cznej. 

W inżynierii na ów powszechnie i szeroko stosowany język 
grafi czny składają się: wykresy, diagramy, rysunki techniczne, 
schematy zastępcze i schematy blokowe. W sztuce zaś mamy 
do czynienia z dwuwymiarową grafi ką, obrazem olejnym, akwa-
relą, pastelem, gwaszem, czy też trójwymiarową rzeźbą. Rów-
nież muzyka, która, w przeciwieństwie do wymienionych form 
sztuki, odwołuje się do zmysłu słuchu, wykorzystuje grafi czny 
sposób zapisu treści muzycznych w postaci notacji muzycznej 
— nut i partytur.

WWWWWS

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Klusz-
czyński (ur. 1950 w Brzeszczach) jest 
specjalistą w dziedzinie teorii maszyn 
elektrycznych; zajmuje się m.in. analizą 
zjawisk pasożytniczych w maszynach, 
analizą maszyn w stanach awaryjnych, 
a także mechatroniką. Absolwent Po-
litechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie 
uzyskał również doktorat (z wyróżnie-

niem). Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1996 r. 
Był rektorem Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach, od 
1999 r. jest przewodniczącym Zarządu Głównego Polskie-
go Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej; 
ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Na Politechni-
ce Śląskiej jest kierownikiem Katedry Mechatroniki. Ceniony 
w kręgach międzynarodowych, publikuje m.in. w periodykach 
wydawanych w Wielkiej Brytanii, USA i Japonii; recenzent wie-
lu czasopism międzynarodowych. Szczególną pasją profesora 
jest humanizacja studiów technicznych. 
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Jeszcze większe zdumienie budzi wzajemne przenikanie 
się owych języków, nasuwające przypuszczenie, że być może 
istnieje jeden wspólny, uniwersalny język grafi czny, łączący 
wszystkie dziedziny nauki, techniki i sztuki. Bo jakże inaczej 
traktować odnajdywane w starożytnej sztuce cechy, które po 
wielu stuleciach wkraczają niespodziewanie i triumfalnie do na-
uki, stając się zaczynem wielkiego przełomu myślowego i za-
czątkiem nowych trendów badawczych. 

Jak w mozaice czy witrażu
Technika dekoracyjna mozaiki znana już była w Grecji, 

rozpowszechniła się szeroko w czasach rzymskich, ale peł-
nię rozkwitu i szczyt doskonałości osiągnęła w miastach Italii 
i Bizancjum, stając się na długi okres czasu wiodącą techniką 
zdobniczą w sztuce chrześcijańskiej. Jej sedno to obrazowa-
nie rzeczywistości za pomocą niewielkich kawałków kamieni, 
ceramiki lub też szkła mieszanego z tlenkami metali. Chciało-
by się krótko i zwięźle powiedzieć: obrazowanie rzeczywisto-
ści za pomocą różnorodnych elementów, a mając na uwadze 
to, że w wyrafi nowanej technologicznie mozaice na 1 centy-
metr kwadratowy może przypadać nawet 50 elementów, na-
leży jeszcze dodać i doprecyzować: bardzo małych, ale skoń-
czonych elementów.

Metoda elementów skończonych, określana skrótem MES 
— która nieodparcie kojarzy się z innymi jeszcze technikami 
bazującymi na dyskretyzacji, np. z intarsją, inkrustacją, czy też 
witrażownictwem — powstała zaledwie kilkadziesiąt lat temu. 
Jej dynamiczny rozwój i szerokie rozpowszechnienie w świe-
cie inżynierii wiąże się z nazwiskiem brytyjskiego matematyka 
o polskich korzeniach: Olgierda Cecyla Zienkiewicza — autora 
rozlicznych monografi i i podręczników popularyzujących meto-
dę MES, notabene doctora honoris causa Politechniki Krakow-
skiej. Metoda dotyczy obrazowania rozkładów przestrzennych 
pól magnetycznych, elektrycznych, temperatury czy naprężeń 
mechanicznych w obiektach technicznych (il. 1), podzielonych 
w zmyślny sposób — tak, jak się to czyni w mozaice i witrażu 
— na dyskretne elementy skończone.

Szokujące jest to, że procesem dyskretyzacji obiektu tech-
nicznego, a więc generowaniem siatki (równomiernej bądź nie-
równomiernej), rządzą te same prawa, co w sztuce. Wielkość 
i układ elementów należy przystosować do linii konstrukcyj-
nych, trzeba też brać pod uwagę charakter i naturę obiektu, 

rozpoznawaną dzięki wiedzy o budowie urządzeń technicznych 
i zachodzących w nich zjawiskach. 

Doskonałym przykładem, ilustrującym owe prawa, jest 
elektryczna maszyna indukcyjna, charakteryzująca się skom-
plikowanym wykrojem geometrycznym blach stojana i wirnika. 
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. Innym reprezen-
tatywnym przykładem promieniowania sztuki na naukę jest 
współczesna notacja muzyczna, będąca rozwinięciem średnio-
wiecznej notacji chorałowej, która ograniczała się wyłącznie 
do wskazywania wysokości dźwięków oraz odległości interwa-
łowych. Śmiem twierdzić, że udoskonalona w XV i XVI wieku 
notacja menzuralna, uwzględniająca dodatkowo — prócz wy-
sokości dźwięków — ich wartość rytmiczną, jest pierwszym 
znanym zapisem funkcji matematycznej.

Aby się o tym przekonać, nałóżmy na nuty znanej łacińskiej 
pieśni „Plurimos annos” układ współrzędnych, w którym czas 
na osi odciętych jest wyrażony w jednostkach względnych, 
uzależnionych od tzw. tempa utworu: largo, moderato, allegro, 
czy też presto, zaś oś rzędnych jest związana z częstotliwo-
ścią dźwięku f. Po przełożeniu zapisu nutowego na język ma-
tematyczny otrzymamy funkcję odcinkami stałą tzw. piece-wise 
constant function (il. 2). Funkcje takie, związane z nazwiskami 
Walsha, Haara, czy też Rademachera, były przedmiotem ży-
wego zainteresowania automatyków i elektroników w II połowie 
XX wieku, rodząc wielkie — ale jak się później okazało — płon-
ne nadzieje na rewolucję w teorii sygnałów. 

Poprzestańmy na tych przypadkach, chociaż snucie przykła-
dów, potwierdzających nieustanne przenikanie się języka gra-
fi cznego inżynierii, malarstwa i muzyki mogłoby nie mieć końca.

Od początku dziejów ludzkości 
Wspólnota ekspresji myśli w sztuce i inżynierii oraz prze-

nikanie się ich języka grafi cznego dowodzi, że „myślenie tech-
niczne” i „myślenie artystyczne” muszą mieć ze sobą wiele 
wspólnego. Spróbujmy te wzajemne powiązania i podobień-
stwa odnaleźć, unaocznić i przekuć w zbiór wskazówek cen-
nych zarówno dla inżynierów, jak i dla artystów.

Rozpoczynając nasze rozważania, pokuśmy się wpierw 
o prostą i zwięzłą, ale możliwie wyczerpującą defi nicję mode-
lowania. Modelowanie to umiejętność odwzorowywania wy-
branych cech budowy lub wybranych zachowań tworów natury 1

2
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Modelować, czyli opuszczać
Jak widać, docieranie do „istoty rzeczy”, dokonuje się po-

przez rozumne, konsekwentne i umiejętne opuszczanie, trwa-
jące dopóty, dopóki nie zostanie odsłonięta i wydobyta na świa-
tło dzienne „istota zjawiska”, a na rozpatrywanej scenie nie 
pozostaną wyłącznie obiekty niezbędne do jego zaistnienia. 
Prehistoryczny twórca uporał się z zadaniem budowy „modelu 
polowania” w sposób perfekcyjny. Na obrazie pozostały wyłącz-
nie obiekty konieczne do odwzorowania zdarzenia: grupa łow-
ców, rozjuszone zwierzęta i broń w rękach myśliwych.

Gdy spogląda się na owe syntetyczne, linearne, wręcz no-
woczesne kompozycje anonimowych twórców sprzed kilkuna-
stu tysięcy lat, na myśl przychodzą słowa wybitnego polskiego 
grafi ka Władysława Skoczylasa, profesora rysunku na Wydzia-
le Architektury Politechniki Warszawskiej, autora popularnych 
w okresie międzywojennym drzeworytów: „Pochód zbójników”, 
„Łucznik” oraz „Taniec”. To on swoją wizję tworzenia i arty-
styczne credo zawarł w czterech słowach: „Rysować to znaczy 
opuszczać”.

Owo credo przyświecało również działalności wybitnego 
twórcy Wiktora Zina, profesora na Wydziale Architektury Po-
litechniki Krakowskiej, zwanego architektem piękna i światła 
— w sposób genialny wycinał „piórkiem i węglem” fragmen-
ty zabytkowej materii, tworząc uogólnione modele dworów, 
chat i kapliczek o syntetycznej formie, zawierające wszystkie 
nieodzowne detale architektoniczne oraz elementy konstruk-
cyjne.

Powróćmy do słów Władysława Skoczylasa. Dokonując 
nieznacznej korekty treści, można z powodzeniem odnieść je 
do działalności naukowej i sformułować fundamentalną zasadę 
modelowania: „Modelować to znaczy opuszczać”.

Najbardziej spektakularny przykład, ilustrujący powyższą 
zasadę, został zawarty w legendzie, opisującej odkrycie pra-
wa powszechnego ciążenia. Można powiedzieć, że problem 
grawitacji został rozwiązany z chwilą, gdy na rozpatrywanej 
scenie — a według legendy był nią sad z dorodną jabłonią 
pośrodku — pozostało tylko spadające jabłko i Ziemia. Kon-
templujący zjawisko upadku dojrzałego owocu uczony usunął 
z pola widzenia chatę, płot, drzewa, słońce, wreszcie to, co 
niewidoczne, a jakże mocno zakłócające zjawisko — powie-
trze. Geniusz odkrywcy przejawił się w tym, że na analizowa-
nej scenie pozostawił tylko dwa obiekty, w sposób drastyczny 
kontrastujące wielkością — nieskończenie małe w porów-
naniu z Ziemią jabłko i nieskończenie wielką w porównaniu 
z jabłkiem Ziemię. I jeśli nawet tak nie było, jak głosi to le-
genda (albowiem dobrze wiemy, że prace Galileusza i Ne-
wtona, odnoszące się do swobodnego spadku ciał i prawa 
powszechnego ciążenia — m.in. „Distorsi”, „De motu locali”, 
czy też „Principia mathematica” — obejmowały szeroki okres 
czasu), to legenda owa jest kwintesencją ich rozumowania, 
urzekającym zwięzłością podsumowaniem żmudnych, wielo-
letnich dociekań oraz przemawiającym do wyobraźni przykła-
dem, potwierdzających słuszność i zasady umiejętnego i kon-
sekwentnego opuszczania.

Zagadka „Stogu na polu”
Po owym, można powiedzieć, bardzo celnym przykła-

dzie „fi zycznego modelowania”, mającym charakter legendy, 
przejdźmy do modelu artystycznego, zaczerpniętego znów ze 
świata sztuki. Moim zdaniem zasługuje on na miano modelu 
najpiękniejszego.

(powstałych w wyniku dzia-
łania sił przyrody), bądź też 
obiektów technicznych (zapro-
jektowanych i skonstruowa-
nych przez człowieka) w spo-
sób uproszczony, dobywający 
i eksponujący istotę rzeczy.

Można wskazać trzy za-
sadnicze powody, dla których 
ten intelektualny wysiłek mo-
delowania jest podejmowany. 
Po pierwsze ze względu na 
chęć poznania i lepszego zro-
zumienia świata. Tak dzieje 
się w fi zyce i naukach natu-
ralnych (astronomii, geografi i, 
geologii), ukierunkowanych 

3

na coraz to lepsze poznawanie tworów natury, praw przyrody 
i zasad rządzących światem. Drugi z powodów, to dążność do 
ciągłego polepszania warunków bytu i coraz szerszego zaspo-
kajania potrzeb materialnych. Ma to miejsce we wszystkich na-
ukach technicznych, w których model pozwala na projektowa-
nie, konstrukcję, optymalizację oraz prawidłową eksploatację 
maszyn, urządzeń i systemów. Trzecim powodem jest pragnie-
nie wywoływania doznań estetycznych i wrażeń artystycznych, 
a więc dążenie do zaspokajania potrzeb duchowych człowieka. 
Tak dzieje się w przypadku sztuk pięknych: artysta odzwierciedla 
fragmenty rzeczywistości i przetwarza je tak, aby wzbudzić po-
żądane emocje i wzruszenia. 

Modelowanie jest zaawansowanym, intelektualnym proce-
sem, który pojawił się na początku dziejów ludzkości wraz z naro-
dzinami inteligencji. Cofnijmy się w czasie o około 15–16 tysięcy 
lat, do odległych czasów prehistorycznych, w których człowiek 
zmagał się z niebezpieczeństwami środowiska i walczył o prze-
trwanie z mamutami, z niedźwiedziami jaskiniowymi, posługując 
się prymitywną bronią myśliwską: kamieniami, maczugami, dzida-
mi i łukami. „Myślenie artystyczne” tego okresu doskonale charak-
teryzują ryty i malowidła naskalne, zachowane w doskonałym sta-
nie w jaskiniach i pieczarach Altamiry w Hiszpanii, czy też Lascaux 
we Francji, a odkryte całkiem niedawno pod koniec XIX wieku.

Patrząc na owe pozornie prymitywne dzieła sztuki, nie 
sposób powstrzymać się od stwierdzenia, że już wówczas, 
u zarania ludzkich dziejów, znane były zasady prawidłowego 
modelowania. Weźmy chociażby scenę polowania (il. 3). Rysu-
nek został drastycznie uproszczony, lecz oglądający widz nie 
ma wątpliwości, że jest to „model polowania”. Wiemy znacznie 
więcej: wiemy, że polowanie jest niebezpieczne, pełne grozy 
i nacechowane dramatyzmem, że zwierzęta są groźne i dyspo-
nują ogromną siłą, że ich pokonanie jest możliwe tylko dzięki 
zwinności i gibkości myśliwych oraz temu, że są oni wyposa-
żeni w skuteczną broń — łuki. Wiemy tak wiele, mimo tego że 
malowidło składa się tylko z niewielu kresek i plam.

Wskażmy na te czynności intelektualne i etapy myślenia 
prehistorycznego człowieka, prowadzące go do zbudowania 
tak poprawnego i czytelnego „modelu polowania”. Dzięki roz-
wojowi metod sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie te ko-
lejne czynności nazwać. Czynność pierwsza (podjęta jeszcze 
w trakcie polowania) — to rejestracja i archiwizacja ciągu obra-
zów oraz świadomy wybór pojedynczej „klatki”, która najlepiej 
oddaje dynamikę zdarzenia. Dalsze czynności to: segmentacja 
obrazu, detekcja ruchomych obiektów, kasacja tła, wyznacze-
nie obrazu krawędziowego i szkieletyzacja postaci.
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Litografi a wybitnego grafi ka 
i malarza Leona Wyczółkowskiego, 
zatytułowana „Stóg na polu”, jest 
modelem czegoś, czego — wyda-
wałoby się — nie można odwzo-
rować. Jest modelem bezkresu 
litewskiego pejzażu; bezkresu, któ-
ry emanuje smutkiem, poraża mo-
notonią i rodzi nieodparte uczucie 
nostalgii. Patrząc na obraz, obser-
wator bezbłędnie wyczuwa, że ski-
by i bruzdy zaoranego czarnoziemu nie kończą się na linii ho-
ryzontu, ale ciągną się znacznie dalej, poza linię widnokręgu.

Zastanówmy się, co jest źródłem tego przekonania. Spróbuj-
my rozwikłać tajemnicę tak przekonującego odwzorowania bez-
kresu na grafi ce, składającej się zaledwie z kilku linii i kilku plam.

„Bez-kres” oznacza „brak kresu”. Kresem obrazu jest jego 
rama (il. 4). Obraz musi więc sięgać poza ramę. Jeśli nie jest 
to możliwe w rzeczywistości, to musi tak się stać w wyobraźni 
widza. Punkt przecięcia dwóch głównych linii kompozycyjnych 
— linii horyzontu oraz linii bruzd pola — leży daleko poza ramą 
(il. 5). Wzrok obserwatora bezwiednie kieruje się więc ku punk-
towi przecięcia, którego odległe położenie jest miarą bezkre-
snej dali. Dopełnieniem zamysłu artysty są dwie wydatne plamy 
kompozycyjne — przysadzistego stogu siana i strzelistej kępy 
wyrośniętych bodiaków (il. 6), których najistotniejszym zada-
niem jest przesunięcie punktu ciężkości kompozycji w prawo, 
ku punktowi przecięcia się głównych osi kompozycyjnych. 

To przesunięcie punktu ciężkości obrazu, jak też dodatkowe 
podkreślenie istnienia odległego punktu zbieżności charaktery-
stycznym układem chmur, jeszcze silniej przymusza widza do 
patrzenia poza ramę obrazu — w dal. Nie było to zadanie łatwe, 
co potwierdza sam mistrz, wyznając szczerze w swoich pamięt-
nikach: „Na małych przestrzeniach człowiek musi się silić, aby 
wydobyć bezmiar”. 

Minimalistyczna koncepcja dzieła oraz nikła, mocno zre-
dukowana liczba linii, nakazuje przywołać słowa innego jesz-
cze wybitnego polskiego teoretyka sztuki i architekta, Juliusza 
Żórawskiego, autora śmiałej modernistycznej przebudowy 
słynnego gmachu Wedla w Warszawie, profesora Politechniki 
Krakowskiej. W przepięknie wydanej przez uczelnię monografi i 
„Siatka prostych” eksponuje on jeszcze inny aspekt prostoty: 
„Poznanie przebiega drogą minimalnych połączeń”.

Zagadka „Stogu na polu” została więc rozwikłana i wy-
jaśniona. Co najmocniej uderza, to „matematyczność” wizji 
twórcy i matematyczny charakter kompozycji. Popatrzmy tylko, 
co stałoby się z kompozycją bez owej geometrycznej wiedzy, 
z której artysta skorzystał najpewniej w bezwiedny i nieświado-
my sposób (il. 7).

Na przykład transformator
Cofnijmy się teraz do świata techniki. Repre-

zentatywny dla naszych rozważań wydaje się 
być transformator, najpowszechniej stosowane 
urządzenie elektryczne, znajdujące szerokie 
zastosowanie, począwszy od elektroenergety-
ki, aż po elektro nikę, o mocach znamionowych 
sięgających od setek MVA, aż po moce równe 
zaledwie ułamkom wata. Z punku widzenia teo-
rii obwodów elektrycznych transformator — to 
układ dwóch magnetycznie sprzężonych cewek, 

których współdziałanie, ukierunkowane na zmianę poziomu 
napięć, tłumaczy zjawiska indukcji wzajemnej i samoinduk-
cji. W praktyce inżynierskiej niezbędne staje się uwzględnie-
nie wielu innych jeszcze, nie mniej ważnych zjawisk, a mia-
nowicie:
• wydzielania się energii cieplnej na rezystancjach uzwojeń;
• wydzielania się energii cieplnej w rdzeniu ferromagnetycznym;
• powstawania strumieni rozproszenia;
• poboru mocy biernej, związanej z magnesowaniem rdzenia.

Projektant i konstruktor transformatora nie może pomi-
nąć żadnego z tych zjawisk, albowiem wszystkie one rzutują 
na dane znamionowe oraz dane katalogowe transformato-
ra. W przypadku użytkownika, któremu zależy na sztywnym 
źródle energii o zadanej wartości napięcia, dominujące zna-
czenie będzie miała zmienność napięcia, możliwa do wyzna-
czenia na podstawie uproszczonego schematu zastępczego, 
składającego się wyłącznie z parametrów wzdłużnych.

Specjalista elektroenergetyk, zajmujący się obliczenia-
mi sieci elektroenergetycznych, zadowoli się jeszcze bardziej 
okrojonym schematem zastępczym, zawierającym wyłącznie 
reaktancję zwarcia, ale by dokładnie wyznaczyć wartość tego 
najbardziej interesującego go parametru, nie cofnie się przed 
wykorzystaniem zaawansowanych komputerowych technik ob-
liczania rozkładu pół magnetycznych — metodą sieci reluktan-
cyjnych czy metodą elementów skończonych.

Dla inżyniera z zakresu techniki wysokich napięć, badającego 
skutki wyładowań atmosferycznych i uderzeń piorunów, szcze-
gólnego znaczenia nabierają pojemności uzwojeń w stosunku 
do rdzenia transformatora oraz pojemności międzywarstwowe 
w uzwojeniach; parametry, które w ogóle nie były uwzględnia-
ne na wcześniej prezentowanych modelach. Jak widać, gama 
modeli matematycznych transformatora jest bogata — i każdy 
z zaprezentowanych modeli może być uznany za odpowiedni, 
celny, tyle tylko że w odniesieniu do innej klasy zjawisk lub też 
w stosunku do innych właściwości eksploatacyjnych. O tym, czy 
model jest adekwatny, decyduje więc planowany zakres jego 
praktycznego wykorzystania. 

4 5 6
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Zestawienie modeli transformatora (il. 8) jest przekonującą 
ilustracją fragmentu przedstawionej na wstępie defi nicji mode-
lowania, mówiącego o tym, że model odwzorowuje wyłącznie 
wybrane zjawiska lub wybrane cechy rzeczywistego obiektu. 
Każdy z reprezentowanych modeli transformatora dotyka „isto-
ty rzeczy”, tyle że „istota rzeczy” jest zupełnie odmienna dla 
różnych zakresów zastosowań.

Ta zdolność właściwego wyboru i odpowiedniego dopa-
sowania modelu do przewidywanego zakresu stosowalności 
zasługuje na miano kluczowej inżynierskiej umiejętności. Jest 
to umiejętność obwarowana podwójnym znakiem nierówności. 
Dobry model musi bowiem brać pod uwagę wszystko to, co jest 
istotne, ale też nie powinien brać pod uwagę niczego, co jest 
zbędne lub odgrywa drugorzędną rolę. Model nie może więc 
być zbyt skąpy i ubogi, ale nie może też być nadmiernie, zby-
tecznie rozbudowany, krótko mówiąc, nie może być „przewy-
miarowany”. Model trafny — to model adekwatny. To model „na 
miarę” planowanych zastosowań. 

