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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Czas biegnie nieubłaganie. Tempo życia jest bardzo duże, 
musimy nadążać za coraz nowszymi obowiązkami. Dodatkowe 
trudności w działalności tak dużych instytucji jak uczelnie wyni-
kają z częstej zmiany przepisów i ich niespójności. Nie możemy 
się jednak zniechęcać. Tylko od naszej aktywności zależy sku-
teczność działań i przyszłość Politechniki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozpoczyna się 
maraton wyborczy. Została powołana Uczelniana Komisja 
Wyborcza. Jej zadaniem jest przygotowanie harmonogra-
mu przyszłorocznych wyborów. Komisja ma także prawo do 
zaproponowania ewentualnych zmian w regulaminie wybor-
czym. Niezależnie od tego jak będą przebiegać działania Ko-
misji oraz Senatu w tym zakresie, mam nadzieję, że wybory 
nie zakłócą normalnego funkcjonowania  uczelni. Wczesne 
rozpoczęcie prac związanych z wyborami ma zapobiec kumu-
lacji działań.

Odbyły się już wybory w Samorządzie Studentów. Przebie-
gły sprawnie i spokojnie, potwierdziły dojrzałość braci studenc-
kiej oraz odpowiedzialność osób funkcyjnych wszystkich szcze-
bli. Gratuluję wyboru nowym władzom Parlamentu Studentów 
Politechniki Krakowskiej i liczę na dalszą owocną współpracę 
dla dobra naszej uczelni.

Obejmując stanowisko rektora PK, przyjąłem zasadę, że 
będę pozostawał w jak najbliższym kontakcie z pracownika-
mi i studentami. Dlatego organizowałem dwa rodzaje spotkań 
dla uczelnianej społeczności. Pierwszy rodzaj — to spotkania, 
podczas których informowałem uczestników o najważniej-
szych działaniach władz uczelni, stwarzając przy tym okazję 
do dyskusji na temat wszelkich spraw związanych z funkcjo-
nowaniem PK. Drugi rodzaj — to spotkania, podczas których 
wysłuchiwałem uwag i propozycji działań oraz odpowiadałem 
na pytania. W listopadzie odbyło się kolejne spotkanie rektora 
ze społecznością, w czasie którego zdałem relację z działań 
władz uczelni. 

Podczas ostatnich wydarzeń jubileuszowych wyrażaliśmy 
wdzięczność twórcom Politechniki i ich kontynuatorom. Ze 
względów oczywistych imiennie wymieniani byli nieliczni boha-
terowie naszej przeszłości. Tylko autorzy publikacji „70 lat spor-
tu na PK” podali niemal pełen wykaz najlepszych i najaktyw-
niejszych sportowców i działaczy. Idąc tym tropem, powołałem 
zespół pod kierownictwem mgr Barbary Korty-Wyrzyckiej. Jego 
zadaniem jest opracowanie bibliografi czne sylwetek wszyst-
kich profesorów, którzy pracowali i pracują na Politechnice Kra-
kowskiej. To duży wysiłek, ale warty podjęcia. Na takie trwa-
łe uwiecznienie zasługują postaci profesorów, którym nasza 
uczelnia wiele zawdzięcza. To właściwie jedyny sposób, aby 
wielu z nich ocalić od zapomnienia.

Zgodnie z zapowiedzią utworzyliśmy Politechniczny Uni-
wersytet Dzieci. To nowa inicjatywa, adresowana do uczniów 
z klas IV–VI szkoły podstawowej. Celem uniwersytetu jest roz-
wój pasji i zainteresowań naukowych młodych ludzi poprzez ko-
rzystanie ze zintegrowanej wiedzy technicznej oraz kształtowa-
nie krytycznego myślenia przy podejmowaniu dalszych decyzji 
edukacyjnych i zawodowych. W powołanie Politechnicznego 
Uniwersytetu Dzieci i jego działanie zaangażowanych jest dzie-
więć jednostek uczelni: Centrum Pedagogiki i Psychologii (jako 
koordynator), Centrum Sportu i Rekreacji PK oraz wszystkie 
wydziały uczelni. Mali studenci będą uczestniczyć w zajęciach 
zebranych w trzy moduły tematyczne: „Nauka — odkrywanie 
techniki”, „Inżynier — zawód czy pasja” oraz „Kultura i Sport”. 
Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach w orga-
nizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
(np. w ramach Festiwalu Nauki czy Nocy Naukowców), wie-
rzymy w powodzenie nowej inicjatywy. Zapraszam na Politech-
niczny Uniwersytet także dzieci i wnuki pracowników PK.

Z myślą o wzmacnianiu marki PK wśród młodego pokole-
nia przystąpiliśmy do oryginalnego promocyjnego projektu, ja-
kim jest udział Politechniki w krakowskiej edycji — znanej na 
całym świecie — gry Monopoly. Nasza uczelnia znalazła się 
na planszy do gry obok takich krakowskich marek, jak: Zamek 
Królewski na Wawelu, Sukiennice czy nowsze symbole miasta: 
Centrum Kongresowe ICE oraz Tauron Arena. Poprzez udział 
w tym przedsięwzięciu chcemy podkreślić, że nie ma niczego 
co krakowskie bez Politechniki Krakowskiej.

W ostatnim czasie Kolegium Rektorskie wizytowało Zakład 
Produkcji Doświadczalnej CEBEA w Bochni. Ta jednostka poza-
wydziałowa PK rozwija się i unowocześnia, zaczyna wchodzić 
na rynki zagraniczne. Zakład jest bardzo zainteresowany udzia-
łem w badaniach naukowych, zwłaszcza w zakresie analiz pomp 
ciepła, systemów ociepleń oraz oszczędności energii, jest gotów 
do współpracy przy realizacji konkretnych tematów prac dyplo-
mowych i praktyk studenckich. Ma też przed sobą perspektywy 
współpracy z europejskim otoczeniem naukowym. Kolejne wi-
zyty w Bochni, a byłem tam już czterokrotnie, utwierdzają mnie 
w przekonaniu, że prezentowane przez pracowników fi rmy zaan-
gażowanie w jej rozwój jest godne naśladowania.

Dzisiejsze „Słowo” jest ostatnim przed świętami Bożego Na-
rodzenia i Nowym Rokiem. Stosowne życzenia składam wszyst-
kim Czyte lnikom „Naszej Politechniki” w innym miejscu. Tutaj 
wyrażam tylko nadzieję, że życzenia te się spełnią, a spędzony 
z najbliższymi czas będzie pod każdym względem pomyślny i ra-
dosny.

Kazimierz Furtak



Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie 
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
składam Państwu i Państwa najbliższym serdeczne życzenia:

zdrowia, pogody ducha i wszelkiego dobra. 
Niech wyjątkowy nastrój okresu świątecznego 

przyniesie prawdziwą radość. 
Niech miłość, pokój i szczęście goszczą w Państwa domach, 

także w codziennym życiu.
W nadchodzącym, 2016 roku życzę wszelkiej pomyślności 

oraz realizacji najśmielszych planów.

Kazimierz Furtak
Rektor Politechniki Krakowskiej
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TECHNIKA I CZŁOWIEK

Kraków za 30 lat
Politechnika Krakowska ma możliwości, by we współpracy z innymi 
uczelniami wykorzystać i poszerzyć swoje badania na temat kierunków 
możliwych zmian w życiu społecznym i w infrastrukturze aglomeracji 
krakowskiej i przedstawić jej wizję w długiej perspektywie

Jest 1 października 2045 r. Politechnika Krakowska ob-
chodzi swoje 100-lecie! Jako 110-letni, dziarski staruszek wy-
bieram się na inaugurację roku akademickiego. Od wielu lat 
mam nowe serce, wątrobę i niektóre inne organy wewnętrzne, 
a może i zewnętrzne.

Co jem na śniadanie? Wyroby wytworzone przemysłowo, 
zmodyfi kowane genetycznie? Norweskie produkty tłuszczowe 
bez tłuszczu, pochodzące z drewnianych wiórków? Sztuczne 
mięso?

Jak się ubieram? Czy wszystkie tkaniny i buty są z tworzyw 
sztucznych?

Mieszkam na 25. piętrze wysokiego budynku nad poprzeci-
nanym stopniami i obudowanym korytem Wisły, między Nową 
Hutą a Wieliczką. Czy zdążę na ulicę Warszawską dwuosobo-
wym helikopterem z lokalnego lądowiska na dachu? A może 
lepiej wsiąść w metro?

Wsiadam w metro i myślę o wkładzie mojej Politechniki 
w rozwój krakowskiej, czy też raczej małopolskiej aglomeracji 
w minionym 100-leciu. A szczególnie o udziale w tym rozwoju 
powołanego w roku 2016 Międzywydziałowego Instytutu Gospo-
darki Przestrzennej, integrującego badania i projekty rozproszo-
ne na kilku wydziałach, w różnych instytutach i katedrach.

Czas wielkich zmian
Wróćmy do roku 2015. Przedmiotem rozmów rodzinnych, 

towarzyskich, zawodowych jest przede wszystkim, co oczywi-
ste, bieżące życie, rodzina i praca, sport i polityka. Rzadziej 
mówimy i czytamy o przeszłości, głównie w tonacji martyro-
logicznej. Dominuje narzekanie. Najmniej zajmuje nas dalsza 
przyszłość.

Widzimy wielkie zmiany i dynamiczny rozwój Krakowa w la-
tach 1990–2015, szczególnie intensywny w okresie ostatniego 
10-lecia (m.in. dzięki funduszom europejskim) oraz integrację 
z otaczającymi gminami i miastami powiatowymi. Zmienia się 
transport, architektura, technologie. 

Tymczasem gospodarka przestrzenna bazuje na postępo-
waniu formalno-prawnym w trybie decyzji o warunkach zabudo-
wy, rzadziej w trybie opartym na miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego; planach, które opracowywane są 
dla niewielkich obszarów. Skutkuje to powstawaniem chaotycz-
nej zabudowy mieszkaniowej, pozbawionej komplementarnych 
funkcji, prawidłowego transportu oraz prawidłowej ochrony 

i kształtowania naturalnego środowiska. Kontrola gospodarki 
przestrzennej naszego miasta i regionu pozostawia wiele do 
życzenia. Kompetencje Urzędu Miasta Krakowa, urzędów gmin 
otaczających Kraków, starostw, Urzędu Wojewódzkiego i Urzę-
du Marszałkowskiego częściowo pokrywają się, a ich podział 
nie jest dla obywatela jasny.

Perspektywy dla miasta i regionu
Bieżące osiągnięcia nauki, nowe technologie (w tym dyna-

miczny rozwój informatyki), a także liczne wartościowe raporty 
naukowe z różnych dziedzin dają podstawę do tworzenia pro-
gnoz i spójnej całościowej wizji naszego miasta oraz regionu 
w dalszej przyszłości.

W latach 2013–2014 zespół naukowców — Politechnikę 
Krakowską reprezentował w nim prof. Zbigniew Zuziak — sfor-
mułował następująco perspektywy dla naszej metropolii: 

 Wizja: Kraków powinien być nowoczesną metropolią, tęt-
niącą kulturą, otwartą, bogatą, bezpieczną i przyjazną, dumną 
z historycznego dziedzictwa; metropolią współtworzoną przez 
samorząd i mieszkańców.

 Misją Krakowa jest tworzenie inteligentnej metropolii, któ-
ra zapewni wysoką jakość życia, budowanie kreatywnej gospo-
darki, kształtowanie środowiska przestrzennego oraz rozwój 
kultury poprzez współpracę podmiotów różnych sektorów oraz 
partnerskie współdziałanie samorządu i mieszkańców.

Uważam, że taki zapis wizji i misji nie jest pełny. Wymaga, 
szczególnie w przypadku wizji, zapisu przestrzennego.

U podstaw wizji dalszego rozwoju
Obowiązkiem środowiska naukowego, uniwersytetów i po-

zostałych uczelni akademickich jest myślenie o przyszłości, 
także o tej dalszej przyszłości. Dotyczy to w znacznym stopniu 
Politechniki Krakowskiej, w tym zaproponowanego wcześniej 
Międzywydziałowego Instytutu Gospodarki Przestrzennej. Już 
po zakończeniu moich studiów na PK o takim instytucie myślał 
i mówił ówczesny rektor Politechniki prof. Bolesław Kordas.

Gdy pracowałem w Wodociągach Miejskich, Miejskiej Pra-
cowni Urbanistycznej i Biurze Rozwoju Krakowa, prof. Artur 
Wieczysty, który był konsultantem kolejnego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego Krakowskiego Zespo-
łu Miejskiego, skutecznie dowodził, jak szeroko rozumiana 
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gospodarka wodna i kształtowanie naturalnego 
środowiska warunkuje i współtworzy planowanie 
i gospodarkę przestrzenną, a więc rozwój Krako-
wa. Prof. Wieczysty widział wówczas gospodarkę 
wodną Małopolski i całej Polski południowej w per-
spektywie nawet 50 lat. Byłem świadkiem jego 
rozmów z Krystianem Seibertem, głównym archi-
tektem Krakowa, prawdziwym wizjonerem urba-
nistyki. W rozmowach tych nie używano jeszcze 
określenia „zrównoważony rozwój”, aczkolwiek ta-
kiego właśnie zrównoważonego rozwoju dyskusja 
dotyczyła. 

Przypomnieć należy, że m.in. zasługą profeso-
rów Kordasa, Wieczystego, a także Józefa Fisze-
ra był wybór zbiornika na Rabie jako docelowego 
źródła wody. Ich dziełem jest również doskonale 
zaprojektowany, wykonany i eksploatowany sys-
tem wodociągu połączonego z tym zbiornikiem. Nie wątpię, że 
prof. Elżbieta Nachlik czuje się nie tylko spadkobiercą, ale też 
kontynuatorem takiego myślenia. 

Uzasadnia to podjęcie prac z udziałem Politechniki Krakow-
skiej — a może nawet z inicjatywy Politechniki — nad wizjami 
rozwoju aglomeracji krakowskiej w okresie do roku 2035 czy 
roku 2045. Za ich podstawę można przyjąć wnioski z istnieją-
cych opracowań, takich jak plany ogólne zagospodarowania 
przestrzennego Krakowa z lat 1939, 1949, 1953, 1956, 1958, 
1964, 1977, 1988, 1994 (oraz stopień i stan ich wdrażania), 
„Strategię rozwoju Krakowa” z roku 2005 (aktualizowana w roku 
2010), a przede wszystkim „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa” opraco-
wane w roku 2003 i aktualizowane w latach 2010 i 2014. 

We wszystkich tych opracowaniach brano pod uwagę 
przede wszystkim stan wiedzy aktualny w okresie poprzedza-
jącym uchwalenie każdego z tych dokumentów, z uwzględ-
nieniem jedynie elementów ekstrapolacji trendów i tendencji 
w poszczególnych dziedzinach rozwoju miasta. Brakuje w nich 
natomiast wizji rozwoju aglomeracji krakowskiej w dłuższej per-
spektywie, na przykład 30-letniej.

Nasuwają się pytania, czy dla tak odległej perspektywy 
można stosować ekstrapolację trendów rozwojowych? A jeśli 
tak, to w których dziedzinach nauk technicznych i nauk spo-
łecznych? Kto odpowie na te pytania?

Kraków z lotu ptaka
Słuchając wykładu wygłoszonego przez prof. Zbigniewa 

Zuziaka 1 października, podczas inauguracji roku akademic-
kiego na Wydziale Inżynierii Środowiska, zastanawiałem się, 
czy i w jakim zakresie możemy się opierać na rozwiązaniach 
w najlepiej funkcjonujących aglomeracjach miejskich, np. Ko-
penhagi, gdzie morze jest nadgarstkiem, pasma zabudowy 
są palcami, a przestrzeń między palcami urządzoną zielenią. 
Oczywiście, w środku każdego palca przebiega oś transportu. 

Patrząc z lotu ptaka na Kraków i okolice, widzimy przestrzeń 
zabudowaną i widzimy przestrzenie otwarte. Po wyłączeniu 
przestrzeni otwartej zielonego klina zachodniego z Sikornikiem 
i Lasem Wolskim, jako „nietykalnego”, pozostaje część wschod-
nia od kombinatu do linii kolejowej Kraków — Tarnów. Na obsza-
rach tych ma powstać Kraków-Nowa Huta Przyszłości. 

W miarę rozwoju ruchu lotniczego wzrasta rola lotniska 
w Balicach i związanej z nim infrastruktury, w tym także w pasie 
między Rudawą a linią kolejową do Katowic. Jest tylko kwe-

stią czasu dalsze komercyjne rozbudowanie otoczenia lotni-
ska. Rejon ten jest bowiem doskonale skomunikowany drogą 
ekspresową i autostradą A4 ze wschodem i zachodem, linią 
kolejową — z centrum Krakowa, a połączeniami lotniczymi — 
z całym światem.

Z myślą o następnych pokoleniach
Rozwój przestrzenny Krakowa i regionu cechuje znaczna 

inercja. Wiele problemów próbuje się rozwiązywać zbyt późno, 
np. inwestycje z zakresu transportu podejmuje się dopiero po 
powstaniu drastycznych niedrożności układu drogowego. Czy 
jesteśmy w stanie antycypować rozwój cywilizacyjny i zawcza-
su proponować rozwiązania?