Intuicja i podświadomość 
Pokuśmy się zatem o garść refl eksji związanych z samym 

procesem formułowania modeli. To, że stworzenie trafnego 
modelu wymaga gruntownej wiedzy i bogatego doświadcze-
nia, logicznego myślenia oraz żmudnego i wytężonego rozu-
mowania, jest sprawą znaną i oczywistą. To jednak, że w two-
rzenie modelu tak często i niespodzianie wplata się przebłysk 
intuicji, zwany olśnieniem, jest niewytłumaczalnym działaniem 

podświadomości. Jest zagadką, którą dobrze poznali grec-
cy myśliciele, tworzący podwaliny ludzkiej wiedzy. Słowem-
-kluczem, opisującym to nieuświadomione działanie podświa-
domości stał się słynny okrzyk wyskakującego z balii Archi-
medesa: Eureka! 

Trzeba dobitnie stwierdzić, że intuicja zwykła podpowia-
dać tym, którzy na to zasługują. Intuicja sprzyja opętanym 
pracą i opętanym wiedzą: tym, których wiedza jest ogromna 
i sięga daleko poza tematykę modelu — w matematykę, fi -
zykę, fi lozofi ę i sztuki piękne. Dzieje się tak dlatego, że roz-
wiązanie podsuwane przez intuicję jest najczęściej niczym 
innym jak nieoczekiwanym skojarzeniem dwóch odległych 
dziedzin, obcych sobie metod, teorii, czy też faktów, loku-
jących się w tak odległych rewirach ludzkiej wiedzy, że ni-
komu logicznie myślącemu nie przyszłoby na myśl, aby je 
połączyć. 

Cud intuicji i podświadomości polega na tym, że — wbrew 
logice — zszywa trwałą nicią w jednej krótkiej chwili przebły-
sku i olśnienia te dwa tak odległe obszary. Łączy je jakąś nie-
wytłumaczalną magistralą komunikacyjną, jakąś niezwykłą, 
błyskawicznie zbudowaną białkową estakadą lub mostem 
nerwowych włókien, przebiegających ponad siecią stopniowo 
rozwijających się aksonów, splatających kolejne sąsiadujące 
ze sobą neurony. 

Pozwólcie, że — zapytany o przykład — sięgnę znów do 
arsenału twórczości mistrza Leona Wyczółkowskiego. Cie-
kawy przykład działania intuicji odnajdziemy w monochro-
matycznej akwareli, zatytułowanej „Walczące żubry”. Ol-
brzymią, skupioną siłę zmagających się zwierząt wyraziście 
obrazują wygięte linie grzbietów. Artysta, wiedziony z pew-
nością głosem podświadomości, poszedł dalej. Sylwetki żub-
rów wpisują się w kształt napiętego łuku (il. 9), będącego 
od pradawnych czasów symbolem zakumulowanej potężnej 
energii (il. 10). Widz wyczuwa, że przedstawiony stan równo-
wagi, jest stanem równowagi chwiejnej, że lada moment na-
gromadzona w mięśniach zwierząt sprężysta energia uwolni 
się, a symetria kompozycji zostanie złamana upadkiem po-
konanego żubra. 

Twórca w sposób błyskotliwy i zaskakujący odwołuje się do 
symbolu napiętego łuku (którego obecność na rysunku jest od-
czytywana bardziej przez podświadomość niźli przez świado-
mość). Rodzi to u widza uczucie wewnętrznego napięcia, które 
jest nieodłączną, najistotniejszą cechą charakteryzującą walkę 
i zmaganie.
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cowana przez niego metoda rozwiązywania takich modeli, 
zwana metodą bilansu harmonicznych, rozpowszechniła się 
szeroko w Polsce i na świecie. Moim marzeniem było opraco-
wanie prostej metody grafi cznej, pozwalającej na orzekanie 
o istotnych właściwościach rozwiązania bez rozwiązywania 
równań. Efektem tych rozważań był grafi czny model maszy-
ny w postaci schematu rozkładu maszyny wielofazowej na 
maszyny elementarne (il. 11). 

Pamiętam moment jego narodzin jako gwałtowny rozbłysk 
w umyśle i stan eksplodującej jasności. W jednej sekundzie 
stało się coś zadziwiającego, albowiem w wyobraźni obok pię-
ciolinii z nutami dla prawej i lewej ręki zobaczyłem nagle 2 dia-
gramy, zawierające elementarne uzwojenia stojana i wirnika. 
To podobieństwo pomiędzy nutami prawej i lewej ręki oraz har-
monicznymi pola magnetycznego stojana i wirnika, reprezento-
wanymi przez 2- i 1-fazowe uzwojenia elementarne, stało się 
szczególnie wyraziste po zestawieniu obok siebie fragmentu 
notacji fortepianowej melodii na 6/4 ze schematem rozkładu 
„wyimaginowanej” maszyny indukcyjnej o 6-fazowym syme-
trycznym uzwojeniu stojana i 6-fazowym wirniku klatkowym.

Dla takiej 6-fazowej maszyny diagramy dekompozycji uz-
wojeń stojana i wirnika na maszyny elementarne redukują 
się do dwóch 4-wierszowych tabel z pięcioma poziomymi li-
niami, zaznaczonymi (il. 12), które dokładnie odpowiadają 
dwóm pięcioliniom.

To naprawdę niezwykłe i szokujące skojarzenie pokazuje, 
że współbrzmienie dwóch dźwięków, formujących dwudźwięk, 
może znaleźć odzwierciedlenie we współdziałaniu 2 harmo-
nicznych przestrzennych pola magnetycznego (il. 13), generu-
jących synchroniczny moment pasożytniczy. 

*
Czas, aby podsumować wyniki naszych artystycznych i in-

żynierskich dociekań. Być może ukazane podobieństwa, za-
czerpnięte ze świata sztuki i techniki, okażą się przydatne in-
żynierom i artystom w ich działalności technicznej i plastycznej. 
Nie to jednak było najważniejszym przesłaniem mego wykładu. 
Moim ukrytym celem było pokazanie, że modelowanie w techni-
ce jest czymś więcej niźli rutynową umiejętnością. Moim głębo-
kim pragnieniem było przekonanie słuchaczy, że modelowanie 
w technice jest sztuką, najprawdziwszą sztuką, wymagającą 
w równym stopniu kunsztu i wiedzy, jak i natchnienia. Było nim 
również pokazanie, zwłaszcza studentom pierwszego roku, do-
piero wstępującym w progi dostojnej Politechniki Krakowskiej, że 
dobry inżynier — to inżynier o szerokich horyzontach; to inżynier 
posiadający nie tylko wiedzę techniczną, ale i pozatechniczną 
z zakresu historii nauki i architektury, nauk humanistycznych 
oraz sztuk pięknych. Kreatywność i dar odkrywania nowego bie-
rze swój początek w odległych nieraz obszarach ludzkiej wiedzy.

Pamiętajcie, że nie ma w programach studiów przedmiotów 
mniej ważnych i niepotrzebnych. Wkomponowane w siatkę za-
jęć inżynierskich przedmioty humanistyczne i społeczne pełnią 
równie istotną rolę, jak te techniczne. Być może za sprawą ich 
podświadomego promieniowania odkryjecie kiedyś zupełnie 
nową i zaskakującą, własną drogę w świecie techniki.

Krzysztof Kluszczyński
Ilustracje ze zbiorów autora

Śródtytuły pochodzą od redakcji. 

Diagramy obok pięciolinii
Na zakończenie przytoczę moje własne, osobiste doświad-

czenie olśnienia, przeżyte podczas prac nad nowym modelem 
matematycznym silnika indukcyjnego, pozwalającym na wy-
znaczanie tzw. momentów pasożytniczych, zakłócających pra-
widłową pracę maszyn.

Twórcą pięknych modeli poliharmonicznych (bo na takie 
miano poprzez swoją elegancję matematyczną zasługują) 
jest profesor Tadeusz Sobczyk z Wydziału Inżynierii Elek-
trycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Opra-
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Modlimy się o światło Boże i o duchową siłę, abyśmy reali-
zowali to powołanie, które nam dał Pan Bóg. Powołanie 
uczelni i powołanie pracowników nauki jest szczególnie 

ważne. Modlimy się o błogosławione owoce naszej pracy na-
ukowej, dydaktycznej, artystycznej. Wielu z was kontynuuje tę 
pracę, którą wykonywało przed rokiem. Przed niektórymi z nas 
stają całkiem nowe zadania, nowe obowiązki, których może 
nieco się niekiedy lękamy. Są dziś `z nami studenci, którzy roz-
poczynają studia, i są ci, którzy studia kończą, i może są też 
ci, którzy myślą o zbliżającej się emeryturze. Wszystkich obec-
nych i nieobecnych polecamy Bożemu miłosierdziu. 

Dziś, w pierwszy piątek miesiąca, a więc w dniu, kiedy 
szczególnie wpatrujemy się w Jezusowe Przebite Serce, wy-
słuchaliśmy lekcji z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła. Na 
nowo przyjmijmy z wdzięcznością słowa Pisma Świętego: „Bóg 
jest miłością”. Szczególnym znakiem Bożej miłości jest to, że 
Ojciec zesłał na świat swego Syna. Syn umarł dla naszego 
zbawienia i zmartwychwstał, aby umocnić naszą nadzieję. Bóg 
zesłał Ducha Świętego — Ducha mądrości, mocy i miłości. 

Na koniec lekcji słyszeliśmy słowa św. Jana: „Myśmy poznali 
i uwierzyli”. Poznajemy Boga przez objawienie. Poznajemy Boga 
w swoim sercu. Poznajemy Boga, jak mówi św. Jan, szczególnie 
przez miłość. Poznać — aby uwierzyć. Także odwrotnie: uwierzyć, 

Wiedza, doświadczenie, praca 
zbliżają nas do Boga
Homilia biskupa Jana Szkodonia wygłoszona 2 października 2015 r. w bazylice 
św. Floriana z okazji inauguracji roku akademickiego dla społeczności Politechniki 
Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła:  

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, 
ponieważ miłość jest z Boga, 
a każdy, kto miłuje, 
narodził się z Boga i zna Boga. 
Kto nie miłuje, nie zna Boga, 
bo Bóg jest miłością. 
W tym objawiła się miłość Boga ku nam, 
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, 
abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 
W tym przejawia się miłość, 
że nie my umiłowaliśmy Boga, 
ale że On sam nas umiłował 
i posłał Syna swojego jako ofi arę przebłagalną za
                                                         nasze grzechy. 
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, 
to i my winniśmy się wzajemnie miłować. 
Nikt nigdy Boga nie oglądał.
Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
Bóg trwa w nas 
i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. 
Poznajemy, że my trwamy w Nim, 
a On w nas, 
bo udzielił nam ze swego Ducha.
My także widzieliśmy i świadczymy, 
że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. 
Jeśli kto wyznaje, 
że Jezus jest Synem Bożym, 
to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. 
Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam. 
Bóg jest miłością: 
kto trwa w miłości, trwa w Bogu, 
a Bóg trwa w nim.

                                                     (1 J 4, 7–16)

Z Ewangelii według św. Mateusza: 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: 
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo za-
kryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a ob-
jawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było 
Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec 
mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt 
nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i ob-
ciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje 
jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem 
cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla 
dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, 
a moje brzemię lekkie”.

(Mt 11, 25–30)
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głębiej uwierzyć, mocniej 
uwierzyć — aby lepiej po-
znać Boga, siebie, sens i cel 
naszego życia. Sens tych 
konkretnych zadań, które 
pełnimy i które będziemy 
pełnić w nowym roku akade-
mickim.

Zwróćmy uwagę na 
Ewangelię. Pan Jezus 
mówi najpierw, że błogo-
sławieni są prostaczkowie. 
Nie ci, którzy są mądrzy 
i roztropni, ale ci, którzy są 
pokorni. Tę naukę niech 
każdy przyjmie na swoim 

etapie życia i w swoim powołaniu. Wiemy, że wiedza może ko-
goś oddalać od Boga i od ludzi, ale wiedza, doświadczenie, 
praca zbliżają nas też do Boga i pozwalają głębiej zrozumieć to, 
że nasze życie jest pielgrzymką do pełni, do domu Ojca. 

W Ewangelii Chrystus stawia przed nami trzy szczegól-
ne zadania. Przyjmijmy te słowa Syna Bożego na początku 
nowego roku akademickiego. 

Najpierw Pan Jezus mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”. 
Przychodzimy jako reprezentanci obu uczelni, wraz ze wszyst-
kimi, którzy należą do jednej i drugiej uczelni. Przychodzimy 
wraz z nimi, przynosząc wszystkie plany, zamierzenia, spo-
dziewane trudności i te, które mogą pojawić się niespodzianie. 
„Przyjdźcie do Mnie” — to wielkie zaproszenie. Niech to przy-
chodzenie trwa i w tym roku akademickim, niech wyraża się 
w naszej modlitwie codziennej, szczególnie niedzielnej. Niech 
to przychodzenie łączy się z modlitwą za uczelnię, za tych, 
z których pracy, wiedzy, doświadczenia korzystamy i za tych, 
którym przekazujecie wiedzę; którym stawiacie wymagania; 
którym ukazujecie sens gorliwej pracy w czasie studiów. 

Drugie wezwanie dzisiejszej Ewangelii: „Uczcie się ode 
Mnie”. To znaczy: uczmy się tego, co nam Jezus Chrystus 
przekazywał i przekazuje. Pan Jezus uczy nas swoimi słowami, 
a jeszcze bardziej uczy nas swoim życiem. Dałem wam przy-
kład — mówi Chrystus. „Moim pokarmem jest wypełnić wolę 
Tego, który mnie posłał” (J 4, 34). Pan Jezus daje nam przykład 
swoim przyjściem na świat, swoim słowem, swoimi czynami 
wobec Ojca, wobec bliźnich, wobec świata. 

I trzecie wezwanie z dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi: 
„Weźcie moje jarzmo na siebie, (…) moje brzemię [jest] lekkie”. 
To samo Pan Jezus powiedział w inny sposób: „Jeśli kto chce iść 
za Mną, niech […] co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśla-
duje!” (Łk 9, 23). Praca człowieka — praca naukowo-dydaktyczna 
pracownika uczelni, studenta — wymaga trudu, poświęcenia. 
Dlatego świadomi tego prosimy Boga o pomoc. Pan Jezus mówi: 
„beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). Ile razy w każdej 
pracy, w każdym powołaniu przeżywamy bezradność. Jest coś, 
co nas przekracza, co powoduje lęk. Mamy tyle wątpliwości, po-
dejmując różne decyzje. Pan Jezus mówi: „Kto idzie za Mną, 
nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” 
(J 8, 12). „Kto chce iść za Mną, niech […] co dnia bierze krzyż 
swój i niech Mnie naśladuje!”. A więc ten krzyż, ten ciężar, jakim 
jest praca, praca naukowa, która często łączy się z kłopotami 
rodzinnymi, kłopotami zdrowotnymi. To wszystko oddajmy Bogu.

Wiadomo zapewne wszystkim, że niedawno Ojciec Święty 
Franciszek wydał encyklikę „Laudato si’” — encyklikę, jak mówi 
się w uproszczeniu, poświęconą ekologii. Proszę, aby sięgnąć 

do tego dokumentu. Jest on pouczeniem i ostrzeżeniem, a w nie-
których miejscach budzi nawet przerażenie. Wydaje się, że tej 
encyklice poświęca się za mało uwagi. Dokument ma podtytuł: 
„W trosce o wspólny dom”. Dotyczy oczywiście wielkiej polityki, 
ekonomii, jednak w szczególny sposób odnosi się do uczonych. 
„Laudato si’” łączy sprawy tego świata, sprawy postępu — z god-
nością człowieka, z jego powołaniem do wieczności. 

Proszę pozwolić, że zacytuję tylko krótki fragment, który 
w pewnym stopniu streszcza tę encyklikę: „Właściwie ukie-
runkowana technonauka jest zdolna nie tylko do wytwarzania 
rzeczy naprawdę wartościowych (…). Jest również zdolna do 
tworzenia piękna oraz przenoszenia człowieka zanurzonego 
w świecie materialnym w dziedzinę piękna”. W innym miejscu 
czytamy: „Ludzkość nigdy nie miała tyle władzy nad sobą samą 
i nie ma ma gwarancji, że dobrze ją wykorzysta”. Jest możliwe 
„iż człowiek będzie źle używał swej mocy. (…) Człowiek i rze-
czy przestały podawać sobie przyjazną dłoń, przechodząc do 
wzajemnej konfrontacji. (…) Człowiek nie jest panem wszech-
świata. Jest raczej zarządcą. (…) Nie ma ekologii bez właści-
wej antropologii. Nie da się utworzyć nowej relacji z naturą bez 
odnowionego człowieka”. 
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Teraz jeszcze słów kilka szczególnie do studentów. Tutaj, 
w bazylice św. Floriana, Jan Paweł II pracował jako wikariusz. 
Spotykał się ze studentami, z pracownikami nauki. Proszę was, 
drodzy studenci: korzystajcie z tej możliwości, jaką daje Kraków; 
korzystajcie z duszpasterstwa akademickiego, i bądźcie aposto-
łami tych spotkań. Za rok Światowe Dni Młodzieży. Są one nie 
tylko dla młodzieży szkół średnich, ale także i dla was, studen-
tów. Dla was, którzy często w czasie studiów zawieracie małżeń-
stwa, zakładacie rodziny;  dla was, którzy jesteście przyszłością. 

„Poznali i uwierzyli miłości”. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy”. 
„Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie” — mówi 
Chrystus. 

Tytuł pochodzi od redakcji. 



11/2015 NASZA POLITECHNIKA

11

In
fo

rm
ac

je

Kronika
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1 X Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziale Inżynierii Lądowej, Wy-
dziale Inżynierii Środowiska, Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Wydziale Mechanicznym PK.

2 X Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Politechnice Krakowskiej, 71. roku jej pracy, w Międzywydziałowym Centrum 
Edukacyjno-Badawczym PK „Działownia”. 
Wręczenie dyplomów Laureatom Złotej Księgi Wychowanków PK.
Piknik studencki na terenie Osiedla Studenckiego.
Mecz siatkówki pomiędzy reprezentacją pracowników krakowskich uczelni i reprezentacją pracowników PK, inaugurujący sportowy 
rok akademicki 2015/2016 na PK.

6–10 X II Kongres Konserwatorów Polskich „Przeszłość dla przyszłości” Warszawa — Kraków, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kon-
serwatorów Zabytków, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architek-
tury PK.

7 X Spotkanie władz uczelni z pracownikami, którzy w minionym roku odeszli na emeryturę.
7–23 X Wystawa Krakowskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków „Architektura sztuki. Sztuka obrazu” w Galerii PK „Kotłownia”.

9 X
Podpisanie umowy powołującej „Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki SA” w ramach projektu KRK NH2. 
Sygnatariuszami umowy są minister skarbu państwa Andrzej Czerwiński oraz przedstawiciele władz trzech krakowskich uczelni: 
AGH, PK i UR.
Odsłonięcie popiersia Michała Anioła, daru Fundacji Romualdo Del Bianco z Florencji, z okazji 70-lecia PK oraz 20-lecia współpracy 
z Wydziałem Architektury. Uroczystość miała miejsce w budynku Wydziału Architektury PK przy ul. Podchorążych.
Sesja jubileuszowa poświęcona 80. rocznicy urodzin prof. Zenona Waszczyszyna.

9–10 X 20th Inter-Institute Seminar for Young Researchers zorganizowane na PK w ramach partnerskich umów międzyuczelnianych przez 
Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej PK. Uczestnikami seminarium byli badacze z Budapest University of Tech-
nology and Economics, Vienna University of Technology oraz PK.

9–15 X Wystawa twórczości architekta Zbigniewa Krygowskiego „Życie w architekturze” w Galerii PK „Gil”.
10 X Inauguracja roku akademickiego w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.
12 X Inauguracja roku akademickiego w Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK.

Posiedzenie Rady Związku Uczelni „InnoTechKrak” na AGH.
12–14 X II Międzynarodowa Konferencja „Innovative Technologies in Biomedicine” zorganizowana przez Krakowskie Stowarzyszenie „Zdro-

we Serce i Płuca PULMO-COR” oraz AGH, PK, IFJ PAN w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.
13 X Uroczyste otwarcie obchodów jubileuszu 45-lecia Centrum Pedagogiki i Psychologii PK.

Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna „Kształcenie — Nauka — Innowacje” zorganizowana przez Instytut Konstrukcji 
Maszyn Wydziału Mechanicznego PK.
Seminarium „Zagadnienia z zakresu budownictwa energooszczędnego” współorganizowane przez Urząd Miasta Krakowa i Mało-
polskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym PK „Działownia”.

14 X Dzień Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki 2015 „Day of Escape IV”.
Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK.

15–17 X Posiedzenie Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich na Politechnice Wrocławskiej.
Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych na Politechnice Warszawskiej.

16, 17, 18 X Oratorium musicalowe „Św. Franciszek z Asyżu. Trubadur Boga” w wykonaniu Duńskiego Chóru Miasta Randers, Akademickiego 
Chóru PK „Cantata” i orkiestry Krakowska Młoda Filharmonia w trzech krakowskich kościołach.

19–26 X Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu (International Open Access Week) na PK.
20 X Inżynierskie Targi Pracy 2015 zorganizowane przez Biuro Karier PK.

Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej XVI edycji dorocznego ogólnopolskiego akademickiego konkursu na najlep-
szą pracę dyplomową roku „Architektura Betonowa 2015”, organizowanego przez Katedrę Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji 
Architektonicznej Wydziału Architektury PK oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu. Uroczystość miała miejsce w Galerii PK „Gil”.