W jednostkach każdego z siedmiu wydziałów Politechniki 
Krakowskiej prowadzone są badania, z których wnioski mogą 
i powinny być brane pod uwagę w rozważaniach na temat życia 
i funkcjonowania następnych pokoleń Polaków w naszym mie-
ście, w naszym regionie. Można rozważyć podjęcie przez Poli-
technikę Krakowską — w  ewentualnej współpracy z krakowski-
mi uniwersytetami — badań na temat perspektyw i kierunków 
dalszych możliwych zmian w życiu społecznym, także zwią-
zanych z radykalnym wydłużeniem życia człowieka. Badania 
te mogłyby dotyczyć np. funkcjonowania elektroniki i Internetu 
w codziennym życiu mieszkańców, edukacji (nauka w domu), 
zaopatrzenia (zakupy przez Internet), rozrywki (kino domowe), 
przyszłościowych środków i systemów transportu publicznego 
i prywatnego, inżynieryjnej ochrony delikatnej i wrażliwej struk-
tury środowiska naturalnego (na wzór Szwajcarii czy Finlandii). 

Mam nadzieję, że moja krótka wypowiedź skieruje myślenie 
społeczności akademickiej Politechniki Krakowskiej, w szczegól-
ności jej elity intelektualnej, ku nieco bardziej odległej przyszłości.

Marek S. Paszucha

Autor był wiceprezydentem Krakowa, prezesem Urzędu Kultury Fizycz-
nej i Turystyki, ambasadorem RP w Malezji i w Brunei oraz wicepre-
zesem zarządu Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Jest absolwentem 
Wydziału Budownictwa Wodnego, wpisanym w 2014 r. do Złotej Księgi 
Wychowanków PK. 
Publikowany tekst jest dostosowaną do druku wersją referatu, który 
został wygłoszony 2 października 2015 r. podczas spotkania Stowa-
rzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej z okazji wpisania 
nowych nazwisk do Złotej Księgi Wychowanków PK. Tytuł i śródtytuły 
pochodzą od redakcji. 
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Kronika
Listopad

2–8 XI Warsztaty „CaseLab — Laboratorium Dobrych Praktyk” pod hasłem: „INSPIRE — CREATE — INITIATE. WITH PEOPLE FOR 
PEOPLE!”, zorganizowane w ramach Design Thinking Week 2015 przez INTECH PK Sp. z o.o., spółkę celową PK.

3 XI II Międzynarodowa Konferencja „InBuild” oraz Warsztaty „Budownictwo Innowacyjne” zorganizowana przez Instytut Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych, Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli oraz Studenckie Koło Naukowe Budownictwa Innowacyjnego 
„InBud” na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.

3–5 XI X Dni Jana Pawła II w Krakowie — „Świętość”.
4–6 XI 15. edycja studenckiej akcji honorowego oddawania krwi „Wampiriada 2015”, zorganizowana przez Niezależne Zrzeszenie Stu-

dentów PK.
4–15 XI Wystawa pokonkursowa fotografi cznego konkursu zorganizowana z okazji X Dni Jana Pawła II — „Świętość” w Galerii PK „Gil”.

6 XI Obchody 5-lecia działalności Klubu Fitness Centrum Sportu i Rekreacji PK.
7 XI III Zaduszki PK, zorganizowane przez Koło Seniorów Stowarzyszenia Wychowanków PK, absolwentów Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku PK i Parlament Samorządu Studenckiego PK na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Oprawa muzyczna mszy św. — Aka-
demicki Chór PK „Cantata”.
Premiera krakowskiej edycji gry Monopoly połączona z odsłonięciem planszy, na której m.in. znalazła się Politechnika Krakowska. 
Wydarzenie miało miejsce w Galerii Bonarka City Center.

14–15 XI CRACOVIADA 2015 — Małopolskie Eliminacje Ogólnopolskich Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zorganizowane przez Akade-
micki Związek Sportowy Kraków.

15–30 XI 28. Akcja Charytatywna „Studenci Dzieciom — Mikołajki 2015” — zbiórka pieniędzy na prezenty i sprzęt rehabilitacyjno-sportowy 
dla dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, zorganizowana przez Radę Osiedla Domów Studenckich PK. 

16 XI Wernisaż wystawy fotografi i Bogny Kwiatkowskiej-Baster pt. „Marokańska mozaika” w Galerii Sztuki „A1” przy ul. Kanoniczej.
Wernisaż wystawy grafi ki i rysunku Jana Bosaka w Galerii „WM” na Wydziale Mechanicznym.
Msza św. w intencji zmarłych pracowników, studentów, doktorantów i przyjaciół uczelni wyższych miasta Krakowa w kolegiacie 
św. Anny w Krakowie.

16–17 XI VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Polityka Parkingowa w Miastach”, zorganizowana przez Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie oraz Zakład Transportu i Zakład Systemów Komunikacyjnych PK.

17 XI — 6 XII Wystawa pokonkursowa koncepcji grafi cznych biuletynu Muzeum PK, zrealizowana we współpracy z Wydziałem Form Przemysło-
wych ASP w Krakowie, w Galerii PK „Gil”.

18 XI Wykład światowej sławy architekta Rocco Yim z Hongkongu pt. „Reconnecting Cultures”, połączony z wernisażem wystawy w hallu 
budynku Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych.

18–28 XI Wystawa poplenerowa XXI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Krzeszów 2015” w Galerii PK „Kotłownia”.
19–20 XI XIV Sympozjum „Wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle” zorganizowane przez Instytut Mechaniki Budowli Wydziału In-

żynierii Lądowej PK przy współudziale Komisji Budownictwa Oddziału PAN, Polskiej Grupy Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej 
oraz Komisji Nauki Oddziału Małopolskiego PZITB w Krakowie.

20–21 XI II Polsko-Amerykański Most Innowacji: „How to begin”, współorganizowany przez INTECH PK Sp. z o.o., spółkę celową PK, w ra-
mach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

20–22 XI Warsztaty z nowoczesnej matematyki i jej zastosowań: IV Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2015, zorganizowane 
przez Instytut Matematyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.

26 XI Jubileusz 70-lecia Wydziału Architektury PK.
27–28 XI XIV edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Defi niowanie Przestrzeni Architektonicznej. Gry i zabawy architektury”, zorga-

nizowana przez Instytutu Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury PK.
Opracowała: Renata Dudek

Rektor i Senat

Posiedzenie Senatu PK
27 listopada 2015 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
— zmian w składzie Senackiej Komisji ds. 

Jakości Kształcenia;
— zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-

-fi nansowym na 2015 r.;
— określenia kwoty na fi nansowanie remon-

tów w 2016 r.;
— zmiany uchwały w sprawie zasad ustala-

nia zakresu obowiązków nauczycieli aka-
demickich;

— przyjęcia „Regulaminu przyznawania na-
gród rektora za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia”.

rd

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 52 z 14 października 

2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia doty-
czącego wprowadzenia kart opisu stanowisk 
oraz „Zasad uzupełniania kart opisu stano-
wisk i ustalania zakresów obowiązków dla 
pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi Politechniki Krakowskiej”.

Zarządzenie nr 53 z 21 października 
2015 r. w sprawie określenia wysokości opła-
ty pobieranej za wydanie karty przebiegu stu-
diów lub wyciągu z indeksu.

Zarządzenie nr 54 z 27 października 
2015 r. w sprawie zmian w składzie Rektor-
skiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy.

Zarządzenie nr 55 z 3 listopada 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasa-
dach przyznawania miejsc, odpłatności i ter-
minów kwaterowania w domach studenckich 
Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 
2015/2016”.

Komunikaty rektora PK
Komunikat nr 12 z 28 października 2015 r. 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy 
w grudniu 2015 r.

Komunikat nr 13 w sprawie uchwał Se-
natu PK podjętych na posiedzeniu w dniu 
23 października 2015 r.

Polecenia służbowe rektora PK
Polecenie służbowe nr 2 Rektora PK 

z 28 października 2015 r. w sprawie prac bi-
lansowych za 2015 r.

Polecenie służbowe nr 3 Rektora PK 
z 9 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w pra-
cach bilansowych za 2015 r.

Komunikat kanclerza PK
Komunikat nr 7 z 26 października 2015 r. 

w sprawie cennika usług transportowych sa-
mochodów służbowych Działu Zaopatrzenia 
Politechniki Krakowskiej.

B. K.
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Pracownicy
Doktorzy

Wydział Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej

dr inż. Alejandro Fernández Gómez 
(HCL Poland Sp. z o.o.) ― „Simulink 
models of faulty induction machines for 
drives applications” („Modele uszko-
dzonych maszyn indukcyjnych do ana-
lizy napędów w programie Simulink”); 
promotor: dr hab. inż. Konrad Weinreb; 
recenzenci: dr hab. inż. Damian Mazur, 
prof. nadzw. PRz (PRz); dr hab. inż. To-
masz Węgiel (PK); 18 XI 2015 r.

Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej

dr inż. Gabriela Berkowicz (C-1) 
— „Synteza 2,6-dimetylofenolu we fl u-
idalnym złożu katalizatora żelazowo-
-chromowego”; promotor: dr hab. inż. Wi-
told Żukowski, prof. PK (PK); promotor 
pomocniczy: dr hab. inż. Jerzy Baron 
(PK); recenzenci: prof. dr hab. inż. Sta-
nisław Witczak (PO), dr hab. inż. Robert 
Brzozowski, prof. IChP (Instytut Chemii 
Przemysłowej im. prof. Ignacego Mo-
ścickiego); 4 XI 2015 r.

dr inż. Dawid Jankowski (C-3) 
— „Spalanie złożonych materiałów 

polimerowych w reaktorze ze stacjo-
narnym złożem fl uidalnym”, promotor: 
dr hab. inż. Witold Żukowski, prof. PK 
(PK), promotor pomocniczy: dr hab. 
inż. Jerzy Baron (PK); recenzenci:  
prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk (PŚl), 
prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik 
(UO); 4 XI 2015 r.

dr inż. Tomasz Majka (C-4) — „Ba-
dania nad wytwarzaniem nanokompozy-
tów poliamid-6/montmorylonit o polep-
szonych właściwościach użytkowych”; 
promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof 
Pielichowski (PK); promotor pomocniczy: 
dr inż. Agnieszka Leszczyńska (PK); re-
cenzenci: prof. dr hab. inż. Grażyna Ja-
nowska (PŁ), prof. dr hab. inż. Ryszard 
Steller (PWr); 4 XI 2015 r.

dr inż. Sebastian Pater (doktorant 
C-3) — „Chłodzenie pasywne z wyko-
rzystaniem instalacji hybrydowej z od-
nawialnymi źródłami energii”; promotor: 
dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk, 
prof. PK (PK); recenzenci: prof. dr hab. 
inż. Stefan Jan Kowalski, czł. kor. PAN 
(PP), prof. dr hab. inż. Józef Nastaj (ZUT 
w Szczecinie); 4 XI 2015 r.

dr inż. Piotr Rojek (Synthos SA) 
— „Elastyczne materiały poliureta-
nowe z udziałem polioli z oleju rze-
pakowego”; promotor: dr hab. inż. 
Aleksander Prociak, prof. PK (PK); re-
cenzenci: prof. dr hab. inż. Piotr Król 
(PRz), prof. dr hab. inż. Bogusław 

Czupryński (Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy); 4 XI 2015 r.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Rafał Kucharski (L-2) — 

„Rerouting phenomena modelling of 
unexpected events in Dynamic Traf-
fi c Assignment (Modelowanie zjawisk 
zmiany trasy przejazdu w sytuacjach 
nietypowych)”; promotor: dr hab. inż. 
Andrzej Szarata, prof. PK; recenzen-
ci: dr hab. inż. Piotr Olszewski (PW), 
dr hab. Marzena Nowakowska (PŚw); 
18 XI 2015 r.

dr inż. Katarzyna Nosal (L-2) 
— „Wpływ wybranych instrumentów 
zarządzania mobilnością na podział 
zadań przewozowych”; promotor: 
dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK; 
recenzenci: dr hab. inż. Andrzej Sza-
rata, prof. PK (PK), prof. dr hab. inż. 
Marianna Jacyna (PW); 18 XI 2015 r. 
Praca wyróżniona.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Artur Gawlik (M-3) — 

„Zwiększenie sprawności ogólnej ko-
parek przez wykorzystanie aktywnej 
przeciwwagi”; promotor: prof. dr hab. 
inż. Stanisław Michałowski; recenzen-
ci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski 
(PŁ), prof. dr hab. inż. Edward Lisowski 
(PK); 21 X 2015 r. Praca wyróżniona.

Odeszli
Andrzej Bilski, mgr inż. arch., ab-

solwent Wydziału Architektury PK, twór-
ca wielu obiektów i założeń sakralnych, 
autor planów zagospodarowania prze-
strzennego — zmarł 30 sierpnia 2015 r., 
miał 68 lat.

Henryk B. Buszko, absolwent Wy-
działu Architektury PK, prezes SARP 
w latach 1965–1969 i 1972–1975, au-
tor lub współautor wielu zrealizowa-
nych projektów, w tym: Teatru Ziemi 
Rybnickiej w Rybniku, Domu Towaro-
wego w Katowicach, Osiedla Tysiącle-
cia w Katowicach, sanatorium „Górnik” 
w Szczawnicy; odznaczony Krzyżem 
Komandorskim OOP — zmarł 31 lipca 
2015 r., miał 90 lat.

Tadeusz Gibas, prof. dr inż., specja-
lista w dziedzinie inżynierii materiałowej, 
w szczególności technologii materiałów 
supertwardych, długoletni pracownik In-
stytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie 
(dziś Instytut Zaawansowanych Techno-
logii Wytwarzania), związany też z AGH, 
PK, a okresowo także z Technische 
Hoch schule w Dreźnie; na Wydziale Me-
chanicznym PK m.in. utworzył Zakład 
Metalurgii Proszków — zmarł 25 kwiet-
nia 2015 r., miał 92 lata.

Zbigniew Kordecki, prof. dr hab. 
inż., nauczyciel akademicki, specjalista 
w dziedzinie mechaniki budowli, autory-
tet w zakresie hydrotechniki i geotech-
niki, znawca zagadnień rewaloryzacji 
zabytków; wieloletni prodziekan Wy-
działu Budownictwa Lądowego oraz 

Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej 
PK, twórca i pierwszy kierownik Zakładu 
Podstaw Konstrukcji Budowli Wodnych 
— zmarł 17 kwietnia 2015 r., miał 90 lat. 

Stanisław Kowalski, pracownik Dzia-
łu Technicznego PK w latach 1955–1994 
— zmarł 3 czerwca 2015 r., miał 87 lat.

Marek Lisowski, dr inż. arch., ab-
solwent PK, nauczyciel akademicki 
związany z Pracownią Architektury 
Społeczno-Usługowej na Wydziale Ar-
chitektury PK, autor lub współautor oko-
ło 120 projektów architektonicznych, 
m.in. biur, banków, szkół i wielorodzin-
nego budownictwa mieszkaniowego, 
a także około 90 projektów wnętrz uży-
teczności publicznej — zmarł 6 czerwca 
2015 r., miał 61 lat.
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Wybitny specjalista w dziedzinie 
aerodynamiki budowli i inżynierii wia-
trowej, od lat związany z Politechniką 
Krakowską, prof. Andrzej Flaga otrzy-
mał tytuł profesora honorowego Poli-
techniki Lubelskiej. Uroczystość na-
dania godności odbyła się 26 czerwca 
w auli Wschodniego Innowacyjnego 
Centrum Architektury PL w Lublinie.

Podczas ceremonii sylwetkę 
prof. Andrzeja Flagi przedstawił dr hab. 
inż. Jerzy Podgórski, prof. PL. W swej 
laudacji podkreślił przede wszystkim 
walory osobiste krakowskiego badacza, 
zwracając uwagę, że jest on człowie-
kiem prawym, pracowitym, obdarzonym 
pasją i uporem w docieraniu do prawdy, 
a także wrażliwym i życzliwym.

Mówca przypomniał, że droga życio-
wa prof. Flagi wiodła z Sułkowic, gdzie 
się urodził w 1951 r., przez Kraków, 
w którym zdobywał wiedzę na Wydziale 
Budownictwa Lądowego PK (ukończo-
nym w 1973 r.) i rozpoczął pracę w Insty-
tucie Mechaniki Budowli PK, oraz przez 
Lublin. To właśnie na Politechnice Lubel-
skiej kierował od 1990 r. Katedrą Mecha-
niki Budowli i pozostawił, po powrocie do 
Krakowa, grono uczniów i szkołę nauko-
wą. Stopień naukowy doktora nauk tech-
nicznych uzyskał w 1980 r. na podstawie 
dysertacji „Obciążenie wiatrem wyso-
kich budowli inżynierskich w płaszczyź-
nie działania wiatru”, a habilitował się 
w 1988 r. na podstawie rozprawy „Ana-
liza wzdłużnego, poprzecznego i skręt-
nego oddziaływania wiatru na smukłe 

budowle inżynierskie w ujęciu 
stochastycznym”. W 1998 r. 
Andrzej Flaga otrzymał tytuł 
naukowy profesora. Do ma-
cierzystej uczelni powrócił 
w 2009 r. 

Opisując bogaty dorobek 
naukowy profesora honorowe-
go, Jerzy Podgórski podkre-
ślił, że prof. Andrzej Flaga jest 
twórcą polskiej szkoły inżynierii 
wiatrowej i aerodynamiki bu-
dowli. Jego dziełem jest pio-
nierska w polskiej skali praca 
„Inżynieria wiatrowa. Podstawy 
i zastosowania”, opublikowana 
w 2008 r. przez Wydawnic-
two Arkady. W 2011 r. ukazały 
się dwie inne ważne książki 
Andrzeja Flagi — „Mosty dla 
pieszych” (Wydawnictwa Ko-
munikacji i Łączności) oraz „Siłownie wia-
trowe” (Wydawnictwo PK). Badacz jest 
autorem lub współautorem 260 publikacji 
naukowych, z których większość ukazała 
się w znanych periodykach międzyna-
rodowych i krajowych. Swe osiągnięcia 
prof. Flaga przedstawiał też na wielu kon-
ferencjach i sympozjach międzynarodo-
wych. Jest ponadto współautorem dwóch 
polskich norm („Kominy murowane i żel-
betowe. Obliczenia statystyczne i projek-
towanie” oraz „Ocena wpływu drgań na 
ludzi w budynkach”). 

Jako twórca polskiej szkoły inży-
nierii wiatrowej i aerodynamiki budowli 
prof. Andrzej Flaga swoją wiedzę prze-
kazał uczniom. Dzięki niemu na Poli-
technice Lubelskiej powstał duży zespół 
badawczy. Na PL był promotorem ośmiu 
doktorów, a na PK wypromował czterech 
doktorów nauk technicznych.

Do informacji zawartych w laudacji 
dr. hab. Jerzego Podgórskiego należy 
dodać, że prof. Andrzej Flaga jest twór-
cą unikatowego w kraju Laboratorium 
Inżynierii Wiatrowej (LIW),  otwartego 
w grudniu 2001 r. na Politechnice Kra-
kowskiej. Są w nim prowadzone, jako 
jedyne w kraju, badania symulacyjne 
obciążenia śniegiem dachów w warun-
kach opadu śniegu zachodzącego przy 
słabym wietrze i redystrybucji pokrywy 
śnieżnej przy silniejszym wietrze. Zespół 
LIW PK współpracuje z zespołem utwo-

rzonym przez profesora na Politechnice 
Lubelskiej. Utworzony w ten sposób ze-
spół lubelsko-krakowski stał się znanym 
w świecie przykładem szkoły naukowej 
z zakresu szeroko rozumianej inżynierii 
wiatrowej.

Dyplom potwierdzający nadanie ty-
tułu honorowego profesora Politechniki 
Lubelskiej wręczył prof. Andrzejowi Fla-
dze rektor PL prof. Piotr Kacejko.

Prof. Andrzej Flaga wygłosił wykład 
„Rola badań modelowych we współczes-
nej inżynierii wiatrowej”, w którym przy-
pomniał, że inżynieria wiatrowa przeżyła 
w ostatnim półwieczu burzliwy rozwój 
na skutek licznych katastrof obiektów 
inżynierskich w wyniku działania wiatru. 
Badacz przedstawił zakres prac ekspe-
rymentalnych realizowanych w tunelu 
aerodynamicznym na Politechnice Kra-
kowskiej. Uczestnicy uroczystości mieli 
okazję zapoznać się z badaniami mo-
delowymi prowadzonymi w LIW PK na 
konkretnych obiektach.

Uroczystość nadania godności ho-
norowego profesora Politechniki Lubel-
skiej prof. Andrzejowi Fladze połączona 
była z przyznaniem analogicznego tytułu 
prof. Annie Sobotce, specjalistce w za-
kresie szeroko pojętego procesu budow-
lanego, od 2005 r. zatrudnionej w Akade-
mii Górniczo-Hutniczej. 

(ps)

Prof. Andrzej Flaga otrzymał tytuł 
profesora honorowego Politechniki Lubelskiej

Rektor Politechniki Lubelskiej prof. Piotr Kacejko (z prawej) 
dekoruje epitogium prof. Andrzeja Flagę

Nowy profesor honorowy Politechniki Lubel-
skiej wygłosił wykład o badaniach modelowych
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Kończący się rok 2015 był cza-
sem głównych obchodów jubileuszu 
Politechniki Krakowskiej, zapocząt-
kowanych jeszcze na jesieni roku po-
przedniego. Nad ich zorganizowaniem 
i przebiegiem czuwał komitet, pracują-
cy pod przewodnictwem prof. Błażeja 
Skoczenia, ale sprawne przeprowadze-
nie przedsięwzięć, które złożyły się na 
cykl wydarzeń związanych z obchoda-
mi, jest zasługą wielu osób i jednostek 
uczelni. Wszystkim im prof. Skoczeń 
złożył podziękowania podczas paź-
dziernikowego posiedzenia Senatu PK.

Politechnika ma prawo do satysfak-
cji. 70-lecie uczelni obfi towało w wy-
darzenia o różnym charakterze, a ich 
przebieg spotkał się z pozytywnym od-
zewem wielu ludzi i środowisk. W szcze-
gólności bardzo pozytywnie o jubileuszu 
PK wyrażano się na tych krakowskich 
uczelniach, które w mijającym roku rów-
nież obchodziły okrągłe rocznice swego 
istnienia. Pochlebne opinie wygłaszali 
również goście zaproszeni do udziału 
w wydarzeniach jubileuszowych na PK. 

Referując 23 października, podczas 
posiedzenia Senatu Akademickiego, 
główne wydarzenia związane z obchoda-
mi jubileuszowymi, prof. Błażej Skoczeń 
przypomniał, że prace Komitetu Jubile-
uszowego rozpoczęły się od gorących 
dyskusji na temat symbolu grafi cznego 
jubileuszu. W efekcie zorganizowanego 
konkursu napłynęły 93 prace, z których 
wybrano logotyp towarzyszący wszystkim 
przedsięwzięciom jubileuszowym. Spo-

tkał się on z wieloma przychylnymi opinia-
mi, również ze strony osób spoza uczelni. 
W wyniku debaty zatwierdzono również 
motto jubileuszu „Nauka — Innowacje — 
Kształcenie — Ekologia”; hasło, w którym 
zawarto główne idee PK. Dało ono prze-
mawiający do wyobraźni skrót NIKE.

Szerokim echem odbiły się w środo-
wisku akademickim, a także w mediach, 
główne uroczystości jubileuszu. Pierw-
szą z nich był koncert zorganizowany 
27 marca w Filharmonii Krakowskiej. 
Gala jubileuszowa dla upamiętnienia 
70-lecia PK odbyła się 14 maja w gma-
chu Teatru im. Juliusza Słowackiego 
i zgromadziła wielu przedstawicieli świa-
ta nauki, życia gospodarczego oraz 
władz różnych szczebli — od lokalnego 
aż po unijny, reprezentowany przez ko-
misarz UE Elżbietę Bieńkowską. 

Również w połowie maja miały 
miejsce dwa spotkania o dużej randze 
— Forum „Nauka i Gospodarka” oraz 
międzynarodowa konferencja interdy-
scyplinarna na temat zastosowań inno-
wacyjnych rozwiązań, które powstają 

w wyniku badań naukowych. 
W pierwszym przypadku 
chodziło o powiązanie śro-
dowiska akademickiego 
ze środowiskiem polskiej 
gospodarki. Ważnym ak-
centem tego spotkania było 
podkreślenie przez prezes 
Urzędu Patentowego RP 
Alicję Adamczak znaczące-
go miejsca PK w dziedzinie 
uzyskiwania patentów. Z ko-
lei konferencja naukowa, 
podczas której wystąpienia 
dotyczyły wielu tematów, 
zgromadziła grono znakomi-
tych badaczy z różnych kra-
jów, w tym: przewodniczącą 

Rady CERN prof. Agnieszkę Zalewską, 
byłego prezesa Austriackiej Akademii 
Nauk prof. Herberta Manga z Techni-
sche Universität w Wiedniu, prof. Hol-
ma Altenbacha z Otto-von-Guericke-
-Universität w Magdeburgu (Niemcy) 
i prof. Piotra Moncarza ze Stanford Uni-
versity (USA).

Dzięki niewielkiej fi rmie, kierowa-
nej przez wychowanka PK Daniela Ko-
strzewę, oba spotkania były transmi-
towane w sieci. Prof. Błażej Skoczeń 
poinformował, że ogólna liczba odsłon 
dla forum gospodarczego sięgnęła około 
1100, a w trakcie trwania obrad zareje-
strowano 332 odtworzenia. Z kolei liczba 
odtworzeń w trakcie konferencji nauko-
wej wyniosła 464, a po niej zanotowano 
775 odsłon. W sieci konferencja cieszyła 
się też międzynarodowym zainteresowa-
niem, bowiem około 10 proc. pobrań miało 
miejsce poza Polską: w Niemczech, Rosji, 
Wielkiej Brytanii, USA i innych krajach. 