21 X Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
22–23 X XV Międzynarodowa Konferencja „Jakość, Bezpieczeństwo, Ekologia w Transporcie — QSET 2015” współorganizowana przez 

Instytut Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego PK.
VI Międzynarodowe Forum Górskie „Perspektywy rozwoju komunikacji w regionach górskich” zorganizowane przez Starostwo Po-
wiatowe w Zakopanem oraz Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury w Zakopanem z udziałem rektora PK jako moderatora 
panelu ekspertów.

23 X Inauguracja pierwszej edycji studiów podyplomowych „środowisko mieszkaniowe w obszarach zurbanizowanych: rozwój, przekształ-
cenia, rewitalizacja”, prowadzonych przez Instytut Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury PK na podstawie porozu-
mienia o współpracy pomiędzy miastem Krakowem i PK.

26–29 X II Międzynarodowe Warsztaty Studenckie CITY GREEN IN zorganizowane przez Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych 
Instytutu Architektury Krajobrazu PK w ramach ogólnopolskiej konferencji poświęconej sztuce ogrodowej i dendrologii.

28–29 X XXII ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Sztuka ogrodowa i dendrologia historyczna” — „Znaczenie parków miejskich 
w kompozycjach krajobrazowych”, współorganizowana przez Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu Architektury 
Krajobrazu PK oraz Sekcję Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury krakowskiego oddziału PAN w pawilo-
nie konferencyjno-wystawowym PK „Kotłownia”.

30 X III międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Sztuka ogrodowa i dendrologia historyczna” —  „Contemporary and historical city 
parks and their role in composing space” współorganizowana przez Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych Instytutu Archi-
tektury Krajobrazu PK oraz Sekcję Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury krakowskiego oddziału PAN 
w pawilonie konferencyjno-wystawowym PK „Kotłownia”.

Opracowała: Renata Dudek
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Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu Politechniki 
Krakowskiej
23 października 2015 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
— powołania Uczelnianej Komisji Wy-

borczej;
— zmian w składzie Uczelnianej Komi-

sji Rekrutacyjnej;
— opinii dotyczącej rozwiązania sto-

sunku pracy z mianowanym nauczy-
cielem akademickim;

— zmian w wieloletnim planie inwestycji 
Politechniki Krakowskiej w zakresie 
robót budowlanych i projektowych 
oraz w planie na rok 2015;

— zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia rektora PK z działalności uczelni.

rd

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 47 z 28 września 

2015 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej na Wydziale Architektury.

Zarządzenie nr 48 z 1 października 
2015 r. w sprawie zmian w „Regulaminie 
ustalania wysokości, przyznawania i wy-
płacania świadczeń pomocy materialnej 
dla studentów Politechniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 49 z 1 października 
2015 r. w sprawie zmian w „Regulaminie 
ustalania wysokości, przyznawania i wy-
płacania świadczeń pomocy materialnej 
dla doktorantów Politechniki Krakow-
skiej”.

Zarządzenie nr 50 z 5 października 
2015 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad 
nadawania statusu profesora-seniora na 
Politechnice Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 51 z 5 października 
2015 r. w sprawie zmian w składzie Za-
kładowej Komisji Świadczeń Socjalnych.

Komunikat rektora PK
Komunikat nr 11 z 29 września 2015 r. 

w sprawie uchwał Senatu PK podjętych 
na posiedzeniu w dniu 25 września 
2015 r.

Komunikat kanclerza PK
Komunikat nr 6 z 30 września 2015 r. 

w sprawie zmiany sposobu informowa-
nia pracowników Politechniki Krakow-
skiej o wynagrodzeniu.

B.Z.

Formą podziękowania za lata pra-
cy było tradycyjne spotkanie przed-
stawicieli władz Politechniki Krakow-
skiej z pracownikami przechodzącymi 
na emeryturę. Uczestnicy spotkania, 
które odbyło się 7 października w Sali 
Senackiej, dzielili się refl eksjami na 
temat swoich związków z uczelnią, 
jak również ogólniejszych problemów 
dotyczących szkolnictwa wyższego 
w Polsce.

Za wkład wniesiony w rozwój Poli-
techniki Krakowskiej dziękował przyby-
łym na spotkanie rektor prof. Kazimierz 
Furtak. Wyraził on nadzieję, że w pamię-
ci osób, które spędziły na PK wiele lat, 
pozostaną jedynie miłe chwile. Dziekan 
Wydziału Fizyki, Matematyki i Informaty-
ki dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK 
mówił, że kierowany przez niego wy-
dział bardzo sobie ceni doświadczenie 
długoletnich pracowników i w związku 
z tym apelował, aby osoby przechodzą-
ce w stan spoczynku nie traciły kontaktu 
z uczelnią.

Osoby zabierające głos w dyskusji 
bardzo ciepło wyrażały się o latach spę-
dzonych na Politechnice. Podkreślały 
szczególnie dobry klimat, w jakim przyszło 
im pracować. O przyjaznej atmosferze, 

Spotkanie władz PK z emerytowanymi pracownikami

Uroczyście i merytorycznie
charakterystycznej dla PK, mówiono też 
w kontekście stosunków panujących na in-
nych uczelniach. Jednocześnie w niektó-
rych wypowiedziach nie zabrakło gorzkich 
słów na temat negatywnych zjawisk trapią-
cych całe polskie szkolnictwo wyższe.

Ubolewano nad narzucanymi od-
górnie biurokratycznymi wymaganiami, 
które z roku na rok nauczycielom aka-
demickim i badaczom zajmują coraz 
więcej czasu. Prof. Janusz Kawecki 
z troską mówił o obniżaniu się stan-
dardów etycznych w środowisku ludzi 
nauki (co przejawia się 
np. wzajemnymi, grzecz-
nościowymi cytowaniami; 
zjawisko to, jak zaznaczył 
prof. Kawecki, ma zresz-
tą wymiar międzynarodo-
wy). Były dyrektor Insty-
tutu Mechaniki Budowli 
PK zwrócił również uwa-
gę na wadliwie działają-
cy system wyłapywania 
plagiatów, co w obszarze 
nauk technicznych pro-
wadzi do absurdów.

Poważne tony w dys-
kusji nie zmąciły jednak 
uroczystego charakteru 

spotkania. Pracownicy odchodzący 
w stan spoczynku otrzymali z rąk rek-
tora adresowane do każdej osoby in-
dywidualnie pisemne podziękowania 
i drobne upominki. Po części ofi cjalnej, 
w której uczestniczył prorektor prof. Le-
szek Mikulski oraz przedstawiciele władz 
wydziałów i kierownictwa administracyj-
nego uczelni, długo jeszcze toczyły się 
bardziej osobiste rozmowy.
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Urodził się 17 maja 1957 r. w Gołko-
wicach. Jest absolwentem Technikum 
Kolejowego w Nowym Sączu (1977 r.). 
Na studia został skierowany przez Mi-
nisterstwo Komunikacji (prowadzony 
przez Politechnikę Krakowską) do Mo-
skiewskiego Instytutu Transportu Kole-
jowego (MIIT). Wybrał specjalność „po-
jazdy trakcyjne”. W 1982 r. uzyskał tytuł 
magistra inżyniera mechanika w specjal-
ności — budowa lokomotyw. 

Pracę podjął w Zakładzie Naprawy 
Taboru Kolejowego Nowy Sącz (obecnie 
Newag SA) na stanowisku technologa 
ds. napraw i utrzymania pojazdów szy-
nowych, z czasem został mistrzem pro-
dukcji. W 1983 r. odbył służbę wojskową. 

Specjalizuje się w zagadnieniach na-
prawy i eksploatacji zespołów napędo-
wych pojazdów szynowych. W 1986 r. 
został skierowany na studia doktoranckie 
w MIIT, gdzie w ciągu trzech lat przygoto-
wał i obronił pracę doktorską pt. „Zwięk-
szenie efektywności pracy trakcyjnych 
silników spalinowych a8C22(W) poprzez 
dopasowanie charakterystyk obciąże-
niowych do warunków eksploatacji”. Po 
ukończeniu studiów doktoranckich powró-
cił do pracy w ZNTK. W latach 1991–2001 
r. pełnił tu funkcję głównego technologa, 
a następnie kierownika Działu Rozwoju. 
Przeprowadził reorganizację Działu Tech-
nologicznego na potrzeby rynku taboru 
kolejowego — modernizacji pojazdów 
szynowych. Zatrudnił nową kadrę, w tym 
absolwentów Politechniki Krakowskiej, 
wdrożył inżynierskie programy wspoma-
gania projektowania, nawiązując współ-
pracę z renomowanymi europejskimi fi r-
mami, zajmującymi się budową pojazdów 
szynowych i produkcją ich komponentów, 
m.in. z MTU Friedrichshafen GmbH, 
Caterpillar Inc., Woodward Inc., Cummins 
Ltd. Sp. z o.o., ADTrans, Knorr-Bremse 
AG, Schaltbau GmbH, Rexroth AG. Kie-
rował pracami modernizacyjnymi wago-
nów osobowych, lokomotyw spalinowych 
i elektrycznych oraz EZT. W tym okresie 
ZNTK Nowy Sącz był wiodącym przedsię-
biorstwem w kraju w dziedzinie odnowy 
pojazdów szynowych. W 1995 r. ukończył 
studia podyplomowe w Wyższej Szkole 
Biznesu (WSB NLU) w Nowym Sączu 
(zarządzanie i marketing). W 2002 r. 

odbył półroczny staż w fi rmie Lubricant 
Consult w Niemczech.

Działalność naukową po studiach 
doktoranckich Marek Babeł kontynuował 
w ZNTK Nowy Sącz we współpracy ze 
specjalistami i naukowcami z Instytu-
tu Pojazdów Szynowych PK, Instytu-
tu Odlewnictwa w Krakowie, Centrum 
Naukowo-Technicznego Kolejnictwa 
w Warszawie oraz Politechniki Poznań-
skiej. Od 1992 r. cyklicznie uczestniczy 
w konferencjach „Pojazdy Szynowe”. 
Nawiązał współpracę ze specjalistami 
i naukowcami z Instytutu Transportu Ko-
lejowego (MIIT) w Moskwie, następnie 
Instytutu Kolejnictwa VNIIZT. Efektem 
są wspólne prace naukowo-badawcze 
oraz publikacje z dziedziny modelowa-
nia matematycznego eksploatacyjnych 
warunków pracy zespołów napędowych 
lokomotyw spalinowych. Dalszy rozwój 
jego działalności naukowej to przede 
wszystkim współpraca z Instytutem Po-
jazdów Szynowych PK w realizacji prac 
naukowo-badawczych dla przemysłu do-
tyczących modernizacji lokomotyw spali-
nowych serii ST44, SM42, SP32, SM48. 
Uczestniczył w 15 takich projektach 
naukowo-badawczych (częścią z nich 
kierował, w innych występował jako 
współautor koncepcji), w efekcie udało 
się zmodernizować ponad 200 lokomo-
tyw spalinowych. Wpłynęło to również 
na rozwój branży kolejowej w Polsce — 
zaczęto wytwarzać komponenty do pro-
dukcji i odnowy pojazdów szynowych.

Od 2007 r. Marek Babeł pracuje 
w Instytucie Pojazdów Szynowych PK. 

Początkowo był zatrudniony na stano-
wisku starszego specjalisty naukowo-
-technicznego do prowadzonych przez in-
stytut projektów badawczych. W 2009 r. 
został adiunktem. Od 2011 r. na pod-
stawie dwustronnej umowy Politechniki 
Krakowskiej i Instytutu VNIIZT w Mo-
skwie realizował rozprawę habilitacyjną 
pt. „Podstawy teoretyczne i metodologia 
wyboru zakresów i technologii moderni-
zacji lokomotyw spalinowych w oparciu 
o kryterium kosztów cyklu życia”. Obro-
nił ją w listopadzie 2014 r. w Instytucie 
VNIIZT, uzyskując stopień doktora habi-
litowanego. We wrześniu 2015 r. Rada 
Wydziału Maszyn Roboczych i Trans-
portu Politechniki Poznańskiej przepro-
wadziła nostryfi kację uzyskanego za 
granicą stopnia naukowego — dokto-
ra habilitowanego nauk technicznych 
w dyscyplinie „transport”.

Jest autorem ponad 40 publikacji 
naukowych w fachowych czasopismach 
krajowych i zagranicznych z zakresu 
pojazdów szynowych. Jest także recen-
zentem anglojęzycznego czasopisma 
naukowego „Journal of Rail and Rapid 
Transit”. Aktualnie z ramienia Politech-
niki Krakowskiej koordynuje współpra-
cę z Instytutem Transportu Kolejowego 
MIIT i VNIIZT w Moskwie. Reprezentu-
je Politechnikę Krakowską na cyklicz-
nych międzynarodowych konferen-
cjach „Transport Science” w Moskwie. 
Jako ekspert z dziedziny pojazdów 
szynowych bierze udział w naukowo-
-technicznym forum organizowanym 
w Warszawie przez „Kurier Kolejowy” 
z udziałem Instytutu Kolejnictwa, In-
stytutu Pojazdów Szynowych „Tabor”, 
użytkowników pojazdów oraz produ-
centów na rzecz kolei.

W pracy dydaktycznej zajmuje się za-
gadnieniami, takimi jak: teoria i inżynie-
ria ruchu pojazdów szynowych, budowa 
środków transportu, napęd i hamowanie 
oraz przetwarzanie energii w środkach 
transportu. Prowadzi zajęcia dla stu-
dentów kierunków: transport, inżynieria 
wzornictwa przemysłowego oraz inży-
nieria produkcji środków  transportu.

Interesuje się sportem (narciarstwo 
biegowe, pływanie, biegi terenowe) oraz 
turystyką pieszą i rowerową.

Pracownicy

Doktorzy habilitowani
Marek Babeł
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Bogdan Słodki

Urodził się 31 października 1954 r. 
w Krakowie. Świadectwo dojrzałości 
otrzymał w 1973 r. w krakowskim V Li-
ceum Ogólnokształcącym im. A. Witkow-
skiego. W 1977 r. uzyskał tytuł magistra 
techniki na Wydziale Matematyczno-
-Fizyczno-Technicznym w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej w Krakowie. Rów-
nocześnie studiował na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Krakowskiej. 
W 1981 r. obronił pracę inżynierską 
i zdał egzamin dyplomowy, otrzymując 
tytuł inżyniera mechanika w specjalności 
„naprawa i eksploatacja pojazdów samo-
chodowych”.

Pracę na Politechnice Krakowskiej 
rozpoczął w 1977 r. (w trakcie studiów) 
w Instytucie Technologii Maszyn (obec-
nie Instytut Technologii Maszyn i Au-
tomatyzacji Produkcji) na stanowisku 
mechanika. Obecnie jest adiunktem 
Katedry Technologii Maszyn i Narzędzi 
tegoż instytutu.

Stopień doktora nauk technicznych 
w dyscyplinie „budowa i eksploatacja 
maszyn” uzyskał w 1997 r. na Wydzia-
le Mechanicznym PK na podstawie 
rozprawy doktorskiej „Metoda quasi-
-optymalnego wyznaczania warunków 
skrawania w oparciu o wiedzę i ekspe-
ryment” (promotorem był prof. dr hab. 
inż. Lucjan Przybylski). 23 IX 2015 r. 
Rada Wydziału Mechanicznego PK 
nadała mu stopień doktora habilito-
wanego w dyscyplinie naukowej „bu-
dowa i eksploatacja maszyn”. Pod-
stawę postępowania habilitacyjnego 
stanowił jednotematyczny cykl publi-
kacji pt. „Analiza efektywności pracy 
łamaczy wiórów płytek wieloostrzo-
wych przy toczeniu materiałów trudno-

W 2009 r. był współautorem pro-
jektu pt. „Wykorzystanie kamery szyb-
koklatkowej do poprawy jakości obróbki 
skrawaniem”. Rozwiązanie zyskało no-
minację do Złotego Medalu Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich w kategorii 
„transfer wyników badań naukowych do 
praktyki gospodarczej”.

Od wielu lat prowadzi wykłady, ćwi-
czenia oraz zajęcia laboratoryjne dla 
studentów studiów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych z następujących przedmio-
tów: metody i środki wytwarzania, nadzo-
rowanie procesów wytwarzania, obróbka 
skrawaniem i erozyjna, procesy i techniki 
wytwarzania, sterowanie z wykorzysta-
niem rozpoznawania obrazu, systemy 
wizyjne w procesach wytwarzania, tech-
niki wytwarzania i przetwarzania materia-
łów inżynierskich, podstawy technologii 
dla informatyków, techniki multimedialne 
w procesach wytwarzania, obróbka ubyt-
kowa i przyrostowa, jakość w procesach 
obróbki erozyjnej, technologia maszyn, 
podstawy technik wytwarzania, procesy 
wytwarzania części maszyn. Do wszyst-
kich systematycznie opracowywał mate-
riały dydaktyczne. Jest opiekunem prac 
przejściowych i dyplomowych studentów 
automatyki i robotyki oraz zarządzania 
i inżynierii produkcji. 

Od 2000 r. prowadzi wykłady w języku 
angielskim z przedmiotu „Machining” dla 
studentów Szkoły Letniej, organizowa-
nej przez Akademię Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie. W latach 2010–2015 opra-
cował programy przedmiotów i prowadził 
wykłady w języku angielskim dla stypen-
dystów Programu Erasmus, przebywają-
cych na PK.

Jest promotorem ponad 30 prac in-
żynierskich i magisterskich na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych. Dyplo-
mantka dr. hab. inż. Bogdana Słodkiego 
zajęła w 2011 r. I miejsce w konkursie 
prac dyplomowych, ogłoszonym przez 
fi rmę Sandvik Coromant, dzięki czemu 
Instytut Technologii Maszyn i Automaty-
zacji Produkcji PK uzyskał nieodpłatnie 
10-stanowiskową licencję oprogramo-
wania CAM NX do celów dydaktycznych. 

W 2009 r. uzyskał nagrodę zespoło-
wą rektora PK I stopnia za osiągnięcia 
dydaktyczne, a  w 2013 r. — nagrodę 
indywidualna III stopnia za osiągnięcia 
naukowe.

Jest żonaty, ma trzy córki. Jego hob-
by to: kolarstwo górskie, spinning na 
rowerach stacjonarnych, pływanie oraz 
trening funkcjonalny.

skrawalnych w lokalnych warunkach 
obróbki”. 

Zainteresowania naukowe dr. hab. 
inż. Bogdana Słodkiego obejmują sze-
rokie spektrum zagadnień związanych 
z obróbką ubytkową, w szczególności 
z obróbką skrawaniem, z doborem na-
rzędzi i parametrów skrawania oraz ich 
optymalizacją. Problematyka powsta-
wania i łamania wiórów stanowi podsta-
wę wielu jego publikacji naukowych. Za 
istotny czynnik w rozwiązywaniu tych 
kwestii uważa doświadczenie zawodo-
we pracowników przemysłu maszyno-
wego.

Jest autorem 20 publikacji nauko-
wych i współautorem ponad 50, w tym 
monografi i „Fizyczne i technologiczne 
aspekty zwijania i łamania wióra w ob-
róbce superstopów na bazie niklu”. Po-
nadto jest współautorem 3 podręczni-
ków oraz skryptu w języku angielskim 
z zakresu obróbki skrawaniem, prze-
znaczonego dla studiujących w Polsce 
obcokrajowców. Opublikował 33 refera-
ty w materiałach konferencji krajowych 
i zagranicznych.

Był recenzentem artykułów umiesz-
czonych w monografi ach z cyklu „De-
velopment in Machining Technology”, 
wydanych pod redakcją prof. Wojciecha 
Zębali i Ildiko Mańkowej przez Wydaw-
nictwo Politechniki Krakowskiej w latach 
2013–2015 (tomy 3–5).

Brał udział w 4 międzynarodo-
wych programach współpracy nauko-
wej i dydaktycznej między uczelniami 
(CEEPUS). W 2008 r. uczestniczył 
w pracach powołujących Centrum Edu-
kacji Technicznej Haas (HTEC), spe-
cjalizujące się w edukacji w dziedzinie 
obróbki mechanicznej i obrabiarek stero-
wanych numerycznie. Na wyposażeniu 
Centrum, utworzonego we współpracy 
z fi rma Abplanalp Consulting, znajdują 
się obecnie dwie nowoczesne obrabiar-
ki — frezarka oraz tokarka fi rmy Haas 
oraz multimedialna sala dydaktyczna. 
Dodatkowo Centrum uzyskało licencję 
na system oprogramowania CAM fi rmy 
KELLER, ściśle współpracującej z fi rmą 
Haas oraz 10-stanowiskową licencję 
edukacyjną na oprogramowanie CAM 
ESPRIT fi rmy DP Technology. 

Od 2008 r. organizował kursy dla 
studentów, absolwentów uczelni tech-
nicznych oraz osób zdobywających 
nowe umiejętności zawodowe z zakre-
su obsługi i programowania obrabiarek 
CNC.
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Zespół specjalistów z Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Krakow-
skiej został uhonorowany prestiżową 
Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Nagrodę przyznano za 
opracowanie innowacyjnych narzędzi 
mobilnych, wspomagających proces 
kształcenia. 

W skład wyróżnionego zespołu 
wchodzą: dr hab. inż. Janusz Miku-

Nagroda ministra dla naukowców PK
ła, prof. PK, dr hab. inż. Andrzej Sob-
czyk, prof. PK, dr inż. Stanisław Kuciel, 
dr inż. Piotr Kucybała, dr inż. Janusz 
Pobędza, dr inż. Wacław Ptak, mgr inż. 
Artur Guzowski, mgr inż. Michał Łach. 
Ich dziełem są zdalnie sterowane sta-
nowiska laboratoryjne, oprogramowa-
nie dydaktyczne, nowatorskie materiały 
dydaktyczne (w tym podręczniki) oraz 
programy studiów sformułowane we 

współpracy z przemysłem i dopasowa-
ne do potrzeb rynku pracy. 

Uroczystość wręczenia nagród odby-
ła się 12 października w Pałacu Pryma-
sowskim w Warszawie z udziałem mini-
ster Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Z jej rąk 
laureaci otrzymali statuetki. Nagrody są 
przyznawane raz do roku.