W tym samym czasie co forum go-
spodarcze i konferencja naukowa odbyło 
się krakowskie posiedzenie Konferencji 
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. 
Wprawdzie zorganizowano je poza mura-
mi PK, lecz należało ono do cyklu wyda-
rzeń związanych z naszym jubileuszem. 
W spotkaniu uczestniczyli wszyscy rekto-
rzy polskich uczelni technicznych. 

Ważnym wydarzeniem okresu ob-
chodów jubileuszowych było podpisanie 
umowy z CERN. Komentując ten fakt, 
prof. Skoczeń zwrócił uwagę, że dzięki 
współpracy z ośrodkiem pod Genewą 
specjaliści z Politechniki Krakowskiej 
wnieśli swój wkład do realizacji projek-
tów, które zaowocowały w ostatnich la-
tach dwukrotnie Nagrodą Nobla z fi zyki 
— za odkrycie bozonu Higgsa i niedaw-
no za badania nad oscylacją neutrin.

Dużym przedsięwzięciem była Gala 
Sportu zorganizowana 19 czerwca przez 
Centrum Sportu i Rekreacji PK. Wzięły 
w niej udział największe gwiazdy spor-
towe w historii uczelni, w tym medalista 
olimpijski (i architekt) Wojciech Zabłocki. 

Najważniejszym spotkaniom i uroczy-
stościom z okazji jubileuszu towarzyszyły 
też różne inne wydarzenia, które przycią-
gały uwagę społeczności akademickiej 
naszej uczelni. Należała do nich w szcze-
gólności wystawa „Leopolis semper 

70-lecie PK: podziękowania dla organizatorów obchodów

Jubileusz podniósł prestiż Politechniki

Przewodniczący Komitetu Obchodów Jubileuszu prof. Bła-
żej Skoczeń prezentuje książkę wydaną dla upamiętnienia 
70-lecia PK
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fi delis” urządzona w Muzeum PK przez 
Bibliotekę PK. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się wystawa zdjęć archiwalnych 
Jana Zycha. Ukazały się wydawnictwa 
okolicznościowe, przede wszystkim księ-
ga jubileuszowa, prezentująca głównie 
dorobek ostatniego 10-lecia, a także ob-
szerna praca Elżbiety Koniecznej o hi-
storii PK „Zawód: inżynier”. Osoby, które 
przyczyniły się do rozwoju Politechniki 
lub w znaczący sposób wspierały ją z ze-
wnątrz, uhonorowano specjalnym meda-
lem jubileuszowym. Powstała chętnie od-
wiedzana strona internetowa jubileuszu. 

Prof. Błażej Skoczeń wymienił dłu-
gą listę osób i jednostek uczelni, które 
wniosły wkład w przygotowanie i prze-
prowadzenie wydarzeń związanych z ju-
bileuszem, tym samym dając wyobraże-
nie o skali prac wykonanych w związku 
z obchodami. Szczególne podzięko-
wania kierował pod adresem członków 
Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 
(jego skład drukujemy obok). Podkreślił 
też, że — biorąc pod uwagę ograniczo-
ność dostępnych środków materialnych 
i osiągnięty efekt — był to jeden z naj-
bardziej efektywnie zorganizowanych 
jubileuszy. 

Trwające w sumie 22 miesiące prace 
Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 
70-lecia Politechniki Krakowskiej i sze-
rokiego kręgu osób zaangażowanych 

w wymienione wyżej przedsięwzięcia 
pozwoliły osiągnąć zamierzone cele. 
Należało do nich wzmocnienie wize-
runku uczelni, przejrzenie dorobku PK 
w ostatnim 10-leciu, zbudowanie pomo-
stu między środowiskiem akademickim 
a gospodarką, a także prezentacja na 
szerokim forum naszych osiągnięć po-
przez zaproszenie do udziału w spotka-
niach licznych gości z kraju i zagranicy. 

Po imprezach jubileuszowych wielu 
zaproszonych gości z uznaniem wyra-
żało się zarówno o samych obchodach, 
jak i o 70-letnim dorobku naszej szkoły. 
Słychać było głosy, że spośród uczelni 
świętujących ostatnio swe okrągłe uro-
dziny to właśnie Politechnika Krakowska 
urządziła jubileusz z prawdziwego zda-
rzenia. Pojawiła się też opinia, iż osiąg-
nięcia PK są lepsze, niż wynika to ze 
statystyk.

Od pewnego czasu świętowanie ju-
bileuszy na Politechnice Krakowskiej 
wyznaczał rytm upływających dekad. 
Ale już za pięć lat, w 2020 roku, nasza 
uczelnia będzie sobie liczyć trzy czwar-
te wieku. Ta okazja będzie również za-
sługiwała na odpowiednie uświetnienie. 
Niedawne obchody dostarczają bogate-
go materiału do przemyśleń nad formą 
uczczenia kolejnego święta uczelni.

Lesław Peters

Komitet Organizacyjny 
Jubileuszu 70-lecia 
Politechniki Krakowskiej 
powołany przez rektora PK 
prof. Kazimierza Furtaka

prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń — 
przewodniczący 

prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca — 
zastępca przewodniczącego 

Zespół ds. wydawniczych 
dr inż. arch. Magdalena Kozień-

-Woźniak (WA) 
dr inż. Bożena Tyliszczak (WIiTCh) 

Zespół ds. koncertu i akademii 
dr inż. Zbigniew Latała (WM)
dr inż. Stanisław M. Rybicki (WIŚ)

Zespół ds. konferencji i wystaw 
dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień (WIL)
dr inż. Andrzej Szromba (WIEiK) 

Zespół ds. imprez okolicznościowych 
dr hab. Piotr Kot (WFMiI)
mgr Jacek Majka (CSiR)

mgr Renata Dudek — sekretarz rek-
tora 

20 października odbyła się kolej-
na edycja Inżynierskich Targów Pracy 
Politechniki Krakowskiej. Patronat ho-
norowy nad targami objął rektor uczel-
ni, prof. Kazimierz Furtak. Sponsorem 
tegorocznej edycji była fi rma Cooper 
Standard.

Inżynierskie Targi Pracy są organi-
zowane na Politechnice Krakowskiej od 
2005 r. Dotychczas wzięło w nich udział 
ponad stu czterdziestu pracodawców z róż-
nych branż. Każdego roku swoją ofertę 
prezentuje studentom i absolwentom około 
trzydziestu wystawców i gości, z kraju i za-
granicy. Tegoroczni wystawcy poszukiwali 
pracowników i praktykantów z różnych 
branż, m.in. studentów automatyki i robo-
tyki, elektroniki i elektrotechniki, mechani-
ki i budowy maszyn, energetyki, inżynierii 
i technologii chemicznej, budownictwa. 
Licznie reprezentowana była przez praco-
dawców branża konstrukcyjna, samocho-
dowa, outsourcingu, telekomunikacyjna, 
IT i produkcji. Wśród zaproszonych gości 

Inżynierskie Targi Pracy 2015
znaleźli się także: Centrum Transferu Tech-
nologii PK, Akademicki Inkubator Przedsię-
biorczości PK, Państwowa Inspekcja Pra-
cy w Krakowie, Wojewódzki Urząd Pracy, 
organizacje studenckie (AEGEE, IAESTE 
i Samorząd Studencki) i patroni medialni.

Ideą targów jest umożliwienie bezpo-
średniego kontaktu studentów i młodych 
absolwentów z przedstawicielami rynku 
pracy. Podczas indywidualnych rozmów 
z pracodawcami była więc okazja do omó-
wienia etapów procesów rekrutacji, ale 
także warunków i zakresu możliwej współ-
pracy. Na odwiedzających targi czekał 
także punkt sprawdzania CV. Dyżurowali 
w nim doradcy zawodowi z Biura Karier 
oraz przedstawiciele pracodawców. Każdy 
mógł zweryfi kować poprawność własnych 
dokumentów aplikacyjnych, a następnie 
pozostawić je bezpośrednio na stanowi-
skach wystawców. Wydarzeniami towarzy-
szącymi były prezentacje i warsztaty, pro-
wadzone przez pracodawców w salkach 
konferencyjnych. Było ich osiem.

Biuro Karier co roku przeprowadza 
badania wśród wystawców dotyczące za-
potrzebowania na kompetencje wśród mło-
dych pracowników i przygotowania studen-
tów i absolwentów do wyzwań rynku pracy. 
Szczegółowe opracowanie z tegorocznych 
ankiet zostanie opublikowane na stronie 
Biura Karier (kariery.pk.edu.pl). Wzorem 
minionego roku, poprosiliśmy także studen-
tów i absolwentów o wyrażenie opinii na te-
mat organizacji targów. Chcemy poznać ich 
oczekiwania dotyczące przyszłorocznej edy-
cji. Uwagi i zaangażowanie studentów po-
zwalają nam na jeszcze lepsze dopasowanie 
oferty targów do potrzeb naszych odbiorców. 

Targi pracy objęły swym patronatem 
medialnym portale internetowe: Pracuj.pl, 
Eurostudent.pl, Praca.pl, KarieraPlus, Ma-
gazyn Semestr oraz Radio Nowinki.

Maja Ziętara

Dr Maja Ziętara kieruje Biurem Karier PK.
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Bez niego trudno sobie wyobrazić 
kulturowy pejzaż Krakowa ― narodo-
wa duma usypała go Naczelnikowi, 
polecając pamięci pokoleń. Kopiec 
Kościuszki, bo o nim mowa, to pomnik 
historii, ale i obiekt geotechniczny, któ-
rego utrzymanie pochłania uwagę spe-
cjalistów wielu dziedzin. Z Politechniką 
łączy go nie tylko imię patrona.

Warto przypomnieć, że konstrukcję 
kopca, który krakowianie wznosili w la-
tach 1820–1823, naruszyły długotrwałe 
deszcze, które spowodowały w Krakowie 
powodzie w 1997 i w 2010 r. Wprawdzie 
dzięki remontom udało się przywrócić wy-
gląd obiektu i zwrócić go miastu oraz tu-
rystom, jednak problem rozwiązano czę-
ściowo. W ostatnim czasie jego kondycja 
znowu się pogarsza: kopiec przechyla się 
w kierunku wschodnim i osiada (z pomia-
rów prowadzonych od 2002 r. wynika, że 
obniżył się o ponad pół metra). Degrada-
cja ta będzie postępować, jeśli nikt nie 
podejmie działań naprawczych.

Właśnie w poczuciu odpowiedzial-
ności i w trosce o trwałe zabezpieczenie 
kopca Wydział Inżynierii Lądowej PK 
oraz Komitet Kopca Kościuszki w Krako-
wie zorganizowały 29 września 2015 r. 
w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym 
im. Tadeusza Kościuszki przy Kopcu Ko-
ściuszki międzynarodowe sympozjum. 
Przed jego uczestnikami postawiono 
zadanie znalezienia skutecznych sposo-
bów na stabilizację obiektu i zabezpie-
czenie go przed wpływami środowisko-
wymi. Ważne były nie tylko inżynierskie 
spory (kopiec ma nietypowy kształt 
i strome zbocza), ale i aspekty fi nanso-
we proponowanych działań. 

Dyskusja objęła środowisko akade-
mickie — debatowali naukowcy z Uniwer-
sytetu w Padwie, Uniwersytetu Rolnicze-
go z Wiednia, Politechniki Warszawskiej, 
Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-
-Hutniczej, Uniwersytetu Rolniczego oraz 
Politechniki Krakowskiej ― ale i władze 
miejskie oraz polityków. Naukowcy ― 
znawcy zagadnienia, praktycy w dzie-
dzinie w projektowania, wzmacniania 
i naprawy konstrukcji geotechnicznych 
― docenili znaczenie przeprowadzonych 
dotąd prac, służących zdobyciu wiedzy 
o przyczynach i postępie degradacji kop-
ca, zwłaszcza wykonanych przez Poli-

technikę Krakowską analiz opartych na 
najnowocześniejszych technikach mo-
nitorowania i diagnozowania stanu kon-
strukcji. Wśród rozwiązań, które mogłyby 
pomóc w ratowaniu kopca, znalazły się 
projekty wzmocnienia jedynie zewnętrz-
nych warstw obiektu, jak i te bardziej 
odważnie ingerujące w jego wnętrze. 
Wszystkie propozycje stały się tematem 
wieńczącej część prezentacyjną dyskusji, 
która dowiodła konieczności dalszej grun-
townej analizy.

Opiekun i zarządca obiektu ― Ko-
mitet Kopca Kościuszki w Krakowie ― 
powinien w najbliższym czasie powołać 
Zespół Opiniodawczy złożony z naukow-
ców i specjalistów, którzy obejmą nadzór 
merytoryczny nad opracowaniem projek-
tu zabezpieczenia kopca, jak i później-
szym wykonaniem prac naprawczych. 
Będzie też dążył do pozyskania środków 
na tę inwestycję.

Politechnika Krakowska od kilku lat 
owocnie wspiera Komitet Kopca Ko-
ściuszki w zabezpieczaniu budowli, 
popularyzuje także wiedzę na temat jej 
patrona ― przywódcy insurekcji, gene-
rała i inżyniera w jednej osobie. Efektem 
wspólnych działań było m.in. zainstalo-
wanie w 2012 r. w obrębie bryły kopca 
nowoczesnego systemu do monitoro-

wania wybranych wielkości fi zycznych, 
istotnych z punktu widzenia zachowa-
nia się konstrukcji, a także przyznanie 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego grantu popularyzatorsko-
-naukowego. W ramach przedsięwzię-
cia, którym z powodzeniem kierował 
dr inż. Rafał Sieńko, adiunkt Instytutu 
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, 
stworzona została interaktywna wystawa 
inżynierska „Żywe Konstrukcje” poświę-
cona nowoczesnym metodom monito-
rowania konstrukcji budowlanych. Zwie-
dziło ją do tej pory kilkanaście tysięcy 
osób! W związku z sympozjum otwarto 
dodatkową wystawę plenerową „Kraków 
― Przystanek Kościuszko. Krakowskim 
Szlakiem Tadeusza Kościuszki”.

Podczas spotkania Fundacja im. Ta-
deusza Kościuszki w Krakowie odznaczy-
ła medalem „In Memoriam” prezydenta 
miasta Krakowa, prof. Jacka Majchrow-
skiego. Przewodniczącym komitetu orga-
nizacyjnego sympozjum był prof. Bogumił 
Wrana z Instytutu Mechaniki Budowli PK. 
Patronat nad sympozjum sprawował rek-
tor PK prof. Kazimierz Furtak.

Zdjęcia z sympozjum zamieszczamy 
na II stronie okładki.

(R.)

Politechnika Krakowska od lat współpracuje z Komitetem Kopca Kościuszki 

Na rzecz zabezpieczenia narodowego pomnika

Model kopca Kościuszki z zainstalowanymi czujnikami
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Tradycyjnie co trzy lata Instytut Me-
chaniki Stosowanej Politechniki Krakow-
skiej wraz z liczącymi się instytucjami 
naukowymi — Komitetem Mechaniki PAN 
i Komisją Nauk Technicznych Wydziału 
III PAU — organizują spotkanie naukowe 
poświęcone zagadnieniom szkodliwego 
oddziaływania drgań i hałasu układów dy-
namicznych na środowisko oraz możliwo-
ściom ograniczania negatywnych skutków 
tego działania. 

Tegoroczną, czternastą z kolei konferen-
cją organizatorzy postanowili uczcić jubileusz 
70-lecia PK i dlatego odbyła się ona z rocz-
nym wyprzedzeniem w stosunku do obowią-
zującego ją cyklu.

Obrady prowadzono od 27 do 30 wrześ nia 
w Nowym Wiśniczu, niedaleko Bochni. Pod-
czas konferencji wyniki prac badawczych za-
prezentowali naukowcy z Akademii Górniczo-
-Hutniczej, Politechniki Białostockiej, Politech-
niki Poznańskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, 
Instytutu Termomechaniki Czeskiej Akademii 
Nauk w Pradze oraz Politechniki Krakowskiej. 
Konferencja była dobrą promocją Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.

Wystąpienia dotyczyły m.in. takich szcze-
gółowych zagadnień, jak: wpływ wibracji na 
organizm ludzki, wibracyjne efekty strukturalne 
czy nowoczesne metody i materiały służące do 
redukcji i tłumienia drgań i hałasu. Prelegenci 
podjęli również kwestie kompleksowego mo-
delowania dynamicznego złożonych obiektów 
oraz metod doświadczalnych w dynamice. 
Część prac skupiała się na zagadnieniach 
wibroizolacji maszyn, urządzeń i konstrukcji 
budowlanych. Pojawiły się także referaty po-
święcone eksperymentalnym zagadnieniom 
w biomechanice. Referaty generalne wygłosili 
profesorowie Roman Bogacz z Instytutu Pod-
stawowych Problemów Techniki PAN oraz An-
drzej Tylikowski z Politechniki Warszawskiej. 

Wśród honorowych gości, którzy za-
szczycili konferencję obecnością, byli: bur-
mistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więc-
kowska, zastępca przewodniczącego Rady 
Miasta Bochni Jerzy Łacny. Władze PK repre-
zentował prorektor ds. nauki prof. Jan Kazior. 
W spotkaniu uczestniczyli również przedsta-
wiciele fi rmy Stalprodukt SA.