(R.)

Budynek Politechniki Krakow-
skiej przy ul. Podchorążych otrzymał 
dzieło, które znakomicie wpasowuje 
się w historię gmachu, liczącą sześć 
i pół wieku. W holu dawnego pała-
cu królewskiego wchodzących wita 
dziś popiersie Michała Anioła. To dar 
Fundacji im. Romualdo Del Bianco 
z Florencji — od lat współpracującej 
z Wydziałem Architektury PK — prze-
kazany z okazji 70-lecia Politechniki 
Krakowskiej. 

Odsłonięcie rzeźby nastąpiło 9 paź-
dziernika. Witając w imieniu rektora 
PK przybyłych gości, prorektor dr hab. 
inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK 
przedstawił pokrótce genezę daru. Przy-
pomniał, że po obaleniu muru berliń-
skiego Romualdo Del Bianco i jego syn 
Paolo Del Bianco podjęli intensywne 
działania służące integracji ludzi różnych 
krajów i różnych kultur. Kierując się tą 
ideą, Paolo Del Bianco powołał do ży-
cia fundację imienia ojca. Jej celem jest 
dążenie do pokoju na świecie poprzez 
działania w obszarze kultury. Prorektor 
zwrócił uwagę, że wieloletnia współpra-
ca fundacji z Politechniką Krakowską 
przyczyniła się do wzrostu aktywności 
twórczej i naukowej pracowników i stu-
dentów naszej uczelni.

Wątek ten rozwinął w swoim wystą-
pieniu prof. Andrzej Kadłuczka — anima-
tor współpracy Wydziału Architektury PK 
z Fundacją im. Romualdo Del Bianco. 
Zwrócił on uwagę, że powołana do życia 
w 1998 r. fundacja swoją aktywnością 
objęła wiele uczelni w Polsce. Dzięki 

Dar Fundacji im. Romualdo Del Bianco z Florencji dla Politechniki Krakowskiej

Michał Anioł na Wydziale Architektury
temu Florencję mogło odwiedzić tysiące 
polskich nauczycieli akademickich i stu-
dentów. 

Główną postacią wieczoru na Wy-
dziale Architektury był Paolo Del Bianco 
— założyciel i prezes Fundacji im. Ro-
mualdo Del Bianco. Zabrawszy głos, 
zaprezentował działalność fundacji, 
podkreślając dążenie do objęcia jej 

wpływem całego świata. Przedstawił 
też obecnego na uroczystości autora 
popiersia Michała Anioła — Dino De 
Ranieri. Paolo Del Bianco jest archi-
tektem z wykształcenia, absolwentem 
Uniwersytetu we Florencji, specjalistą 
w dziedzinie projektowania hoteli. Z ty-
tułu swej działalności otrzymał wiele 
wyróżnień w wielu krajach, m.in. został 
udekorowany przez prezydenta Krako-
wa odznaką „Honoris Gratia”. 

Serdecznie o kontaktach z Polską, 
w szczególności z Wydziałem Archi-
tektury PK wyrażała się prof. Emma 
Mandelli, dyrektor International Institute 
„Life Beyond Tourism”. Podczas uro-
czystości głos zabrała też Anna Boczar-
-Trzeciak — konsul honorowy Republiki 
Włoskiej w Krakowie. Odsłonięcie po-
piersia zgromadziło wielu pracowników 
Wydziału Architektury i zaproszonych 
gości. Obecny był przewodniczący Ko-
mitetu Obchodów 70-lecia PK prof. Bła-
żej Skoczeń. Przybyła też dyrektor 
administracyjny PK Lidia Ponanta. Wy-
darzenie uświetnił występ zespołu Jana 
Karpiela-Bułecki złożonego z wycho-
wanków Wydziału Architektury. Honory 
domu pełnił dziekan WA PK prof. Jacek 
Gyurkovich. 

Dodajmy, że popiersiem mistrza 
renesansu cieszyć się mogą też na co 
dzień pracownicy i studenci Wydziału 
Fizyki, Matematyki i Informatyki PK, ma-
jącego swoją siedzibę w tym samym bu-
dynku przy ul. Podchorążych. 

(ps)
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Warszawa i Kraków gościły w dniach 
od 6 do 10 października II Kongres 
Konserwatorów Polskich „Przeszłość 
dla przyszłości”. W trakcie spotkania 
dokonano retrospekcji stanu ochrony 
dziedzictwa kulturowego z perspekty-
wy ostatniej dekady i debatowano nad 
poszukiwaniem modelu skutecznej 
ochrony dorobku przeszłości. W obra-
dach, z udziałem zaproszonych specja-
listów z zagranicy, licznie uczestniczyli 
naukowcy z Politechniki Krakowskiej, 
będącej współorganizatorem kongresu. 

Uczestnicy kongresu podjęli problemy 
strategii ochrony dziedzictwa kulturowego 
w kontekście zasad polityki przestrzen-
nej na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
zarówno na poziomie lokalnym, regio-
nalnym, jak i krajowym. Mówiono m.in. 
o ochronie miast historycznych, projek-
tach zagospodarowania zabytkowych ze-
społów architektoniczno-urbanistycznych, 
a także planowaniu inwestycji w krajobra-
zie kulturowym i na obszarach o poten-
cjale archeologicznym. Innym ważnym 
wątkiem obrad były współczesne doktryny 
i pryncypia konserwatorskie.

Dyskutowano również o systemie 
ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, 
w tym o sprawach metodologii, legislacji, 
strukturach i formach fi nansowania. Pod 

lupę wzięto Krajowy Pro-
gram Ochrony Zabytków.  

Zwracając się do 
osób przybyłych na kon-
gres, prorektor Politechni-
ki Krakowskiej dr hab. inż. 
arch. Andrzej Białkiewicz, 
prof. PK zwrócił uwagę, 
że nowe problemy zwią-
zane z ochroną naszego 
dziedzictwa narodowe-
go są niezwykle istotne 
w kontekście intensyw-
nego rozwoju społecz-
nego i gospodarczego. 
Podkreślił potrzebę po-
szukiwania dróg integracji 
dziedzictwa z potrzebami 
współczesności.

W obradach uczestniczył prof. Andrzej 
Kadłuczka — prezes Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Konserwatorów Polskich, 
a zarazem przewodniczący Komitetu Na-
ukowego kongresu oraz inne osoby zwią-
zane z Politechniką Krakowską, w tym 
dyrektor Instytutu Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków WA PK prof. Ewa 
Węcławowicz-Gyurkovich, a także rektor 
PK prof. Kazimierz Furtak. Reprezentowane 
było środowisko konserwatorskie z całego 
kraju. Pojawili się też goście. 

Znaczący wkład Politechniki Krakowskiej w II Kongres Konserwatorów Polskich

Debata o ochronie dziedzictwa kulturowego

Organizatorem kongresu był Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Konserwatorów 
Zabytków, a głównym współorganizatorem 
— Instytut Historii Architektury i Konser-
wacji Zabytków Wydziału Architektury PK, 
obok Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 
Zamku Królewskiego w Warszawie, Mu-
zeum Łazienki Królewskie w Warszawie, 
ASP w Warszawie i Muzeum Warszawy. 
Patronat nad kongresem objęła minister 
kultury i dziedzictwa narodowego prof. Mał-
gorzata Omilanowska.

(ps)

Z udziałem ponad 70 specjalistów 
z różnych ośrodków naukowych w Pol-
sce odbyła się Jubileuszowa Między-
narodowa Konferencja Naukowa „Ja-
kość i innowacyjność w procesach 
wytwarzania”, przygotowana przez 
Centrum Szkolenia i Organizacji Syste-
mów Jakości Politechniki Krakowskiej. 
Kanwą spotkania, które miało miejsce 
24–26 września w Wiśle, było 15-lecie 
działalności CSiOSJ. 

Jubileuszowi centrum poświęcona była 
specjalna sesja w pierwszym dniu konfe-
rencji. Pracownicy jednostki przedstawili 
dorobek i osiągnięcia Centrum Jakości 
— jak w skrócie nazywa się tę jednostkę, 
która swoją siedzibę ma w Czyżynach. 
Motywem przewodnim prezentacji i rów-
nocześnie symbolem konferencji była lo-
komotywa wyrażająca ambicje zespołu, 

Z okazji 15-lecia Centrum Jakości PK
by nieustannie podążać w wyznaczonym 
kierunku, niezależnie od zmieniających się 
warunków. W ramach prezentacji uczestni-
cy konferencji odbyli swoistą podróż w cza-
sie, zatrzymując się na 15 przystankach 
15-letniej historii centrum, by zapoznać się 
z najważniejszymi wydarzeniami. 

W sesji jubileuszowej uczestniczył rek-
tor PK prof. Kazimierz Furtak, który otworzył 
konferencję. Głos zabrali także: prorektor 
PK prof. Dariusz Bogdał, dziekan Wydzia-
łu Mechanicznego PK prof. Leszek Wojnar 
(także przewodniczący komitetu naukowe-
go konferencji), dyrektor Centrum Pedago-
giki i Psychologii PK dr Marian Piekarski, 
jak również zaproszeni goście. Obecny był 
założyciel i długoletni dyrektor Centrum Ja-
kości dr inż. Adam Tabor. Uczestników sesji 
obdarowano wydawnictwem jubileuszo-
wym, a także artystycznym odlewem loko-

motywy (opracowanym artystycznie i wyko-
nanym przez Jacka Guzerę). 

Pozostałe dwa dni spotkania w Wiśle 
wypełniły referaty przygotowane na kon-
ferencję „Jakość i innowacyjność w pro-
cesach wytwarzania” oraz dyskusje wokół 
przedstawionych wystąpień. W konferen-
cji uczestniczyli naukowcy z politechnik 
w Białymstoku, Częstochowie, Gdańsku, 
Poznaniu, Kielcach i Krakowie (AGH i PK), 
a także Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie oraz Instytutu Fizyki Jądrowej 
PAN w Krakowie, Instytutu Spawalnictwa 
w Gliwicach oraz Instytutu Zawansowa-
nych Technologii Wytwarzania w Krakowie. 
Przedstawili oni ponad 30 referatów, które 
zostały wydanie w dwóch monografi ach 
przygotowanych przez Wydawnictwo PK. 

(R.)

W trakcie debaty (od prawej): prof. Andrzej Kadłuczka, prof. Alfre-
do Conti (ICOMOS), Gustavo Araoz (ICOMOS)
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Inter-Institute Seminar for Young 
Researchers stanowi forum młodych 
naukowców i badaczy — zarówno 
przygotowujących swe prace dok-
torskie, jak i posiadających naukowy 
stopień. Umożliwiając im twórczą dys-
kusję, pomaga nawiązywać kontakty 
i nabierać doświadczenia w prezenta-
cji badań. W tym roku odbyło się po 
raz 20. i było połączone z jubileuszem 
80. urodzin animatora tej współpracy, 
prof. Zenona Waszczyszyna.

Seminarium to wspólne dzieło Insty-
tutu Technologii Informatycznych w Inży-
nierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, 
Instytutu Mechaniki Uniwersytetu Tech-
nologii i Ekonomii w Budapeszcie (De-
partment of Mechanics, Budapest Uni-
versity of Technology and Economics; 
BUTE) oraz Instytutu Mechaniki Materia-
łów i Konstrukcji Uniwersytetu Technicz-
nego w Wiedniu (Institut für Mechanik 
der Werkstoffe und Strukturen, Techni-
sche Universität Wien; TU Wien). Jest 
organizowane od 1987 r. Jego inicjato-
rami byli prof. Zenon Waszczyszyn z PK 
i prof. Sandor Kaliszky z BUTE (były rek-
tor Międzynarodowego Centrum Mecha-
niki CISM w Udine, we Włoszech).

Początkowo odbywało się pod nazwą 
Budapest — Cracow Inter-Instiute Semi-
nar on Numerical Analysis of Structures 
i gromadziło badaczy z dwóch uczelni, 
Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu 
Technologii i Ekonomii w Budapeszcie. 
W 2000 r., kiedy do współpracy przy-
łączył się prof. Herbert Mang wraz ze 
swym zespołem z Instytutu Wytrzyma-
łości Materiałów na Uniwersytecie Tech-
nicznym w Wiedniu, seminarium przyjęło 
obecną nazwę: Inter-Institute Seminar 
for Young Researchers.

Uczestniczy w nim zazwyczaj 
20–30 naukowców, którzy prezentują ak-
tualny stan wiedzy i swoje badania z za-
kresu mechaniki konstrukcji i materiałów. 
I tak np. pierwsze seminarium w 1987 r. 
połączyło wszystkich zainteresowanych 
numeryczną analizą konstrukcji, dziedzi-
ną wiedzą burzliwie rozwijającą się od lat 
80. Z kolei dwunaste (IIS on Nonlinear 
Computational Mechanics) — semina-
rium, w którym po raz pierwszy uczest-
niczyli badacze z Wiednia — podkreśla-
ło ważność nieliniowego modelowania 
w mechanice obliczeniowej. 

W tym roku dominowała tematyka 
analizy wieloskalowej, optymalizacji 

konstrukcji i modelowania materiałów 
inżynierskich. Przedstawiono 19 refe-
ratów, w tym 3 typu keynote. Dr Florian 
Kovács z BUTE mówił o modelowaniu 
konstrukcji pneumatycznych, prof. Bern-
hard Pichler z TU Wien zajął się tema-
tem wieloskalowej analizy konstrukcji, 
a prof. Witold Cecot (współautorzy Mar-
ta Oleksy, Michał Krówczyński) z PK 
przedstawił tematykę homogenizacji nu-
merycznej za pomocą obliczeń na wielu 
siatkach MES. Wydział Inżynierii Lądo-
wej PK reprezentowali ponadto dokto-
ranci, asystenci: Magdalena German, 
Anna Perduta, Maciej Głowacki, Marek 
Klimczak. Streszczenia referatów opu-
blikowano w opracowaniu „20th Inter-
-Institute Seminar for Young Resear-
chers. Jubilee Session for Professor Ze-
non Waszczyszyn”.

Ważnym punktem w programie 
seminarium był wygłoszony przez 
prof. Z. Waszczyszyna wykład plenarny 
pt. „A hybrid computational system for 
identifi cation of elastic thin plates para-
meters using Lamb waves propagation 
and Artifi cial Neural Networks”. Praca 
stanowi efekt wspólnych badań, któ-
re naukowcy z Politechniki Krakowskiej 

(prof. Z. Waszczyszyn, dr hab. inż. Ewa 
Pabisek i dr inż. Marek Słoński), z Politech-
niki Rzeszowskiej (dr inż. Piotr Nazarko) 
i Akademii Górniczo-Hutniczej (mgr inż. 
Łukasz Ambroziński, dr inż. Pa weł Paćko) 
prowadzili pod kierunkiem prof. Tadeusza 
Uhla (AGH) w ramach projektu NCN.

W obradach uczestniczyli 
prof. H. Mang, były wieloletni dyrektor 
IMWS, prof. Katalin Bagi, koordynator-
ka delegacji Uniwersytetu Technologii 
i Ekonomii w Budapeszcie, prof. Le-
onard Ziemiański prorektor Politech-
niki Rzeszowskiej, dr hab. Sławomir 
Czarnecki z Politechniki Warszawskiej, 
emerytowany profesor naszej uczelni 
Janusz Orkisz i niżej podpisany, który 
przewodniczył seminarium. Spotkanie 
zakończyła ogólna dyskusja, w której 
przedstawiciele partnerskich jednostek 
potwierdzili wolę dalszej współpracy. 
Zgłoszono także postulat wymiany ro-
boczych wizyt młodych pracowników.

Jerzy Pamin
 

Dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK jest dyrek-
torem Instytutu Technologii Informatycznych 
w Inżynierii Lądowej PK.

Temat wykładu należy do nowej dzie-
dziny badań symulacyjnych i aplikacji in-
żynierskich, związanych ze sterowaniem 
i monitoringiem aktualnego stanu tech-
nicznego różnorodnych konstrukcji inży-
nierskich. Ten obszar badań naukowych 
i zastosowań określa się jako Structure 
Health Monitoring/Measurements (SHM). 
Wykład obejmuje problematykę z zakre-
su metod ekspertowych związanych ze 
stosowaniem metod nieniszczących do 
uzyskania danych.

W wykładzie omówiony został nowy 
Hybrydowy System Obliczeniowy (obej-
mujący proces identyfi kacji cienkich płyt 
sprężystych o nieznanych ‘a priori’ pa-
rametrach), złożony z dwóch części, na-
zwanych stanami A i B. W stanie A sto-
sowana jest analiza bezpośrednia (ang. 
direct analysis), polegająca na prze-
twarzaniu danych z odpowiedzi O kon-
strukcji K na zewnętrzne wymuszenie 
W, a więc — na realizacji procesu obli-

czeniowego, ukierunkowanego według 
schematu W→K→O. Stan B dotyczy 
analizy odwrotnej (ang. reverse analysis) 
O˄W→IPK, gdzie IPK są identyfi kowa-
nymi parametrami konstrukcji. Dane są 
przetwarzane przez analizę fal Lamba za 
pomocą SNN, nauczonej w trybie off-line, 
czyli przed wykonaniem głównych obli-
czeń. Nowością jest rozdzielenie stanów 
A i B, zamiast klasycznego stosowania 
metod iteracyjnych. Dla przykładu, sto-
sowanie MES wymaga realizacji obliczeń 
za pomocą cyklu analiz bezpośrednich, 
co czyni je „numerycznie drogim”.

Efektywność podejścia została zilu-
strowana przez identyfi kację parametrów 
płyty wykonanej z materiału izotropo-
wego oraz kompozytu, modelowanego 
jako materiał heksagonalnie ortotropowy, 
celem analizy inżynierskiej cienkich płyt 
jedno kierunkowo zbrojonych.

Przygotował: Zenon Waszczyszyn

Seminarium dla młodych naukowców z Europy

„A hybrid computational system for identifi cation of elastic thin plates 
parameters using Lamb waves propagation and Artifi cial Neural 
Networks” (streszczenie wykładu)
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Na Politechnice Krakowskiej święto-
wano 80. urodziny prof. Zenona Wasz-
czyszyna. Uczony ― wybitny specjalista 
w dziedzinie mechaniki konstrukcji inży-
nierskich i zastosowania metod kompu-
terowych w budownictwie — poświęcił 
uczelni 48 lat swej pracy. Sesja jubile-
uszowa zorganizowana z tej okazji 9 paź-
dziernika stanowiła część 20th Inter-
-Institute Seminar for Young Resear-
chers, odbywającego się prawie od 
30 lat również z inicjatywy Profesora.

Prof. Zenon Waszczyszyn jest człon-
kiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej 
Akademii Umiejętności. W 70-letniej historii 
Politechniki Krakowskiej swoją kartę za-
pisywał prawie przez pół wieku. Czynił to 
z pasją: naukowca, wychowawcy młodego 
pokolenia i społecznika. W 2001 r. Uniwer-
sytet Technologii i Ekonomii w Budapeszcie 
nadał mu godność doctora honoris causa 
za osiągnięcia naukowe i wieloletnią współ-
pracę. Później, w 2005 r., z wnioskiem o ten 
zaszczytny tytuł dla Profesora na rodzimej 
Politechnice Krakowskiej wystąpili profeso-
rowie Witold Cęckiewicz, Władysław Mu-
szyński i Michał Życzkowski.

O zaletach umysłu i niezłomnym cha-
rakterze Jubilata mówił w przygotowanej 
na tę okoliczność laudacji prof. Herbert 
Mang, specjalista mechaniki konstrukcji 
i materiałów z Uniwersytetu Techniczne-
go w Wiedniu, były prezes Austriackiej 
Akademii Nauk, doctor honoris causa PK. 
Charakteryzując naukową drogę Jubila-
ta, zwrócił uwagę na odwagę w podej-
mowaniu nowych wyzwań badawczych, 
zwłaszcza kiedy w latach 90. (w wieku 
60 lat!) prof. Waszczyszyn od pochłania-

jących go zagadnień nieliniowej mechani-
ki konstrukcji oraz metod numerycznych 
zwrócił się ku zupełnie nowej dziedzi-
nie: ku sztucznym sieciom neuronowym 
i ich zastosowaniu w inżynierii lądowej. 
„Zasługuje na wielkie uznanie za tak od-
ważny krok, który wymagał poszukiwania 
nowych współpracowników, ponieważ 
nie wszyscy z dotychczasowych przyłą-
czyli się do niego” ― mówił prof. Mang. 
Naukowa produktywność Profesora nie 
ucierpiała z powodu tej zmiany. Wręcz 
przeciwnie, to zróżnicowanie zaintereso-
wań pozwoliło mu stworzyć nową szkołę 
naukową, sankcjonującą odmienne po-
dejście badawcze do zagadnień mecha-
niki budowli. 

W swoim dorobku prof. Z. Waszczy-
szyn ma ponad 270 publikacji: 8 monogra-
fi i, 6 podręczników, 180 oryginalnych prac 
naukowych, 50 rozdziałów w książkach, 
190 referatów z konferencji, kongresów 
i sympozjów. Koordynował 24 projekty na-
ukowe. Podziw budzi multidyscyplinarny 
charakter jego naukowych zainteresowań. 
W mechanice zajmuje się nie tylko statyką 
i statecznością, ale i zagadnieniami nielinio-
wymi, sprężysto-plastycznością, mecha-
niką betonu; łączy mechanikę konstrukcji 
i materiałów z metodami numerycznymi 
(metoda elementów skończonych w wer-
sji klasycznej i zastosowanie tzw. ścisłych 
elementów skończonych) i metodami inte-
ligencji obliczeniowej (tzw. metody miękkie, 

Jubileusz 80-lecia prof. Zenona Waszczyszyna

Homo faber...

Zenon Waszczyszyn urodził się 12 lip-
ca 1935 r. we Lwowie. W 1956 r. ukończył 
studia na Wydziale Budownictwa Lądo-
wego Politechniki Krakowskiej. W latach 
1956–1957 pracował w Biurze Przemysłu 
Naftowego; w latach 1957–1962 — w Kra-
kowskim Biurze Projektów Budownictwa 
Przemysłowego (uprawnienia budowlane — 
1962 r.). W 1959 r. został zatrudniony jako 
asystent w Katedrze Statyki Budowli i Wy-
trzymałości Materiałów PK (Instytut Mecha-
niki Budowli). 

Pracę doktorską pt. „Wpływ skrępowanej 
przesuwności podpór na pracę belek zgina-
nych” (promotor: prof. Michał Życzkowski) 
obronił na PK w 1964 r. W 1970 r. habilitował 

się na podstawie dysertacji „Obliczanie skoń-
czonych ugięć sprężysto-plastycznych płyt 
i powłok obrotowo-symetrycznych” (współ-
praca z prof. Antonim Sawczukiem z IPPT 
PAN) i został adiunktem. Tytuł profesora 
nadzwyczajnego otrzymał w 1978 r.; a zwy-
czajnego — w 1989 r. 

W latach 1973–1978 kierował uczel-
nianym Ośrodkiem Elektronicznych Tech-
nik Obliczeniowych (m.in. koordynował 
prace dla Państwowego Przedsiębiorstwa 
„Chłodnie Kominowe” w Gliwicach oraz 
Biura Studiów i Projektów „Energoprojekt” 
w Krakowie), a następnie powrócił do Insty-
tutu Mechaniki Budowli i do 1992 r. kierował 
Zakładem Stateczności i Metod Obliczenio-

wych. W 1992 r. z jego inicjatywy utworzono 
Instytut Metod Komputerowych w Inżynierii 
Lądowej. Pełnił w nim najpierw funkcję kie-
rownika Katedry Mechaniki Komputerowej, 
a od 1997 r. aż do przejścia na emeryturę 
w 2005 r. — dyrektora. W 2005 r. — po usta-
niu stosunku pracy z PK — zaproponowano 
mu stanowisko profesora w Katedrze Me-
chaniki Konstrukcji Politechniki Rzeszow-
skiej. Z tą uczelnią był związany do 2014 r.

Początkowo zajmował się analizą pro-
blemów nieliniowej mechaniki konstrukcji 
i materiałów, teorii sprężystości i plastycz-
ności, szczególnie zagadnieniami nielinio-
wej stateczności płyt i powłok oraz zasto-
sowaniem MES do obliczeń. Na WIL PK 

Od prawej: prof. Zenon Waszczyszyn wraz z żoną Stefanią, prof. Herbert Mang, dr h.c. PK, 
prof. PK Jerzy Pamin — dyrektor Instytutu Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej 
PK, prof. Dariusz Bogdał — prorektor PK; przemawia — prof. Tadeusz Tatara, dziekan WIL PK
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obejmujące sztuczne sieci neuronowe, za-
stosowania logiki rozmytej, wnioskowanie 
bayesowskie); w końcu buduje hybrydowe 
modele obliczeniowe, wykorzystujące MES 
i metody miękkie.

Zasiada w radach naukowych liczących 
się czasopism (m.in. „Engineering Structu-
res”, „Archiwum Inżynierii Lądowej”, „Studia 
z Zakresu Inżynierii”, „Computer Assisted 
Mechanical Sciences and Engineering”; 
„Journal of Civil Engineering and Manage-
ment”), jest cenionym i wymagającym re-
cenzentem naukowym, wykładowcą powa-
żanym na polskich uczelniach i za granicą 
(m.in. Clermont-Ferrand II University, Uni-
wersytet we Florencji, Uniwersytet Techno-
logii i Ekonomii w Budapeszcie, Heriot-Watt 
University w Edynburgu, Uniwersytet Tech-
niczny w Delft), członkiem komisji egzami-
nacyjnych w przewodach doktorskich na 
uniwersytetach technicznych w Delft, Hel-
sinkach, Wiedniu, Budapeszcie. 

Zorganizował 10 międzynarodowych 
konferencji naukowych, m.in. 2nd Eu-
ropean Conference for Computational 
Mechanics (2001, Kraków) i International 
Symposium on Neural Networks and Soft 
Computing in Structural Engineering (2005, 
Kraków). W ostatnich latach prowadził 
wspólnie z prof. Tadeuszem Burczyńskim 
(PK, PŚ) i prof. Zenonem Mrozem (IPPT 
PAN) serię cieszących się uznaniem konfe-
rencji ECCOMAS dotyczących zagadnień 
odwrotnych w mechanice materiałów. 

Z dużym uznaniem prof. Mang mówił 
o osiągnięciach Jubilata jako nauczyciela 
akademickiego i wychowawcy młodej ka-
dry naukowej. Przypomniał, że Profesor 
wypromował 17 doktorów (w tym gronie 
obecnie jest 2 profesorów i 6 doktorów ha-
bilitowanych), zrecenzował około 70 prac 
doktorskich i habilitacyjnych, był opieku-
nem ponad 30 prac dyplomowych. God-
ny uwagi jest jego wysiłek poszukiwania 
optymalnego modelu kształcenia inży-
nierskiego i stanowiąca zawodowe credo 

idea humanizacji studiów technicznych. 
W tym kontekście przywołane zostało za-
angażowanie Profesora w prace Société 
Européenne pour la Formation des Ingé-
nieurs (SEFI) oraz w edukacyjne projekty, 
wykłady np. na kursach CISM w Udine, 
seminaria międzyinstytutowe dla młodych 
badaczy z Węgier, Austrii i Polski czy tzw. 
szkoły letnie. Trzeba pamiętać, że nawią-
zując kontakty z zagranicznymi ośrodka-
mi, Profesor zawsze troszczył się o to, by 
korzystali z nich młodzi współpracownicy. 
W 1992 r. został ekspertem ministerstwa 
szkolnictwa wyższego ds. kierunku bu-
downictwo. 

Jego niekwestionowanym dokona-
niem było zorganizowanie w 1997 r. 
stałego Seminarium Zastosowań SSN 
w Inżynierii Lądowej. Spotkania odbywa-
ły się systematycznie w Instytucie Metod 
Komputerowych w Inżynierii Lądowej PK. 
Dzięki nim powstały międzyuczelniane 
zespoły badaczy z politechnik: Rzeszow-
skiej, Wrocławskiej, Łódzkiej i Białostoc-
kiej, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie; 

zespoły odnoszące osiąg nięcia. W tym 
kojarzeniu ze sobą naukowców z różnych 
uczelni Profesor był na PK prekursorem. 
Z dzisiejszej perspektywy Związku Uczel-
ni widać, jak mądre to było posunięcie. 

Wyliczając wiele pieczołowicie peł-
nionych przez Jubilata funkcji ― sekre-
tarza i przewodniczącego Sekcji Mecha-
niki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN 
(1969–2007); członka Sekcji Sieci Neu-
ronowych i Miękkich Obliczeń Komitetu 
Informatyki (od 1999 r.); członka Komite-
tów PAN: Inżynierii Lądowej i Wodnej (od 
1981 r.), także Mechaniki (od 1975 r.), 
zastępcy wiceprezesa Oddziału PAN 
w Krakowie (2007–2010), wicedyrektora 
III Wydziału Matematyczno-Fizyczno-
-Chemicznego PAU (od 2011); przewod-
niczącego Komisji Nauk Technicznych 
PAU (od 2012), warto podkreślić, że 
praca dla tych naukowych korporacji 
zawsze sprawiała mu wiele satysfakcji. 
W tych gremiach Profesor zawsze pro-
mował swoją Alma Mater. Na Politechni-
ce przyjął w latach 1990–1993 obowiązki 
prorektora ds. współpracy z zagranicą 

był rzeczoznawcą i ekspertem z zakresu 
projektowania i oceny stanu technicznego 
konstrukcji budowlanych. 

Współpracował z wybitnymi specjalista-
mi w tej dziedzinie: prof. G. Maierem z Po-
litechniki w Mediolanie; prof. S. Kaliszkym 
z Uniwersytetu Technologii i Ekonomii w Bu-
dapeszcie, prof. J. Arboczem z Uniwersyte-
tu Technicznego w Delft, prof. H. Mangiem 
z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu, 
z prof. V. Zarudskym z Instytutu Mechaniki 
UAN w Kijowie, prof. U. Lepikiem z Uniwer-
sytetu w Tartu, w Estonii. 

Podsumowaniem badań były 2 książki 
— „Stability of Structures and Finite Ele-
ments Methods” (Elsevier, 1994), wydana 

wspólnie z Cz. Cichoniem i M. Radwańską, 
oraz III tom wydanej po polsku w 1995 r. 
„Mechaniki budowli. Ujęcie komputerowe” 
(praca zbiorowa). Jest jednym z najlep-
szych w Polsce specjalistów w dziedzinie 
nieliniowej stateczności konstrukcji i ustro-
jów powierzchniowych. 

W latach 90. zainteresował się meto-
dami sztucznej inteligencji, zastosowaniem 
sztucznych sieci neuronowych w inżynierii lą-
dowej (tzw. „metodami miękkimi”). W 2001 r. 
na badania w tej dziedzinie otrzymał Subsy-
dium Profesorskie Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej. Wyniki swych prac prezentował 
podczas wielu konferencji, kursów, a cy-
kle wykładów w Centre Internationale des 

Sciences Mecaniques (CISM) w Udine, we 
Włoszech (1998, 2003, 2007) stały się pod-
stawą 2 wydanych pod jego redakcją książek 
— „Neural Networks in the Analysis and De-
sign of Structures” (1999) i „Advances in Soft 
Computing in Engineering” (2010).

Obecnie wraz z współpracownikami 
podejmuje się rozwiązywania zagadnień 
odwrotnych oraz tworzenia hybrydowych 
systemów obliczeniowych, łączących tzw. 
metody miękkie z klasycznymi metodami 
analizy dyskretnej. Od trzech lat swój czas 
dzieli pomiędzy  PAN i PAU i realizuje we 
współpracy z pracownikami PK, PRz i AGH 
nowy projekt naukowy.

Jubilat w trakcie wykładu dla uczestników seminarium
Fo
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i rozwoju kadry naukowej. Ta funkcja była 
dla niego prawdziwym wyzwaniem. „To 
musiało być dość trudne dla tak chary-
zmatycznej osoby, żeby uświadomić so-
bie, że pewnych ograniczeń tradycyjnego 
systemu uniwersyteckiego nie da się ła-
two pokonać” ― skomentował w swej 
mowie prof. Mang.

Za swe dokonania Profesor był wielo-
krotnie nagradzany (Nagroda Wydziału IV 
PAN im. F. Jasińskiego, 1972; Subsydium 
Profesorskie Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej, 2001; nagroda MENiS za cało-
kształt osiągnięć, 2005). Został odznaczo-
ny Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
(1998), Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odro-
dzenia Polski (2000), Medalem PTMK im. 
prof. Olgierda Zienkiewicza (2009). Jest 
honorowym członkiem SEFI, International 
Association of Computational Mechanics 
i Polskiego Towarzystwa Mechaniki Kom-
puterowej.

W nieco bardziej osobisty sposób 
prof. Mang odniósł się jeszcze do innych 
faktów z biografi i Jubilata. Mówił o tak 
ważnym udziale w ruchu „Solidarności”. 
Prof. Waszczyszyn był koordynatorem 
działalności podziemnej struktur związku 
na uczelni w okresie stanu wojennego — 
praktycznie pełnił funkcję przewodniczące-
go; był zastępcą przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Zakładowej NSZZ „Soli-
darność”; a na prośbę rektora Romana Cie-
sielskiego ― uczelnianej komisji dyscypli-
narnej. W latach 1985–1987 przewodniczył 
Radzie Społecznej Krakowskiej Wspólnoty 
Akademickiej, łączącej ze sobą pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych i studentów  
ze wszystkich uczelni Krakowa. Prawdzi-
wym ewenementem w ówczesnej sytuacji 
politycznej była zorganizowana przez niego 
w 1983 r. piesza pielgrzymka m.in. pracow-
ników PK do Rzymu oraz współpraca z ka-
pelanem Huty im. Lenina, ks. Kazimierzem 
Jancarzem.

Prof. Mang pozwolił sobie — jako 
przyjaciel — na jeszcze jedną refl eksję: 

podkreślił znaczenie religii w życiu Jubi-
lata, w wymiarze ludzkim — dyktowanego 
chrześcijańską nauką obowiązku niesie-
nia pomocy bliźnim. Z szacunkiem odkry-
wał również jego wrażliwość na sztukę, 
kulturę, ale i najbardziej aktualne proble-
my egzystencji czy polityki. Konkludował: 
„Wyrazem jego szerokich horyzontów jest 
fascynacja fi lozofi ą ― by wymienić dla 
przykładu dzieła o. Józefa M. Bocheń-
skiego i Leszka Kołakowskiego ― oraz 
religią. Jest osobą, która ma dużo więcej 
do zaoferowania ludziom niż tylko wiedza 
naukowa i doświadczenie”. 

Niezwykłymi nazwał takie rysy osobo-
wości Profesora, jak umiejętność nawią-
zywania głębokich przyjaźni i zdolność do 
zadawania pytań oraz dyskutowania, sta-
nowiąca znak rozpoznawczy zawsze mło-
dego, twórczego umysłu. Profesor postawił 
tych pytań wiele... Wierzymy, że jeszcze 
nieraz ich siła skłoni nas do namysłu. 

*
W imieniu rektora PK prof. Kazimierza 

Furtaka specjalny list z podziękowaniem za 
wkład w rozwój uczelni odczytał prorektor 
prof. Dariusz Bogdał. Następnie wyrazy 
uznania Rady Wydziału Inżynierii Lądowej 
PK przekazał dziekan prof. Tadeusz Tata-
ra. Życząc dalszej aktywności naukowej, 
wręczył kwiaty towarzyszącej Profesorowi 
małżonce, pani Stefanii Waszczyszyn, bez 
której „Pana Profesora tak chwalonego 
by tu nie było...”. Swoje uszanowanie dla 
pioniera rozwoju metod komputerowych 
w Polsce przekazał, w imieniu Komitetu 
Mechaniki PAN oraz Interdyscyplinarnego 
Centrum Modelowania Materiałów (ICMM), 
prof. Tadeusz Burczyński. Nazwał Jubila-
ta „człowiekiem pasji” i życzył wszystkim 
młodym takiej identyfi kacji z zagadnieniem 
i metodą; takiego zaangażowania, jakie za-
wsze podziwiał u Profesora. 

Prof. Andrzej Garstecki, wiceprze-
wodniczący Sekcji Mechaniki Konstrukcji 

i Materiałów KILiW PAN ze wzruszeniem 
mówił o kierowaniu sekcją w latach 1981–
–2007: „Poświęciłeś jej znaczną część 
swego życia, pierwsze lata twej kadencji 
przypadły na najgorszy okres stanu wojen-
nego. Zebrania sekcji, a szczególnie orga-
nizowane przez Ciebie szkoły letnie dawa-
ły członkom sekcji i młodym uczestnikom 
nie tylko wiedzę, ale prawdziwe przeży-
wanie »Solidarności«”. Zapewnił: „Stara-
my się kontynuować wyznawane przez 
Ciebie zasady rzetelności ― w badaniach 
i wydawnicze, koleżeńskiej współpracy 
naukowej oraz wspierania młodych pra-
cowników. (...) Jakże wielu spośród nas 
zawdzięcza Tobie swój rozwój naukowy”. 

Gratulacje złożyła również, w imieniu 
rektora Uniwersytetu Technologii i Eko-
nomii w Budapeszcie, prof. Katalin Bagi. 
Prof. Leonard Ziemiański prorektor Poli-
techniki Rzeszowskiej życzył Jubilatowi 
w imieniu rektora i całej społeczności 
swej uczelni kolejnych sukcesów w pra-
cy badawczej, naukowej oraz w życiu 
osobistym. Do życzeń przyłączyli się 
także prodziekan Wydziału Inżynierii Lą-
dowej i Środowiska Politechniki Łódzkiej 
prof. Marek Lefi k oraz delegacja Uniwer-
sytetu Technicznego w Wiedniu pod prze-
wodnictwem Bernharda Pichlera.

Ceremonię prowadził dr hab. inż. Je-
rzy Pamin, prof. PK, dyrektor Instytutu 
Technologii Informatycznych w Inżynie-
rii Lądowej — jednostki założonej przez 
Jubilata w 1992 r. Ofi cjalną jej część za-
kończył podziękowaniami od wszystkich 
pracowników Instytutu, po czym życzenia 
złożyli licznie zgromadzeni współpracow-
nicy, przyjaciele i członkowie rodziny.

Listy gratulacyjne dla prof. Waszczy-
szyna przesłali m.in. były prezes PAN 
i minister nauki prof. Michał Kleiber oraz 
profesorowie Wydziału Inżynierii Lądowej 
PK ― Stefan Piechnik, Jacek Śliwiński, 
Janusz Kawecki i Bogdan Olszowski.

Katarzyna Tyńska

W auli Wydziału Mechanicznego Po-
litechniki Krakowskiej w Czyżynach spo-
tkali się doktoranci Politechnik: Białostoc-
kiej, Łódzkiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, 
Krakowskiej oraz Akademii Górniczo-
-Hutniczej. Formuła spotkania umożliwiała 
wymianę doświadczeń i wiedzy z zakresu 
współpracy środowiska naukowego z wy-
branymi branżami przemysłu, komercja-
lizacji badań naukowych, prowadzonych 
przez młodych naukowców uczelni tech-
nicznych.

VIII Ogólnopolska Konferencja „Nauka i Przemysł 2015”
Uroczystego otwarcia konferencji do-

konał dziekan Wydziału Mechanicznego 
prof. Leszek Wojnar. W pierwszym pane-
lu konferencji obradowali przedstawiciele 
wydziałów Politechniki Krakowskiej oraz 
opiekunowie studiów doktoranckich. Wy-
stąpienia dotyczyły współpracy z przemy-
słem.

Podczas pięciu tematycznych sesji 
z dziedzin takich, jak: mechanika, architek-
tura, inżynieria środowiska, chemia oraz 
inżynieria lądowa, zostało wygłoszonych 

40 prezentacji (2 w języku angielskim). 
W sesji posterowej pokazano 14 plakatów 
(6 anglojęzycznych). 

Konferencję zorganizował Samorząd 
Doktorantów Politechniki Krakowskiej. 
Trwała od 18 do 19 września.

Elżbieta Wyraz

Elżbieta Wyraz przewodniczy Samorządowi 
Doktorantów PK.
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Już po raz piętnasty odbył się Kon-
kurs „Architektura betonowa — Gra 
brył elementarnych — Dom w kraj-
obrazie”, organizowany dla studentów 
II roku Wydziału Architektury Politech-
niki Krakowskiej. W 2015 r. ideą wiodą-
cą była estetyka, która przenosi widza 
w świat gier i zabaw formalnych, od-
najdujących defi niowanie architektury 
domu jednorodzinnego pośród brył — 
wielkości ich kubatur, koloru, faktur, 
masy, proporcji — harmonii. 

Ogłoszenie wyników nastąpiło 6 lipca 
na Wydziale Architektury PK przy ul. War-
szawskiej. Uroczystość wręczenia na-
gród i otwarcia wystawy pokonkursowej 
uświetnili zaproszeni goście: prorektor 
PK dr hab. inż arch. Andrzej Białkiewicz, 
prof. PK, prodziekani WA dr inż. arch. Ka-
tarzyna Hodor i dr inż. arch. Rafał Za-
wisza, dyrektor Instytutu Projektowania 
Architektonicznego prof. Maciej Złowodz-
ki, wieloletni komisarz ogólnopolskie-
go konkursu „Architektura Betonowa” 
prof. Maria Misiągiewicz, prof. Wojciech 
Kosiński, przedstawiciel Stowarzyszenia 
Producentów Cementu, dyrektor mar-
ketingu inż. Zbigniew Pilch. Obecni byli 
studenci i asystenci WA PK. Wernisaż 
prowadził kierownik Katedry Architektury 

Mieszkaniowej i Kompozycji Ar-
chitektonicznej dr hab. inż. arch. 
Tomasz Kozłowski. 

Sąd konkursowy przyznał 
trzy równorzędne nagrody, które 
przypadły: Januszowi Ziobrow-
skiemu, Oldze Urban i Konrado-
wi Lepakowi. Wyróżnienia otrzy-
mali: Szymon Usydus, Joanna 
Skiba, Małgorzata Kozela, Pau-
lina Nowak, Ewelina Tomasik, 
Weronika Niewiadomy, Mateusz 
Munia, Paulina Łazarczyk, Mar-
ta Nerwińska, Katarzyna Żbik. 

Każdy z laureatów otrzymał: 
dyplom konkursowy i wartościo-
we publikacje z dziedziny ar-
chitektury, a zdobywcy nagród 
odebrali gratyfi kację fi nansową 
(500 zł). Dyplomy i wydawnictwa 
wręczali: prorektor Andrzej Białkiewicz, 
kierownik zespołu KAMiKA prof. Dariusz 
Kozłowski oraz inż. Zbigniew Pilch. 

Jak co roku, zakres projektu przewi-
dywał: sytuację na działce w skali 1:500, 
rzuty, przekroje, elewacje w skali 1:50, 
aksonometrię i perspektywę odręczną, 
opis — esej dotyczący wybranej proble-
matyki nadrzędnego tematu konkurso-
wego. Zajęcia prowadził zespół w skła-

dzie: dr inż. arch. Przemysław Bigaj, 
dr inż. arch. Marcin Charciarek, dr hab. 
inż. arch. Tomasz Kozłowski, inż. arch. 
Ewa Heger, dr inż. arch. Anna Mielnik, 
dr inż. arch. Maciej Skaza, mgr inż. arch. 
Piotr Stalony-Dobrzański, dr inż. arch. 
Ernestyna Szpakowska, dr inż. arch. 
Rafał Zawisza. Nad całością czuwał 
prof. Dariusz Kozłowski.

(R.)

Rozstrzygnięcie konkursu dla studentów architektury

Beton w świecie gier i zabaw formalnych

Praca Janusza Ziobrowskiego Praca Olgi Urban

Praca Konrada Lepaka
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W kwietniu i maju pod patrona-
tem rektora Politechniki Krakowskiej 
prof. Kazimierza Furtaka odbyły się 
obrady Uczelnianej Sesji Studenckich 
Kół Naukowych. Sesję, we współpra-
cy z prorektorem ds. studenckich, 
prof. Leszkiem Mikulskim, przygoto-
wała prof. Barbara Tal-Figiel, pełno-
mocnik rektora ds. studenckich kół 
naukowych. Zaprezentowano 149 re-
feratów.

Sesję na Wydziale Architektu-
ry otworzył prorektor ds. ogólnych 
dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, 
prof. PK oraz pełnomocnik dziekana 
Wydziału Architektury ds. studenckich 
kół naukowych prof. szt. art. mal. Ewa 
Gołogórska-Kucia. Nagrodzono 3 refe-
raty z 7 wygłoszonych, I miejsce przy-
znano za referat pt. „Grafi ka genera-
tywna jako wstęp do nauki myślenia 
algorytmicznego. Podsumowanie wy-
stawy FROM SCRIPT TO GRAFICS”, 
autorstwa Macieja Bajora, Katarzyny 
Klimasz, Teodora Michalskiego i Pawła 
Sikorskiego z SKN IMAGO (opiekun: 
dr inż. arch. Farid Nassery). 

Sesję Kół Naukowych Wydziału Fizy-
ki, Matematyki i Informatyki PK otworzy-
ła prodziekan dr hab. Ewa Gondek oraz 
prof. Barbara Tal-Figiel. Sesji przewod-
niczył dr Lech Jamroż. Jury postanowiło 
przyznać I miejsce Bartoszowi Dziedzi-
cowi z KN Kwark za referat „Projekt i re-
alizacja sprzętowego symulatora sygna-
łów detektorów ALFA” (opiekun: dr hab. 
inż. Krzysztof Korcyl, prof. PK). 

Sesję na Wydziale Inżynierii Elek-
trycznej i Komputerowej otworzyła 
prof. Barbara Tal-Figiel. Sesji prze-
wodniczyli dr inż. Wojciech Mysiński 
i dr inż. Andrzej Szromba. I miejsce 
zajęła praca inż. Krzysztofa Kostrzew-
skiego „Kompensacja na każdą okazję 
— uniwersalny algorytm sterowania 
EFA” z KN Elektryków (opiekun: dr inż.
Andrzej Szromba). 

Na Wydziale Inżynierii i Techno-
logii Chemicznej obrady realizowano 
w 3 sekcjach tematycznych, w tym jed-
nej w języku angielskim. Referat inau-
guracyjny wygłosił Andre Bauer, dyrek-
tor techniczny Air Liquide Global E&C 
Solutions Poland SA. Zwycięzcami sesji 
zostali:
— inż. Michał Jurasz za referat „Analy-

sis of air temperature and humidity 

distribution during drying of poppy 
seeds in fl uidized bed” (opiekuno-
wie: dr inż. Anita Kamińska-Pękala, 
dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk, 
prof. PK); 

— Agnieszka Wzorek za referat „Syn-
teza nanocząstek srebra metodą re-
dukcji chemicznej z zastosowaniem 
soku z grejpfruta” (opiekun: dr inż. 
Dagmara Malina); 

— inż. Ewelina Kiklica za referat „Syn-
teza pochodnych hiperwalencyjnego 
jodu (III) jako prekursorów do otrzy-
mywania sond do pozytonowej to-
mografi i emisyjnej (PET)” (opiekun: 
dr inż. Joanna Ortyl); 

— inż. Ilona Zając za referat „Ekstrakcja 
wspomagana micelarnie w immobili-
zacji substancji aktywnych białkami 
serwatki” (opiekun: mgr inż. Karolina 
Śliwa); 

— Dominik Put za referat „Pomiar czasu 
rozpadu piany oraz łatwości pienie-
nia w roztworach wodno-gazowych” 
(opiekun: dr inż. Wiesław Figiel); 

— inż. Marzena Hajduk za referat 
„Ekstrakcja pulsacyjna — badania 
wstępne i projekt aparatu” (opiekun: 
dr inż. Wiesław Figiel);

— inż. Agnieszka Mastek za referat 
„Doświadczalna weryfi kacja właści-
wości wywaru gorzelnianego oraz 
propozycja jego odwodnienia” (opie-
kun: dr inż. Aleksander Pabiś). 
Na Wydziale Inżynierii Lądowej sesję 

otworzyli rektor PK prof. Kazimierz Fur-
tak, dziekan WIL prof. Tadeusz Tatara 
oraz opiekun SKN WIL dr inż. Agnieszka 
Leśniak. Obrady realizowano w 4 sek-
cjach tematycznych. Wyróżniono 6 prac, 
6 zajęło III miejsce, 5 — II miejsce i 6 — 
I miejsce. I miejsce przyznano: 
— Janowi Aleksandrowiczowi z KN Lo-

gistyki TILOG za referat „Analiza 
funkcjonowania systemu sterowania 
ruchem na ciągu tramwajowym Lipiń-
skiego — Czerwone Maki w Krakowie” 
(opiekun: mgr inż. Paweł Więcek); 

— Annie Jończ z KN Organizacji Bu-
downictwa za referat „Zastosowanie 
technologii BIM w wyborze rozwią-
zania ścian zewnętrznych” (opiekun: 
dr inż. Agnieszka Leśniak);

— Tomaszowi Kochańskiemu z KN 
Konstrukcji Drewnianych i Innych 
Surowców Tradycyjnych KORNIKI 
za referat „Rekonstrukcja drewnia-

nej skoczni narciarskiej” (opiekun: 
dr inż. Dorota Kram);

— Paulinie Łysik z KN Budownictwa 
Innowacyjnego InBud za referat 
„Szczelność budynku” (opiekun 
mgr inż. Jolanta Gintowt); 

— Katarzynie Stary z KN Zastosowań 
Informatyki za referat „Revit zasilany 
Dynamem — przyszłość projekto-
wania w technologii BIM” (opiekun 
dr Irena Jaworska).
Na Wydziale Inżynierii Środowiska 

sesję otworzyli prof. Barbara Tal-Figiel 
oraz prodziekan WIŚ dr inż. Elżbieta Ja-
rosińska. I miejsce zajęła praca Piotra 
Wincenciaka z KN Ochrony Środowiska 
„Konopie i ich zastosowanie” (opiekun: 
dr hab. inż. Agnieszka Generowicz).

Na Wydziale Mechanicznym 
dwie sekcje prowadzili prof. Jolanta 
Stacharska-Targosz i dr inż. Michał Prą-
cik. I miejsce zajęli:
— Konrad Kobiela, Piotr Łubiarz 

z KN Automatyki i Robotyki za referat 
„Wielozadaniowy, modułowy robot 
mobilny” (opiekun: dr inż. Krzysztof 
Wójcik); 

— Bożena Kirkov z KN Systemów 
i Urządzeń Transportu Bliskiego za 
referat „Określanie parametrów aku-
stycznych sali B11 Wydziału Mecha-
nicznego Politechniki Krakowskiej” 
(opiekun: dr inż. Zygmunt Dziech-
ciowski). 
Uroczyste zakończenie Sesji Stu-

denckich Kół Naukowych, połączone 
z wręczeniem dyplomów i nagród, odbyło 
się 19 czerwca w sali konferencyjnej pa-
wilonu „Kotłownia”. Uczestniczyli w nim: 
prorektor ds. studenckich, prof. Leszek 
Mikulski, pełnomocnik rektora ds. stu-
denckich kół naukowych, prof. Barbara 
Tal-Figiel, dziekani i prodziekani, opie-
kunowie kół naukowych oraz studenci. 
Podkreślono, że referaty prezentowały 
bardzo wysoki poziom merytoryczny. 
W trakcie uroczystości podziękowano 
rektorom, dziekanom i nauczycielom 
akademickim za bezinteresowny trud, 
włożony we wzorowe przygotowanie te-
gorocznej sesji SKN PK.

Beata Fryźlewicz-Kozak

Dr inż. Beata Fryźlewicz-Kozak pracuje w Ka-
tedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej PK; 
jest sekretarzem Sesji SKN.

Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych
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W tym artykule przedstawiamy naj-
ważniejsze informacje dotyczące sytu-
acji zawodowej absolwentów oraz ich 
opinie o studiach na Politechnice Kra-
kowskiej. Szczegółowe opracowania są 
dostępne w Biurze Karier PK, a także 
przekazywane władzom uczelni i po-
szczególnych wydziałów. Wyniki prezen-
tujemy również na stronie Biura Karier, 
pod adresem: www.kariery.pk.edu.pl.

ROCZNIK 2014: Badanie po roku 
od ukończenia studiów

Kolejna edycja badania objęła 
absolwentów studiów magisterskich 
z okresu od 1 marca do 31 grudnia 
2014 r. Za pomocą ankiety przebada-
no 658 osób (wysłano 1622 zaprosze-
nia do badania). Próba odzwierciedla 
proporcje populacji pod względem płci 
(44 proc. kobiet i 56 proc. mężczyzn) 
oraz trybu studiów (80 proc. studentów 

stacjonarnych). Najliczniej w badaniu 
wzięły udział największe wydziały: Wy-
dział Inżynierii Lądowej (30 proc. ), Wy-
dział Mechaniczny (28 proc.) i Wydział 
Architektury (16 proc.).

Zatrudnienie
Po roku od ukończenia studiów pracu-

je 93 proc. absolwentów rocznika 2014. 
Jest to najwyższy dotąd odnotowany wy-
nik, przy czym w zawodzie pracuje pra-
wie 78 proc. zatrudnionych. Liczba bez-
robotnych i nieaktywnych zawodowo jest 
najniższa, odpowiednio — 5 proc. oraz 
2 proc. Najwyższe wskaźniki zatrudnie-
nia zanotowaliśmy, podobnie jak w po-
przednim roku, na kierunkach: informa-
tyka (96 proc.), budownictwo (96 proc.) 
oraz inżynieria środowiska (98 proc.). 
Liczba osób prowadzących własną fi r-
mę (około 6 proc.) oraz pracujących za 
granicą (około 6 proc.) utrzymuje się na 

Wskaźniki zatrudnienia rosną
Najbardziej korzystna jest sytuacja informatyków, inżynierów budownictwa 
oraz inżynierów środowiska

Biuro Karier Politechniki Krakowskiej przeprowadziło kolejne badanie ab-
solwentów — rocznika 2014 po roku od ukończenia studiów oraz rocznika 
2012 po trzech latach od obrony. Uzyskane dane, w zestawieniu z informa-

cjami z poprzednich ankiet, pozwalają obserwować sytuację zawodową absol-
wentów na przestrzeni lat, a także rozpoznać opinie kolejnych roczników o jako-
ści i adekwatności kształcenia w stosunku do wymogów rynku pracy. Badania 
losów absolwentów stanowią istotny element wewnątrzuczelnianego systemu 
ewaluacji, jak i oceny jakości kształcenia dokonywanej przez Polską Komisję 
Akredytacyjną.

podobnym poziomie we wszystkich rocz-
nikach. (Dane z roku 2013 i 2014 przed-
stawia wykres 1).

Absolwenci rocznika 2014 zarabiają 
nieco więcej od swoich starszych kole-
gów — 54 proc. otrzymuje do 3 tys. zł 
brutto, jednak średnie zarobki utrzymują 
się na poziomie od 2,5 tys. zł do 3 tys. zł 
brutto (kobiety otrzymują średnio tysiąc 
złotych mniej oraz rzadziej awansują 
— jest to związane z krótszym stażem 
pracy zawodowej oraz nieco mniejszym 
odsetkiem pracujących w zawodzie 
przedstawicielek płci pięknej, jak rów-
nież z rodzajem umowy: częściej pracują 
na umowy stażowe, rzadziej — umowy 
o pracę). W porównaniu z poprzednimi 
rocznikami badani absolwenci częściej 
są zatrudniani na umowę o pracę na czas 
nieokreślony (w roku 2013 — 29 proc., 
w roku 2014 — 32 proc.). Szczegółową 
informację zawiera wykres 2.

Obecną pracę 30 proc. absolwentów 
znalazło jeszcze podczas studiów, nato-
miast co piąty po obronie zdążył zmienić 
miejsce zatrudnienia. Większość znala-
zła je w Małopolsce (64 proc.). Wśród 
nich: 55,3 proc. mieszka i pracuje w Kra-
kowie, 12,6 proc. dojeżdża do Krakowa 
z innych miejscowości w województwie. 
Wyemigrowałoby 71 proc. absolwentów, 
gdyby proponowane zajęcie było zgodne 
z uzyskanym wykształceniem. Co trzeci 
badany pracuje w fi rmie zatrudniającej 
więcej niż 250 osób. 

Do poszukiwania pracy najczęściej 
wykorzystywali Internet — przeglądali 
oferty pracy (73 proc.) oraz rejestrowali 
się na portalach pracy (30 proc.). Ponad 
połowa (53 proc.) nawiązała bezpośred-
ni kontakt z fi rmą (w zeszłorocznych 
badaniach 59 proc.), a 31 proc. wyko-
rzystywało dodatkowo sieć swoich kon-
taktów (spadek z 34 proc.).

Perspektywy zawodowe
Dalsze kształcenie podjęło 63,5 proc. 

badanych absolwentów rocznika 2014. 
W szkoleniach — najpopularniejszej 
formie dokształcania — uczestniczyła 
prawie połowa badanej grupy, a prawie 

Inżynierskie Targi Pracy 2015 na PK
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10 proc. rozpoczęło kolejne studia; poło-
wa z nich odbywała się na PK. (Wykres 
3 uwzględnia zróżnicowanie form kształ-
cenia).

Po roku od ukończenia studiów ab-
solwenci rocznika 2014 wysoko oce-
niają swoje szanse na rynku pracy, 
zwłaszcza jeśli chodzi o pracę w zawo-
dzie (81 proc.) oraz satysfakcjonujące 
zarobki (72 proc.). Nieco słabiej oce-
niają swoją elastyczność zawodową 
(65 proc.) i możliwość założenia wła-
snej fi rmy (56 proc.) — zob. wykres 4. 
Ponownie studia na naszej uczelni wy-
brałoby 58 proc. badanych absolwen-
tów rocznika 2014. Ci, którzy deklaro-
wali wybór innego kierunku, wskazywali 
głównie na inny, ale realizowany na PK, 
np.: informatykę (27 proc.), architekturę 
(4 proc.), automatykę (4 proc.), mecha-
nikę i budowę maszyn (3 proc.).

ROCZNIK 2012: Badanie po trzech 
latach od ukończenia studiów

Absolwenci kończący studia w 2012 r. 
są drugim rocznikiem, wśród którego zo-
stały przeprowadzone dwa etapy bada-
nia. Na ankietę odpowiedziało 43 proc. 
osób, do których ją wysłano. Już przy 
okazji badania rocznika 2011 zauważy-
liśmy, że w miarę upływu czasu od ukoń-
czenia studiów zmniejsza się odsetek 
absolwentów, którzy biorą udział w ba-
daniu, zdarzają się również przypadki 
wycofania zgody. Jednak ci, którzy wy-
pełniają ankietę, chętnie dzielą się swo-
imi opiniami i refl eksjami — również kry-
tycznymi — na temat studiów, systemu 
kształcenia oraz rynku pracy.

Badaniem objęto 493 absolwen-
tów studiów magisterskich — II stopnia 
(75 proc.) oraz jednolitych (25 proc.). 
Wśród respondentów kobiety stano-
wiły 27 proc., mężczyzn było 73 proc. 
W 85 proc. byli to absolwenci studiów 
stacjonarnych. Najczęściej reprezento-
wali Wydział Inżynierii Lądowej (32 proc.) 
oraz Wydział Mechaniczny (27 proc.).

Sytuacja na rynku pracy
Najnowsze badanie potwierdza, że 

z biegiem lat sytuacja badanych absol-
wentów na rynku pracy jest coraz bar-
dziej korzystna. W porównaniu do danych 
sprzed dwóch lat, z pewnością możemy 
powiedzieć, że wśród rocznika 2012 wzra-
sta poziom zatrudnienia, rośnie odsetek 
przedsiębiorców oraz zatrudnionych zgod-
nie z profi lem kształcenia. Sytuacja bada-
nych jest też bardziej stabilna, wobec cze-
go mogą oni rzetelnie ocenić przydatność 
kompetencji zdobytych na studiach, a tak-
że w sposób przemyślany określić swoje 
oczekiwania i plany zawodowe. 

Po trzech latach od skończenia stu-
diów 95,5 proc. respondentów pracuje, 
w tym prawie 13 proc. prowadzi własną 
fi rmę (dla 9 proc. jest to główna działal-
ność zawodowa, dla 4 proc. — dodat-
kowa, poza etatem w fi rmie). Absolwen-
ci, którzy są zatrudnieni u pracodawcy, 
w 95 proc. pracują na podstawie umowy 
o pracę i zdecydowanie częściej, niż na 
początku kariery, jest to umowa na czas 
nieokreślony. Spośród badanych 69 proc. 
znalazło zatrudnienie w województwie 
małopolskim (45 proc. w Krakowie). Za 
granicę wyjechało około 5 proc. ankieto-

wanych. Dane te, w zestawieniu z infor-
macjami uzyskanymi w badaniu po roku 
od obrony, przedstawia wykres 5.

Sytuacja zawodowa różni się nieco 
w zależności od płci badanych. Wśród 
kobiet jest większy odsetek bezrobot-
nych (3 proc.) niż wśród mężczyzn 
(1,4 proc.). Pracujące absolwentki rza-
dziej są zatrudnione w zawodzie (róż-
nica 6 punktów procentowych), a także 
na umowę na czas nieokreślony — war-
to dodać, że mają średnio o 6 miesięcy 
krótszy staż pracy niż mężczyźni. Wyna-
grodzenie kobiet jest przeciętnie o tysiąc 
złotych niższe niż mężczyzn, jednak na-
leży wziąć pod uwagę, że częściej pra-
cują one w małych fi rmach i na niższych 
stanowiskach.

Cele zawodowe i satysfakcja 
z pracy

Do najczęściej wskazywanych przez 
respondentów celów zawodowych, obok 
stałego zatrudnienia, należą: równowa-
ga między pracą a życiem prywatnym 
oraz bycie ekspertem w swoim fachu. 
Dane te są zbieżne z wynikami badania 
absolwentów poprzedniego rocznika. 
Kobiety nieznacznie częściej wskazywa-
ły na potrzebę stabilnego zatrudnienia 
oraz work-life balance, natomiast męż-
czyźni częściej stawiali na swojej liście 
priorytetów pozycję eksperta. Niezależ-
nie od płci, co trzecia osoba ceni pracę, 
która wymaga kreatywności, a co piąty 
respondent chce osiągnąć pewien po-
ziom niezależności. Przegląd celów za-
wodowych, a także poziom ich realizacji 
w obecnej pracy, zawiera tabela 1.

Wykres 3. Kontynuacja kształcenia

Wykres 4. Samoocena szans na rynku pracy

Wykres 1. Podstawowe informacje

Wykres 2. Rodzaj umowy — praca najemna
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Warto zauważyć, że generalnie ab-
solwenci realizują swoje cele w obecnej 
pracy, co przekłada się na wysoki poziom 
ich satysfakcji. Najbardziej zadowoleni 
są z atmosfery w fi rmie (74 proc.), stabil-
ności posady (74 proc.) oraz charakteru 
wykonywanego zajęcia (60 proc.). Prawie 
dwie trzecie badanych zadeklarowało, że 
w ciągu najbliższego roku nie zamierza 
zmieniać pracy. Około 30 proc. osób, 
które planują zmianę pracodawcy lub 
rozważają taką ewentualność, skarży się 
przede wszystkim na mniejsze możliwo-
ści rozwoju i awansu. Analiza porównaw-
cza osób planujących pozostać w obec-
nej fi rmie z grupą osób zamierzających 
zmienić pracodawcę pokazała, że o odej-
ściu decydują przede wszystkim mniej-
sze możliwości rozwoju. Zatem chęć 
samorealizacji jest silniejszym motywem 
niż wynagrodzenie, które znalazło się na 
dalszym miejscu wśród czynników różni-
cujących zadowolenie z pracy. 

Wykres 5. Sytuacja zawodowa po roku i po trzech latach od ukończenia studiów (rocznik 2012)

Tabela 1. Cele zawodowe absolwentów

Cele zawodowe — wybory 
respondentów*

Realizacja celów zawodowych
[% z respondentów, którzy wybrali 

ten cel jako ważny]

Kobiety Męż-
czyźni Ogółem W małym 

stopniu
W średnim 

stopniu
W dużym 
stopniu

Stabilne zatrudnienie 62,4% 58,7% 59,7% 10,0% 17,1% 72,9%

Równowaga między pracą 
a życiem prywatnym 60,0% 52,9% 54,8% 19,0% 22,1% 58,9%

Bycie ekspertem w swojej 
dziedzinie 42,4% 50,9% 48,6% 8,3% 25,8% 65,9%

Kreatywność 34,4% 32,9% 33,3% 17,8% 19,8% 62,4%

Niezależność 23,2% 19,9% 20,8% 15,3% 32,7% 52%

Praca pełna wyzwań 14,4% 19,1% 17,8% 8,3% 13,1% 78,6%

Bycie liderem, zarządzanie 
zespołem 8,8% 15,9% 14,0% 19,7% 21,2% 59,1%

Kariera międzynarodowa 11,2% 5,5% 7,0% Brak danych (zbyt mała grupa 
osób wskazujących ten cel)

mie kształcenia. Najczęściej zwracają 
uwagę na konieczność upraktycznienia 
(66 proc.) oraz uaktualnienia (56 proc.) 
wiedzy przekazywanej studentom (stu-
dentom zadawano pytania wielokrotnego 
wyboru, odpowiedzi nie sumowały się do 
100 proc.). Ponadto, według ich opinii, 
uczelnia powinna kłaść większy nacisk 
na obsługę specjalistycznych progra-
mów, nauczanie języków obcych oraz za-
cieśnić współpracę z pracodawcami.

Opracowanie:
Adriana Nowak

Karolina Turbasa

Mgr Adriana Nowak i mgr Karolina Turbasa pra-
cują w Biurze Karier Politechniki Krakowskiej.

Tabela 2. Wykaz umiejętności doskonalonych 
w trakcie studiów

Czy studia przyczyniły się do 
rozwinięcia kompetencji…? TAK*

Myślenie analityczne 71,4%

Samodzielność 67,4%

Prezentowanie wyników swojej 
pracy 62,6%

Rozwiązywanie praktycznych 
problemów 59,7%

Praca w zespole 59,3%

Kreatywność 55,3%

Odporność na stres 50,4%

Obsługa programów i narzędzi 
ważnych w branży 48,7%

Dobra organizacja czasu pracy 48,2%

* Każda umiejętność była oceniana z osobna, 
wartości nie sumują się do 100%.

 Baza ofert pracy, staży, praktyk
 Bezpłatne szkolenia i doradztwo 

zawodowe
 Baza CV na stronie internetowej
 Organizacja spotkań z pracodaw-

cami, Inżynierskie Targi Pracy
 Badania losów absolwentów

Biuro Karier Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24
budynek W15, p. 229
tel.: (12) 628 29 11 
e-mail: kariery@pk.edu.pl
kariery.pk.edu.pl

Ocena jakości kształcenia
Wśród osób zatrudnionych w zawo-

dzie 82 proc. wykorzystuje w pracy wiedzę 
i umiejętności zdobyte na studiach. Absol-
wenci przyznają, że uczelnia również przy-
czyniła się do doskonalenia kompetencji 
pozazawodowych, takich jak: samoorga-
nizacja, praca w grupie, uczciwość i tro-
ska o jakość. Ponadto w trakcie studiów 
respondenci zdobyli lub rozwinęli swoje 
umiejętności w zakresie m.in.: myślenia 
analitycznego, prezentowania wyników 
własnej pracy, rozwiązywania praktycz-
nych problemów czy kreatywności (szcze-
gółowe dane zawiera tabela 2).

Generalnie, absolwenci są zadowole-
ni z wyboru studiów — 60 proc. podjęłoby 
ponownie ten sam kierunek na PK, a po-
nad trzy czwarte badanych poleciłoby na-
szą uczelnię swoim bliskim. Z perspekty-
wy kilku lat doświadczenia na rynku pracy 
widzą jednak potrzebę zmian w progra-
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Obserwatoria uciekły z miast 

Pojęcie zanieczyszczenia światłem 
funkcjonuje w nauce już od lat, ale nie 
przebiło się jeszcze do powszechnej świa-
domości. U osoby po raz pierwszy styka-
jącej się z tym terminem może wzbudzić 
zdziwienie. Wiemy na ogół, czym grozi 
nadmierne stężenie pyłów w atmosferze. 
Zdajemy sobie sprawę, jak niebezpiecz-
na dla zdrowia i życia jest obecność che-
mikaliów i mikroorganizmów w wodach 
rzek, jezior i mórz. Światło — jeśli nie jest 
zbyt ostre i nie poraża wzroku ― wyda-
je się całkowicie niegroźne. Tymczasem 
w dobie powszechnego posługiwania 
się sztucznym oświetleniem, szczegól-
nie tym, które pozwala człowiekowi na 
aktywność do późnych godzin nocnych, 
okazuje się zjawiskiem przynoszącym ol-
brzymie szkody.

Bodaj najbardziej rzucającym się 
w oczy skutkiem nocnej iluminacji miast 
było wyprowadzenie się z nich obser-
watoriów astronomicznych. W czasach 
łuczyw i świec obserwatoria mogły funk-
cjonować nawet w centrach metropolii. 
Jan Heweliusz prowadził obserwacje 
z połączonych dachów swoich trzech 
kamieniczek w Gdańsku. W Krakowie 
niebo badano początkowo z dachu Col-
legium Maius, a więc w pobliżu Rynku. 
Ale już pod koniec XVIII wieku nowe 
obserwatorium ulokowano z dala od 
miasta zamkniętego pierścieniem Plant 
— na terenie Ogrodu Botanicznego, 
przy dzisiejszej ul. Kopernika. A w latach 
60. XX wieku wzniesiono kolejną siedzi-
bę na Forcie Skała, blisko Lasu Wolskie-
go. Gdy Uniwersytet Pedagogiczny po-
stanowił wznieść swoje obserwatorium 
(otwarte w 1987 r.), nieba wolnego od 
świateł miasta poszukał aż na Suchorze, 
na skraju Gorców. Dziś największe tele-
skopy świata buduje się na pustyniach 
albo oddalonych od cywilizacji wyspach 
oceanicznych. 

Kłopoty astronomów ze znalezie-
niem odpowiednich warunków do ob-
serwacji bledną jednak wobec zamie-
szania, którego łuny świateł miejskich 
dokonują w przyrodzie. Mówiono o tym 
podczas III Ogólnopolskiej Konferencji 
na temat Zanieczyszczenia Światłem, 
zorganizowanej na Wydziale Inżynierii 
Środowiska Politechniki Krakowskiej 
w dniach 25–27 września. Przedstawio-
ne na niej wyniki badań wskazują, że 
czas najwyższy zacząć bić na alarm. 

Trzy konferencje
W Polsce skażeniem świetlnym zaj-

mują się trzy ośrodki uniwersyteckie. 
Dwa lata temu z inicjatywy prof. Krystyny 
Skwarło-Sońty, która od lat zajmuje się 
wpływem światła na zwierzęta i człowie-
ka, studenckie koła naukowe Uniwersy-
tetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wro-
cławskiego zorganizowały w Warszawie 
pierwszą konferencję poświęconą pro-
blematyce zanieczyszczenia świetlne-
go. Na spotkanie 26 kwietnia 2013 r. do 
budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu 
Warszawskiego przybyli specjaliści z róż-
nych dziedzin: astronomowie, astrofi zycy, 
biolodzy, chemicy, fi zycy, geofi zycy, inży-
nierowie budownictwa, prawnicy, a także 
pracownicy instytucji zainteresowanych 
tematem (np. Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad) oraz grupa stu-
dentów, będących miłośnikami nocnego 
nieba. Dyskusje toczone w kuluarach tak 
dalece wciągnęły zebranych, że mało kto 
skorzystał z rzadkiej możliwości obser-
wacji Słońca za pomocą teleskopów ze 
specjalnymi fi ltrami, ustawionych na ze-
wnątrz budynku.

Powodzenie warszawskiej inicjatywy 
stało się zaczynem drugiej, tym razem 
już trzydniowej konferencji, która odby-
ła się w maju 2014 r. na Uniwersytecie 
Wrocławskim. To właśnie podczas tego 
spotkania dr Tomasz Ściężor z Wydziału 

Inżynierii Środowiska Politechniki Kra-
kowskiej (wśród miłośników astronomii 
znany z działalności popularyzator-
skiej) zaproponował zorganizowanie 
następnej konferencji w trzecim polskim 
ośrodku zajmującym się skażeniem 
świetlnym, czyli w Krakowie. W ten spo-
sób doszło do tegorocznego spotkania. 
Zorganizował je Instytut Zaopatrzenia 
w Wodę i Ochrony Środowiska Politech-
niki Krakowskiej we współpracy z Miej-
skim Przedsiębiorstwem Wodociągów 
i Kanalizacji w Krakowie, Polskim Towa-
rzystwem Miłośników Astronomii, Stowa-
rzyszeniem Polaris, Katedrą Astronomii 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie, Wydziałem Geografi i i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz Instytutem Astronomicznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Otwarcie III Ogólnopolskiej Kon-
ferencji na temat Zanieczyszczenia 
Światłem odbyło się 25 września na Po-
litechnice Krakowskiej, w budynku Mię-
dzywydziałowego Centrum Edukacyjno-
-Badawczego „Działownia”, z udziałem 
prorektora PK prof. Jana Kaziora i dzie-
kan Wydziału Inżynierii Środowiska 
prof. Elżbiety Nachlik. Następnie uczest-
nicy spotkania przenieśli się do Sopo-
tni Wielkiej w okolicach Żywca, gdzie 
funkcjonuje Obszar Ochrony Ciemnego 
Nieba. W następnych dwóch dniach ob-
rady kontynuowano w Niepołomicach, 
w których znajduje się Młodzieżowe 
Obserwatorium Astronomiczne. W trak-
cie kilku sesji przedyskutowano szeroki 
wachlarz zagadnień związanych z efek-
tami niewłaściwego korzystania z tego 
dobrodziejstwa naszej cywilizacji, jakim 
jest sztuczne oświetlenie. 

Cierpi przyroda… 
Światło, które pozwala nam widzieć 

cały otaczający świat, pełni też inną 
fundamentalna rolę w naturze ― jako 
niezbędny czynnik procesów fotosynte-
zy, będącej podstawą piramidy trofi cz-
nej (pokarmowej) świata organicznego. 
Aktywność roślin i zwierząt wiąże się 
z dobowym, 24-godzinnnym rytmem 
fi zjologicznym. Zjawisko to, zwane fo-
toperiodyzmem, zostało „zakodowane” 

W poszukiwaniu gwiezdnego nieba
W naszych miastach nocą jest dziś jasno jak w dzień, ale płacimy za to 
wysoką cenę

Światło ― promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 380 do 
760 nanometrów, rejestrowane przez oko ludzkie — jest niezbędne do ży-
cia niemal wszystkim organizmom na Ziemi. Dzięki światłu człowiek otrzy-

muje najbardziej podstawowe informacje o otaczającej rzeczywistości. Jednak 
to samo światło w pewnych okolicznościach może utrudniać nam życie, szko-
dzić środowisku.
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w organizmach w toku ewolucji rytmów 
biologicznych. Ten rytm aktywności jest 
w naszych czasach zakłócany przez 
brak ciemności w nocy. Cierpią z tego 
powodu rośliny i zwierzęta aktywne 
w dzień, cierpią też zwierzęta, które pro-
wadzą nocny tryb życia, bowiem oświe-
tlenie nocne utrudnia im zdobywanie po-
karmu, migracje, rozmnażanie, a nawet 
stwarza niebezpieczeństwo utraty życia. 
Cierpi również człowiek, gdyż zakłóce-
nie dobowego rytmu aktywności nieko-
rzystnie wpływa na nasze samopoczucie 
i zdrowie. 

O sprawach tych mówił pod-
czas otwarcia konferencji w Krakowie 
prof. Bronisław Wojciech Wołoszyn 
z Centrum Informacji Chiropterologicznej 
w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwie-
rząt PAN. Stwierdził on m.in., że owady 
o nocnym rytmie aktywności utrzymują 
stały kąt w stosunku do źródeł światła, 
którym w środowisku niezaburzonym 
przez człowieka są Księżyc i gwiazdy. 
Sztuczne źródła światła powodują, że 
lot prostoliniowy zmienia się w spiral-
ny, kierując owady do źródła światła, 
co przeważnie kończy się ich śmiercią. 
Prof. Wołoszyn zwrócił jednak uwagę, 
że w niektórych przypadkach sztuczne 
oświetlenie nocą może prowadzić do 
korzystnych skutków. Dotyczy to np. nie-
toperzy. Wprawdzie światło wdzierające 
się do ich schronień zaburza rytm ich 
aktywności, ale z drugiej strony ssaki te 
wykorzystują światło latarni jako miejsce 
skutecznych polowań na owady. 

Aktywność roślin związaną ze świa-
tłem kojarzymy przeważnie z procesa-
mi fotosyntezy. Światło warunkuje też 
ruchy roślin (fototropizm), kiełkowanie, 
kwitnienie i wydawanie nasion. Badania 
wykazały, że prócz światła roślinom po-
trzebne są jednak również okresy ciem-
ności. Bez nich, jak zwróciła uwagę 
dr Danuta Solecka z Zakładu Ekofi zjo-
logii Molekularnej Roślin Uniwersytetu 
Warszawskiego, nie dochodziłoby do 
przemian receptorów światła i nie za-
chodziłaby skoordynowana ekspresja 
wielu genów, odpowiedzialna za regulo-
wanie metabolizmu. Sztuczne oświetle-
nie może więc mieć niekorzystny wpływ 
na wzrost i rozwój roślin, ich kwitnienie 
i dojrzewanie.

Wpływ jasności nocnego nieba na 
zjawiska zachodzące w świecie roślin 
może skutkować wymiernymi efekta-
mi w sferze ekonomii. Wskazywał na 
to referat przedstawiony przez dr. To-
masza Ściężora i dr. Wojciecha Balce-
rzaka z Wydziału Inżynierii środowiska 

PK na temat wpływu zanieczyszczenia 
świetlnego na Zbiornik Dobczycki, z któ-
rego ― jak wiadomo ― pobierana jest 
woda pitna do sieci miejskiej Krakowa. 
Od dawna znany jest wpływ Księżyca na 
pionowe migracje zooplanktonu w zbior-
nikach wodnych. Biorąc pod uwagę, 
że pożywieniem dla zooplanktonu jest 
fi toplankton, badacze postawili hipotezę 
o możliwej korelacji między jasnością 
nocnego nieba a zawartością fi toplank-
tonu w warstwach powierzchniowych 
zbiornika wodnego.

Całoroczne pomiary jasności nocne-
go nieba w rejonie ujęcia wody na Zbior-
niku Dobczyckim wykazały wyraźną linio-
wą korelację między poziomem chlorofi lu 
w warstwach powierzchniowych a jasno-
ścią nocnego nieba. Innymi słowy, nawet 
słabe nocne światło, docierające głównie 
z pobliskich Dobczyc (odbite od chmur), 
zakłóca poważnie ekosystem. W rezulta-
cie zbiornik nie jest w stanie efektywnie 
się samooczyszczać. A to oznacza więk-
sze koszty związane z uzdatnianiem za-
nieczyszczonej biologicznie wody. Popra-
wienie sposobu oświetlania okolic ujęć 
wody mogłoby znacząco obniżyć eutrofi -
zację zbiorników ― konkludowali autorzy 
referatu, który podczas konferencji przed-
stawił dr Ściężor. 

…cierpi człowiek
O wpływie skażenia świetlnego na 

człowieka mówiła z kolei wspomniana 
wyżej prof. Krystyna Skwarło-Sońta z Za-
kładu Fizjologii Zwierząt UW. W wykła-
dzie zamykającym konferencję zwróciła 
ona uwagę, że uporządkowane w czasie 
procesy fi zjologiczne, występujące jako 
rytmy dobowe i cykle sezonowe, wyewo-

luowały dzięki temu, że naturalne okresy 
światła i ciemności następują po sobie 
z niezmienną regularnością i zawsze za-
mykają się w cyklu 24-godzinnym. Dzięki 
temu funkcjonowanie organizmu człowie-
ka dostosowuje się do zmian środowiska. 
W toku ewolucji światło stało się najważ-
niejszym źródłem sygnałów środowisko-
wych dla organizmu.

Informacja świetlna, odbierana 
przez specjalne receptory melano-
psynowe siatkówki, jest kierowana do 
głównego zegara, który u ssaków mie-
ści się w jądrach nadskrzyżowaniowych 
podwzgórza (SNC). Zegar SNC kontro-
luje procesy fi zjologiczne i zachowanie. 
Przekazuje też informację do szyszynki, 
która produkuje i uwalnia do krwi me-
latoninę, modyfi kującą odpowiednio 
funkcjonowanie narządów docelowych. 
Prof. Krystyna Skwarło-Sońta zwróciła 
uwagę, że zakłócenie naturalnych cy-
kli światła i ciemności desynchronizuje 
pracę zegara, a także zaburza natural-
ny rytm syntezy melatoniny, w istotny 
sposób wpływając na funkcje całego 
organizmu. 

Analizując wpływ sztucznego światła 
na człowieka, można dojść do przekona-
nia, że jest ono przyczyną ogromnego 
wzrostu zachorowań na tzw. choroby cy-
wilizacyjne, jak nowotwory, depresja czy 
zaburzenia metabolizmu. Tu też moż-
na doszukiwać się źródeł postępującej 
oporności na tradycyjne środki terapeu-
tyczne (np. nieskuteczność chemiotera-
pii onkologicznej). 

Interesujące wyniki badań na temat 
wpływu światła niebieskiego na rytm snu 
i czuwania przedstawiły prof. Eugenia Tę-
gowska, dr Justyna Maliszewska i mgr So-
nia Marcinkowska z Zakładu Toksykologii 

Nocne zdjęcie całego świata. Efekt złożenia wielu obrazów dostarczonych przez wojsko-
we satelity meteorologiczne USA. Zdjęcie udostępnione przez NASA na stronie Visible Earth 
(http://visibleearth.nasa.gov/). [Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvid-
ge of NOAA NGDC. Image by Craig Mayhew and Robert Simmon, NASA GSFC]
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Zwierząt Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Stwierdziły one, że choć 
długotrwałe używanie komputera może 
prowadzić do defi cytu snu i senności na-
stępnego dnia, to błękitne światło ekranu 
nie musi obniżyć poziomu pobudzenia 
i wydolności mentalnej w dniu następ-
nym. O walorach terapeutycznych światła 
(np. w leczeniu depresji) mówił natomiast 
Wojciech Jernajczyk z Instytutu Psychia-
trii i Neurologii w Warszawie. Przestrzegał 
przy tym, że bezrefl eksyjne posługiwanie 
się sztucznym światłem do takich celów 
może szkodzić zdrowiu. Wyraził przy-
puszczenie, że typowy dla młodych ludzi 
zwyczaj wieczornego korzystania z kom-
putera po kilka godzin przed snem jest 
jednym z istotnych czynników częstszego 
występowania somnambulizmu. 

Wspomnieć też warto o wystąpieniu 
mgr Katarzyny Tomasik z Wydziału Geo-
grafi i i Studiów Regionalnych Uniwer-
sytetu Warszawskiego, dotyczącym za-
leżności między natężeniem oświetlenia 
a przestrzennym rozkładem przestępstw 
na wybranych obszarach Warszawy. 
Oświetlenie uliczne po zmroku zwiększa 
bezpieczeństwo pieszych, jak i kierow-
ców, natomiast badania nie do końca 
potwierdziły powszechne przekonanie, 
że przyczynia się ono do zmniejszenia 
liczby przestępstw.

Głos mają architekci
Część krakowsko-niepołomickiej kon-

ferencji poświęcono sposobom takiego 
korzystania ze sztucznego oświetlenia, 
aby nie kolidowało ono z potrzebami 
środowiska. Krzysztof Skarżyński z Za-
kładu Techniki Świetlnej Politechniki 
Warszawskiej przedstawił szczegółową 
analizę aspektów właściwego oświe-
tlania zabytków. Praktyka wykazuje, 
że w przypadku oświetlania budynków 
większość strumienia świetlnego jest 
emitowana w górę lub w przestrzeń 
otaczającą obiekt, co jest zjawiskiem 
niekorzystnym. Autor referatu zwrócił 
uwagę na konieczność projektowania 
iluminacji obiektów architektonicznych 
z uwzględnieniem aspektu ekologiczne-
go. Projekty powinny być jak najbardziej 
zoptymalizowane z punktu widzenia 
strat strumienia świetlnego. 

O miejscu sztucznego światła w ar-
chitekturze mówiła również dr inż. arch. 
Małgorzata Bartnicka z Wydziału Archi-
tektury Politechniki Białostockiej. Zwra-
cała ona uwagę, że planowaniu powinno 
podlegać oświetlenie uliczne, reklamo-
we i iluminacyjne. Przede wszystkim jed-

nak skupiła się na specyfi cznym rodzaju 
światła, które wykorzystywane jest do 
celów estetyczno-artystycznych. Chodzi 
o struktury świetlne, swego rodzaju rzeź-
by tworzone z samego światła, których 
autorami byli m.in. Nikola Tesla, Leni 
Riefenstahl, Albert Speer, John Bennett, 
Ryoji Ikeda i Rafael Lozano-Hemmer. 

Cechą wspólną tych struktur jest 
konieczność niskiego natężenia oświe-
tlenia w sąsiadującej przestrzeni. Wy-
puszczanie w górę skoncentrowanych 
wiązek światła, jak np. uczyniono to dla 
upamiętnienia zburzonych wież World 
Trade Center, powoduje, że zaczynają 
w nich krążyć ptaki, które tracą orien-
tację i nie potrafi ą wyrwać się z takiej 
swoistej pułapki. Aby w pełni wyeks-
ponować tego typu rzeźbę, konieczne 
jest przepuszczenie strumienia światła 
przez dym, kurz lub parę wodną, co 
sprawia, że powstaje efekt podwójnego 
zanieczyszczenia. Przedsięwzięcia ta-
kie są więc dopuszczalne jedynie oka-
zjonalnie.

Gdzie warto obserwować 
gwiazdy?

Rosnąca świadomość szkód, jakie 
może powodować niewłaściwe posłu-
giwanie się sztucznym światłem, niesie 
powstawanie inicjatyw służących propa-
gowaniu idei ciemnego nieba. W wielu 
krajach, w tym również w Polsce tworzo-
ne są strefy wolne od sztucznego światła 
w nocy. Piotr Nawalkowski, szef Stowa-
rzyszenia POLARIS, w czasie konfe-
rencji prezentował wyniki funkcjonowa-
nia Programu „Ciemne Niebo” i mówił 
o możliwościach zainteresowania pro-
blemem władz lokalnych. Tomasz Za-
raś referował funkcjonowanie pierwszej 
w Polsce zachodniej i północnej Ostoi 
Ciemnego Nieba, utworzonej w so-
łectwach Izdebno i Chalin. W efekcie 
współpracy z lokalnymi władzami autor 
wystąpienia spowodował przyjęcie przez 
Radę Miasta i Gminy Sieraków uchwały 
o rozpoczęciu działań mających na celu 
m.in. rozwój astronomii obserwacyjnej, 
co skutkowało utworzeniem obszaru 
ochrony nieba. 

W 2013 r. powstał Park Gwiezd-
nego Nieba „Bieszczady”, obejmujący 
najcenniejsze obszary przyrodnicze 
południowo-wschodniego zakątka na-
szego kraju. Była to odpowiedź na sło-
wacką inicjatywę powołania w 2010 r. 
Parku Ciemnego Nieba „Połoniny”, gra-
niczącego z Bieszczadami. Na terenie 
polskiego parku zainstalowano trzy sta-

cje monitorujące stan zanieczyszcze-
nia światłem. Mówiąc o tym ambitnym 
przedsięwzięciu, Robert Bury podkreślił, 
że istnienie parku ma znaczący wpływ 
na zmianę mentalności mieszkańców 
tej części Polski. Wpływa też na zmia-
nę stereotypów myślenia o sztucznym 
oświetleniu u turystów odwiedzających 
Bieszczady. Ciemne niebo staje się atu-
tem tzw. turystyki przyrodniczej, przy-
nosząc korzyści mieszkańcom regionu. 
Robert Bury stwierdził, że lokalne fi rmy 
branży turystycznej i samorządy szansę 
rozwoju upatrują w astroturystyce. 

Polskie dokonania w wyodrębnia-
niu obszarów ciemnego nieba można 
było skonfrontować z niektórymi przed-
sięwzięciami zagranicznymi. Na temat 
wspomnianego Parku Ciemnego Nieba 
„Połoniny” na Słowacji mówił Igor Kudzej. 
Zoltan Kolláth przedstawił natomiast za-
inicjowany w 2006 r. węgierski program 
ochrony obszarów przed skażeniem 
świetlnym. Park Krajobrazowy Zselic 
w południowo-zachodniej części kraju 
jako jeden z dwóch pierwszych w Europie 
(obok szkockiego) uzyskał status między-
narodowego parku ciemnego nieba. 

Aby jednak można było osiągnąć 
pożądane efekty, konieczne jest dosto-
sowanie źródeł światła do wymagań 
stawianych przez projekty ochrony ciem-
nego nieba. O złym i dobrym oświetle-
niu mówili podczas konferencji przed-
stawiciel krakowskiej fi rmy „innoLIGHT” 
Bartosz Gesner i fi rmy Schreider Polska 
z Warszawy Jacek Jacak. Obaj pod-
kreślali stosowanie przy projektowaniu 
oświetlenia istniejących norm.

*
Dr Tomasz Ściężor, animator zorga-

nizowanej przez Politechnikę Krakowską 
konferencji, podkreśla, że za ideą ochro-
ny ciemnego nieba nie kryje się walka ze 
sztucznym oświetleniem. Mówi, że nic 
nie stoi na przeszkodzie, by korzystać 
ze źródeł światła o większej mocy, ale 
chodzi o to, aby światło było prawidłowo 
kierowane, właściwie koncentrowane 
i dobrze osłonięte. 

Cieszy fakt, że rośnie świadomość 
potrzeby ochrony nocnego nieba przed 
niepożądanym oświetleniem. Coraz wię-
cej ludzi — już nie tylko należących do 
kręgów akademickich ― rozumie, iż od 
tego, jak będziemy gospodarować świa-
tłem, zależy stan otaczającego nas śro-
dowiska, a także komfort naszego życia.

Lesła w Peters
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Czwarty Turniej Szachowy o Puchar 
Dziekana był głównym punktem Dnia 
Wydziału Fizyki, Matematyki i Informa-
tyki — „Day of Escape”. Impreza, któ-
rą 14 października zorganizowała Wy-
działowa Rada Samorządu Studentów 
WFMiI, obfi towała też w inne atrakcje 
— pokazy nowoczesnych technologii 
czy wprowadzenie w tajniki życia stu-
denckiego dla pierwszoroczniaków.

Jednym z wydarzeń były warsztaty, 
podczas których prezentowano drona, 
drukarkę 3D, skaner 3D, monitory 3D 
z okularami oraz Oculusa. Warsztaty 
przygotowało Studenckie Koło Naukowe 
Grafi ków. Sympatycy gier mieli okazję 
wysłuchać wykładu Michała Witkow-
skiego „Analiza zachowania graczy. Jak 
stworzyć grę w oparciu o dane?”. Stu-
dentów uczono, jak udzielać pierwszej 
pomocy, a dla tych, którzy dopiero co 
rozpoczęli naukę na PK, przygotowano 
szkolenia mające im ułatwić start.

Pierwszoroczniacy spotkali się z pro-
dziekanami oraz przedstawicielami 

kół naukowych i przychodni Scanmed, 
a także zostali zapoznani z działalnością 
samorządu studenckiego na szczeblu 
wydziału i uczelni, regulaminem studiów 
i innymi ważnymi sprawami. 

Turniej szachowy o puchar ufundo-
wany przez dziekana dr. hab. inż. Marka 
Stanuszka, prof. PK, wygrał w katego-
rii indywidualnej Tomasz Wilk, student 
AGH, zaś w kategorii indywidualnej 
amatorskiej — Mirosław Stec, student 
WFMiI PK. W kategorii drużynowej zwy-
ciężyli Tomasz Wilk i Szymon Świerczek 
reprezentujący AGH.

Katarzyna Olender, pełniąca funkcję 
zastępcy koordynatora „Day of Esca-
pe”, podkreśla, że z roku na rok atrak-
cje przygotowane na studencką imprezę 
wydziałową, organizowaną w siedzibie 
WFMiI przy ul. Podchorążych, przycią-
gają coraz więcej młodych ludzi. I co cie-
kawe, są to nie tylko studenci Politechni-
ki Krakowskiej. 

(R.)

Studencki dzień na WFMiI 

Dron i technologie 3D atrakcjami 
„Day of Escape”

Po 40 latach zebrali się studenci 
drugiego rocznika specjalności „urzą-
dzenia cieplne zdrowotne”, powołanej 
na ówczesnym Wydziale Inżynierii 
Sanitarnej i Wodnej PK (dziś Wydział 
Inżynierii Środowiska). Spotkanie od-
było się 13 czerwca. Przybyło na nie 
37 dawnych słuchaczy, m.in. ze Szwe-
cji, z Anglii, Niemiec, Austrii i USA.

Interesujący wykład na temat grzy-
bów (jadalnych, trujących i do… pro-
dukcji wina) przedstawił prof. Stani-
sław Kandefer. Spotkanie, w którym 
uczestniczyła dziekan wydziału w la-
tach 1996—2002 prof. Teresa Lubo-
wiecka, prowadziła obecna dziekan 
WIŚ prof. Elżbieta Nachlik. Wcześniej 
uczestnicy spotkania wzięli udział 
w mszy św. oraz odwiedzili grób twórcy 
i pierwszego szefa specjalności „urzą-
dzenia cieplne zdrowotne” — prof. Zbi-
gniewa Pietrzyka.

Po zakończeniu ofi cjalnej uro-
czystości spotkanie przerodziło się 

Pamiętali o pierwszym szefi e
w imprezę o charakterze towarzyskim. 
Dr hab. inż. Małgorzata Pilawska mówi, 
że jest już pomysł, jak zintegrować gru-
pę wychowanków z uczelnią, aby oka-

zją do następnych spotkań nie były tyl-
ko kolejne okrągłe rocznice utworzenia 
specjalności.

(ps)

Absolwenci specjalności „urządzenia cieplne zdrowotne”

„Cantata” razem 
ze Skandynawami

Akademicki Chór Politechniki Krakow-
skiej „Cantata”, prowadzony przez Mar-
tę Stós, wziął udział w polsko-duńskim 
przedsięwzięciu muzycznym. Podczas 
trzech koncertów w krakowskich świą-
tyniach przedstawione zostało oratorium 
musicalowe „Św. Franciszek z Asyżu. 
Trubadur Boga”. 

Melomani mieli okazję wysłuchać 
utworu będącego dziełem dwojga auto-
rów — Tove Lind i Tommy’ego Jervidala. 
Oratorium wykonano 16 października 
w kościele św. Piotra i Pawła, a na-
stępnie dwukrotnie w Nowej Hucie — 
17 października w kościele Arka Pana 
i 18 października w kościele Matki Bo-
skiej Częstochowskiej. Przed publicz-
nością wystąpili wybitni skandynawscy 
soliści Louise Fribo i Tomas Ambt Kofod. 
Towarzyszyły im: chór miasta Randers 
w Danii, Krakowska Młoda Filharmonia 
oraz „Cantata”. Połączonymi chórami 
dyrygował Tomasz Chmiel. Wydarzenie 
objęła patronatem honorowym Ambasa-
da Królestwa Danii w Polsce.

(R.)
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Kraków trzeba oczyścić ze złego 
oświetlenia
„Dziennik Polski” z 28 września 2015 r. 

Dr Tomasz Ściężor z Politechniki Kra-
kowskiej przekonuje, że zanieczyszczenie 
miasta światłem jest przyczyną bezsenno-
ści, zmęczenia, a nawet prowadzi do prze-
stępstwa.

(...)
Skąd właściwie bierze się to zanie-

czyszczenie światłem? 
— Miasto świeci w niebo. Polska ma 

tego pecha, a Kraków szczególnie, że 
przez większość nocy niebo jest zachmu-
rzone. Jeśli niebo jest bezchmurne, to 
światło z miasta ucieka w kosmos. Chmu-
ry natomiast doskonale odbijają światło 
w dół. Można być więc nawet poza Krako-
wem, w miejscu gdzie nie ma dookoła lam-
py ulicznej, a i tak można czytać w nocy ga-
zetę, bo „świeci niebo”. Nic nie daje to, że 
pogasimy wszystko w mieszkaniu, lampę, 
telewizor itd., bo nadal jest jasno.  

Kopiec pełen czujników  
„Dziennik Polski” z 1 października 2015 r. 

Politechnika Krakowska proponuje, by 
kopiec Kościuszki zamienić w konstrukcję 
inteligentną, naszpikowaną czujnikami. 
Będą one pokazywały m.in. ruch kopca, 
ilość wody w danej warstwie. (...) Taką 
wizję przedstawili naukowcy z PK na mię-
dzynarodowym sympozjum pod hasłem 
„Troska o trwałe zabezpieczenie kopca Ko-
ściuszki —- w poszukiwaniu skutecznych 
sposobów jego stabilizacji”. 

Nowy rok akademicki zakończył 
obchody 70-lecia Politechniki 
Krakowskiej
PAP z 2 października 2015 r.

Prawie 17 tys. studentów, w tym 3,8 tys. 
nowo przyjętych, rozpoczęło 71. rok akade-
micki na Politechnice Krakowskiej. Inaugura-
cja była ofi cjalnym zakończeniem trwających 
przez cały rok obchodów jubileuszu 70-le-
cia tej uczelni. „Wydarzenia jubileuszowe, 
zwłaszcza te o charakterze naukowym, po-
kazały jak duży potencjał ma Politechnika 
Krakowska w obszarze działalności badaw-
czej oraz jak cenionym jest partnerem dla 
podmiotów otoczenia gospodarczego” — 
mówił w swoim przemówieniu rektor PK prof. 
Kazimierz Furtak. Jak przypomniał, w roku 
jubileuszu odbyło się wiele prestiżowych 
wydarzeń: konferencji naukowych, spotkań, 
wystaw i koncertów. Politechnika podpisała 

także nowe, bezterminowe porozumienie o 
współpracy z Europejską Organizacją Badań 
Jądrowych (CERN), jednym z najbardziej 
prestiżowych ośrodków naukowych świata.

Będą rywalizować o najwyższe cele 
„Dziennik Polski” z 3 października 2015 r.

Koszykówka. Zespoły z Krakowa przy-
stępują do nowego sezonu w roli faworytów. 

AZS Politechnika Korona była rewelacją 
rozgrywek I ligi w minionym sezonie, jednak 
na fi niszu rozgrywek przegrała rywalizację 
o awans z Zagłębiem Sosnowiec. Ambicją 
drużyny jest zajęcie miejsca w czołówce. 
(...) W klubie nie ma ciśnienia na awans, 
gdyż działacze zdają sobie sprawę, że wią-
że się to ze znalezieniem ogromnych pie-
niędzy. Dzięki operatywności zarządu sekcji 
i przychylności władz Politechniki Krakow-
skiej drużyna mogła spokojnie przygotowy-
wać się do sezonu, ma też zapewniony bu-
dżet na całe rozgrywki. W tym sezonie nie 
będzie obowiązywać umowa o współpracy 
z Wisłą Can-Pack. 

Politechnika Krakowska. 
25 lat z CERN
„Forum Akademickie” z października 
2015 r.

Krakowskie środowisko naukowe, w tym 
uczeni z Politechniki Krakowskiej, wniosło 
znaczący wkład w stworzenie najpotęż-
niejszego Wielkiego Zderzacza Hadronów 
(Large Hadron Collider). W 1990 r. dr inż. Ta-
deusz Kurtyka, adiunkt w ówczesnym Instytu-
cie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn 
PK, wziął udział w pracach prowadzonych 
w CERN nad koncepcją akceleratora LHC 
i od tego czasu datuje się ścisła współpra-
ca obu instytucji. W 1997 r. prof. Józef Ni-
zioł oraz dr hab. Andrzej Zieliński podpisali 
umowę o współpracy pomiędzy instytutem 
i CERN, a pracownicy naukowi PK zaczęli na 
bieżąco uczestniczyć w krótko- i długotermi-
nowych projektach związanych z rozwijaniem 
koncepcji LHC. W 2011 r. Politechnika Kra-
kowska i CERN związały się pierwszą ofi cjal-
ną umową o współpracy. 

Powołali spółkę, by w Nowej 
Hucie powstało innowacyjne 
laboratorium
„Gazeta Wyborcza” z 10 października 
2015 r.

Nowe miejsca pracy, zaplecze dla kra-
kowskich naukowców czy otwarcie dla 
mieszkańców Krakowa niedostępnych 

dotąd terenów nowohuckiego kombinatu 
— między innymi takie korzyści przynieść 
ma powstanie Laboratorium Inteligentnego 
Miasta i Innowacyjnej Gospodarki. W pią-
tek podpisano akt ustanawiający spółkę. 
Wstępną zgodę na powołanie spółki, której 
udziałowcami będą skarb państwa i kra-
kowskie uczelnie, podpisano już w lutym 
tego roku. Złożenie podpisu pod aktem 
notarialnym, którego sygnatariuszami byli 
minister skarbu państwa Andrzej Czer-
wiński oraz rektorzy Akademii Górniczo-
-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej i Uni-
wersytetu Rolniczego, to kolejny krok, by już 
niebawem w Nowej Hucie powstało inno-
wacyjne laboratorium. (...) Celem spółki jest 
zagospodarowanie ponad 300 ha terenów 
poprzemysłowych w Nowej Hucie, zbędnych 
do prowadzenia obecnej działalności przez 
ArcelorMittal Poland, takich jak m.in. obsza-
ry po stalowni martenowskiej czy walcowni 
zgniatacz. Spółka przekaże je na rzecz skar-
bu państwa w zamian za uzyskanie tytułu 
własności do terenów, które wykorzystuje 
na zasadzie użytkowania wieczystego.  (...). 
Najważniejszymi zadaniami zarządu nowo 
powołanej spółki będzie opracowanie planu 
dla poprzemysłowego terenu, przebudowa 
układu kolejowego, likwidacja nieczynnych 
instalacji technicznych i przebudowa czyn-
nych instalacji, rekultywacja terenu i uzbro-
jenie go we wszelkie niezbędne instalacje. 

Elektryczna rewolucja. Kraków 
kupi tramwaje, które nie potrzebują 
sieci trakcyjnej
„Gazeta Wyborcza” z 15 października 
2015 r. 

Krakowskie MPK zamierza wykorzy-
stać pieniądze z nowej unijnej puli na zakup 
taboru, jakiego w Polsce nikt jeszcze nie 
użytkuje. Podczas gali z okazji 140-lecia 
komunikacji miejskiej w Krakowie prezes 
MPK Rafał Świerczyński zdradził, że nie-
bawem ogłosi przetarg na dostawę tram-
wajów wyposażonych w układy odzysku 
energii z systemem superkondensatorów. 
(...) Tramwaje bez tradycyjnej sieci trakcyj-
nej, wykorzystujące różne modele zasila-
nia, funkcjonują już w kilkunastu miastach 
na świecie. — Świetnie sprawdzają się na 
przykład w zabytkowych centrach — mówi 
Grzegorz Zając, dyrektor Instytutu Pojaz-
dów Szynowych Politechniki Krakowskiej. 
I wskazuje na francuskie Bordeaux, gdzie 
zastosowano zasilanie tramwaju z torowi-
ska, ale także amerykańskie Seattle, po 
którym jeżdżą tramwaje napędzane aku-
mulatorami litowo-jonowymi. 

Politechnika Krakowska w mediach
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Galeria GIL

Galeria Kotłownia

ARCHITEKTURA BETONOWA 2015 
— wystawa pokonkursowa
20–31 października 2015 r.

Rozstrzygnięto XVI edycję doroczne-
go ogólnopolskiego konkursu „Architek-
tura Betonowa 2015 — Akademicka Na-
groda za Najlepszą Pracę Dyplomową 
Roku”. Kryterium oceny stanowiły „war-
tości architektoniczne projektu oparte na 
walorach estetycznych i konstrukcyjnych 
betonu”. 

Na konkurs, który jest efektem 
współpracy Katedry Architektury Miesz-
kaniowej i Kompozycji Architektonicznej 
Wydziału Architektury PK oraz Stowa-
rzyszenia Producentów Cementu nade-
słano 28 prac dyplomowych z 11 wydzia-
łów architektury uczelni w: Białymstoku, 
Gdańsku, Gliwicach, Kielcach, Krako-
wie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warsza-
wie i Wrocławiu. 

Prace oceniali: sędzia referent — 
prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona, 

dziekan WA PW oraz członkowie jury 
— prof. dr hab. inż. arch. Maria Misią-
giewicz (WA PK), dr hab. inż. arch. Jan 
Rabiej, prof. PŚ (prodziekan WA PŚ), 
dr hab. inż. arch. Tomasz Kozłowski (ko-
misarz konkursu, WA PK) oraz dyrektor 
ds. marketingu Stowarzyszenie Produ-
centów Cementu Zbigniew Pilch.

Nominowano autorów 13 prac, przy-
znano 3 równorzędne nagrody i 3 wy-
różnienia. Laureaci nagród to: arch. 
Aleksandra Róg za pracę „Muzeum PRL 
w Nowej Hucie” (promotor: prof. dr hab. 
inż. arch. Dariusz Kozłowski, WA PK), 
arch. Martyna Cyran za pracę „Obser-
watorium rozpadu. Galeria sztuki przy 
fortecy Cresmina” (promotor: dr inż. arch. 
Ada Kwiatkowska, WA PWr), arch. Adrian 
Kasperski za pracę „Wyspa przyszłości 
— wizja rozwoju wyspy Fogo” (promotor: 
dr inż. arch. Bartosz Haduch, WA KAFM).

Wyróżnienia otrzymali: arch. Katarzy-
na Romanowska za pracę „Schronisko tu-
rystyczne na wyspie Moskenesoya w Nor-
wegii” (promotor: dr inż. arch. Wojciech 
Niebrzydowski, WA PB), Paweł Wolanin 
za pracę „Muzeum przy Polskim Cmen-
tarzu Wojennym w Bykowni na Ukrainie” 

(promotor: prof. dr hab. inż. arch. Ewa 
Kuryłowicz, WA PW), arch. Jan Kosiński 
za pracę „Muzeum sztuki nowoczesnej 
w Krakowie” (promotor: prof. dr hab. inż. 
arch. Dariusz Kozłowski, WA PK).

(dz)

Architektura sztuki. Struktura 
obrazu — malarstwo
5–23 października 2015 r.

Wystawa malarstwa pt. „Architek-
tura sztuki. Struktura obrazu” narodziła 
się z myśli o poszukiwaniu wartości łą-
czących ideę konstrukcji, budowy, cha-
rakterystyczną dla architektury i obecną 
również w innych dyscyplinach sztuk 
pięknych. Zasady te, będące podstawo-
wymi elementami tworzenia wszelkich 
obiektów plastycznych, mają charakter 
uniwersalny. 

W wystawie wzięło udział młode po-
kolenie artystów zrzeszonych w Związ-
ku Polskich Artystów Plastyków Okręgu 
Krakowskiego: Mateusz Bednarz, Blan-
ka Dudek, Artur Kapturski, Wojciech 
Kopeć, Agnieszka Kucia, Kamil Kuzko, 
Dariusz Milczarek, Jan Podgórski, Elż-
bieta Pamuła, Tomasz Tabisz, Agnieszka 
Tes, Stanisław Wójcicki — pokolenie dy-
namiczne, wykształcone w duchu inter-
dyscyplinarności sztuki, postrzegające 
potrzeby i konieczności twórcze poprzez 

pryzmat wartości końca XX i początku 
XXI wieku. 

Wystawa ma na celu pokazanie szero-
kiego spektrum indywidualności jej uczest-
ników poprzez wykazanie różnorodności 
zabiegów plastycznych, słu-
żących realizacji tytułowego 
tematu. Zabiegi te, wynika-
jące zarówno z pierwotne-
go założenia formalnego, 
określającego dzieło, jak 
i z możliwości języka pla-
stycznego, służą wizualiza-
cji artystycznych zamierzeń 
i mają na celu, według słów 
Witruwiusza odnoszących 
się do architektury: „zacho-
wanie trzech zasad: trwało-
ści, użyteczności i piękna”. 

„Architektura sztuki. 
Struktura obrazu” ― to wy-
cieczka nie tylko w świat 
realizmu, konkretu formy, 
urbanistyki czy wielowąt-
kowości przenikających się 
struktur w zorganizowanej 
przestrzeni. To również 
próba znalezienia szersze-
go kontekstu dla tego, co 

nazywamy strukturą, tektoniką, relacja-
mi pomiędzy napięciem form w układzie 
kompozycyjnym obrazu. (Z wypowiedzi 
kurator wystawy Joanny Banek).

(dz)
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Na koniec numeru...

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA
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Suknia
Suknia ma tę zaletę,
Że suknia zdobi kobietę,
Co do panów, inne mam zdanie:
To mężczyzna zdobi ubranie.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Wytyczamy nowe szlaki...