Wygłoszono 38 referatów, które po nie-
zbędnych recenzjach zostaną opublikowane 

XIV Konferencja Naukowa „Wpływ wibracji na otoczenie”
Komitet naukowy konferencji tworzyli: 

przewodniczący — Józef Nizioł, zastępca 
przewodniczącego — Błażej Skoczeń, 
członkowie — Walerian N. Bliniczew 
(Rosja), Jan Błachut (Anglia), Roman 
Bogacz, Tadeusz Burczyński, Zdzisław 
Gosiewski, Witold Gutkowski, Marek Ko-
zień, Marek Książek, Włodzimierz Kur-
nik, Oskar Marenholtz (Niemcy), Stani-
sław Marczyk (USA), Marian Markiewicz 
(Niemcy), Jerzy Michalczyk, Ludek Pesek 
(Czechy), Wiesław Ostachowicz, Franti-
sek Riegier (Słowacja), Bogdan Sapiński, 
Jacek Snamina, Jurij Szapałko (Ukraina), 
Andrzej Tylikowski, Zenon Waszczyszyn. 
Komitetowi organizacyjnemu przewodni-
czył Marek Książek.

w „Journal of Theoretical and Applied Mecha-
nics” (względnie w „Technical Transactions”) lub 
„Acta of Bioengineering and Biomechanics”.

Opracował: Józef Nizioł

Rozstrzygnięty został konkurs foto-
grafi czny Politechniki Krakowskiej, zor-
ganizowany z okazji tegorocznych Dni 
Jana Pawła II. Nagrodę I uzyskał Andrzej 
Pietroczuk z Białegostoku. Choć mówi, że 
fotografuje amatorsko, swoje zdjęcia wy-
korzystuje również do celów zawodowych.

Przypadek sprawił, że laureatem głównej 
nagrody konkursu w tym roku został absol-
went uczelni technicznej. Andrzej Pietroczuk 
ukończył Wydział Informatyki Politechniki 
Białostockiej. Nie pracuje jednak w zawodzie 
wyuczonym, ma własną agencję reklamo-
wą. Początkowo korzystał z usług różnych 
fotografi ków, ale nie był w pełni zadowolony 
z dostarczanych mu zdjęć. To, co otrzymywał, 
nie pasowało do jego oczekiwań. A zależało 
mu na tym, by jego agencja reklamowa nie 
była tylko jeszcze jedną z wielu działających 
na rynku fi rm. Mówi: „Jeżeli to jest moje, chcę 
dać coś od siebie ekstra”. Dlatego mniej wię-
cej trzy lata temu sam chwycił za aparat i wy-
ruszył w plener robić zdjęcia. 

Stara się, by zdjęcia miały swój styl nie 
do podrobienia. Często jeden kadr wybiera 
z 400–500 wykonanych fotografi i. Długo roz-
myślał nad tematem konkursu: jak na fotografi i 
pokazać świętość? O powstaniu nagrodzone-
go zdjęcia zadecydował przypadek. Któregoś 
dnia zaczepiła go na ulicy kobieta, która pro-
siła o pieniądze na mleko. Nie wyglądała na 

osobę ubogą, jej ubiór nie wyróżniał jej spośród 
innych przechodniów. Poszedł z nią do skle-
pu, by kupić artykuły spożywcze dla jej dzieci. 
A kiedy wrócił do domu, spojrzał w lustro, ukrył 
twarz w dłoniach i wtedy pomyślał: może w ja-
kimś sensie każdy z nas jest święty? Może to 
jest właśnie temat na zdjęcie? Tak powstała 
nagrodzona fotografi a — autoportret laureata. 

Decyzja jury całkowicie go zaskoczyła 
i ogromnie uradowała. E-mail z informacją 
o przyznaniu pierwszej nagrody zastał go 
w trakcie wizyty u klienta. W pierwszej chwili 
nie mógł uwierzyć. Był tak zaskoczony, że — 
przeprosiwszy klienta — wyszedł na chwilę 
z gabinetu i złapał się za głowę. Zupełnie jak 
na swoim zdjęciu… 

O konkursie i pozostałych laureatach pi-
szemy na s. 31.

*
Organizując ogólnopolski konkurs foto-

grafi czny, Politechnika Krakowska włączyła 
się w program X Dni Jana Pawła II w Krako-
wie. Zwieńczeniem serii spotkań pod hasłem 
„Świętość” była msza św., odprawiona 5 listo-
pada w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II 
w Łagiewnikach, w której uczestniczył rektor 
PK prof. Kazimierz  Furtak. Po nabożeństwie 
nastąpiło rozdanie nagród w konkursie lite-
rackim. Jury, z udziałem reprezentującej PK 

Zwycięzca konkursu PK z okazji X Dni Jana Pawła II

Andrzej Pietroczuk jest absolwentem Poli-
techniki Białostockiej

prof. Joanny Dulińskiej, pierwsze miejsce przy-
znało Klaudii Miśkowicz — studentce Uniwersy-
tetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. 

(ps)
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Instytut Fizyki Jądrowej im. Hen-
ryka Niewodniczańskiego PAN wspól-
nie z Kołem Naukowym Fizyków 
„Kwark”, działającym przy Instytu-
cie Fizyki Politechniki Krakowskiej, 
zorganizowały na początku września 
III Ogólnopolską Konferencję Nauko-
wą „Kryształki Molekularne”. Będąc 
forum młodych naukowców i studen-
tów, konferencja stwarza im szansę 
na prezentację osiągnięć w dziedzinie 
fi zyki, chemii i inżynierii materiałów 
o złożonej budowie chemicznej.

W formie i tematyce nawiązuje do za-
początkowanej w 1977 r. we Wrocławiu 
i odbywającej się od tej pory cyklicznie 
Ogólnopolskiej Konferencji „Kryształy 
Molekularne”. Jest jednak adresowana 
przede wszystkim do młodych — dokto-
rantów i studentów. 

W tegorocznych sesjach, które od-
bywały się od 2 do 4 września w Insty-
tucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, 
wzięło udział 55 osób. Dominowała te-
matyka związana z kryształami moleku-
larnymi, ciekłymi i polimerami. Mówiono 
o właściwościach mezoskopowych i na-
noskopowych układów molekularnych 
oraz funkcjonalnych materiałów mole-
kularnych, stosowanych w elektronice, 
fotonice i w nanotechnologii. Uczestnicy 
konferencji przygotowali również sesję 
posterową, prezentującą wyniki badań 
12 autorów. Komitet Naukowy wysoko 
ocenił poziom merytoryczny konferencji, 
a zaprezentowane przez doktorantów 
i studentów prace zostały opublikowane 
we wrześniowym wydaniu „Journal of 
Education & Technical Sciences” (Volu-
me 2, Issue 1).

Politechnika Krakowska pełniła nie 
tylko rolę organizatora, zaznaczyła także 
swą obecność w sferze naukowej. Wśród 
22 wystąpień konferencyjnych znalazł się 
referat studiującej fi zykę techniczną na 
Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki 
Elżbiety Gotfryd — „Nanocząstki magne-
tyczne — struktura, przegląd właściwo-
ści i stosowanych materiałów”, a wykład 
otwierający konferencję „Komórki foto-
woltaicze na bazie polimerowych pół-
przewodników” wygłosiła dr hab. Ewa 
Gondek z Instytutu Fizyki.

Przypomniała w nim, że złowrogi 
charakter „efektu cieplarnianego” zmu-

sza naukowców do poszukiwania natu-
ralnych i czystych źródeł energii, a do 
takich zalicza się słoneczne promienio-
wanie, które dzięki efektowi fotowoltaicz-
nemu może być zamieniane na energię 
elektryczną. Główna część wywodu do-
tyczyła postępu w dziedzinie poprawy 
efektywności komórek fotowoltaicznych, 
ewolucji ich struktur, zachodzącej po-
przez dobór materiałów oraz optyma-
lizację ich budowy. Omówione zostały 
również struktury koncentratorów pro-
mieniowania słonecznego.

Zgoła innemu problemowi poświęcił 
wystąpienie drugi z zaproszonych na 
konferencję prelegentów. Klemens Noga 
z Akademickiego Centrum Komputero-
wego CYFRONET Akademii Górniczo-
-Hutniczej skupił się na zagadnieniach 
techniczno-informatycznych warsztatu 
pracy naukowca, którego badania opie-
rają się na skomplikowanych wylicze-
niach. Scharakteryzował ogólnopolską 
platformę informatyczną PLGrid oraz 
„usługi”, jakie oferuje naukowcom (po-
moc w wykonywaniu obliczeń, dostęp 
do profesjonalnego oprogramowania 
naukowego, przechowywanie danych, 
obliczenia w chmurze, narzędzia pracy 
zespołowej). Podkreślił, że nieustannie 
rozwijana pozwala prowadzić badania 
w konkretnych dziedzinach naukowych 
(PLGrid Plus i PLGrid NG).

O zaletach platformy uczestnicy 
konferencji przekonali się podczas 
dwóch specjalnych szkoleń w ACK 
CYFRONET AGH. Pierwsze było po-
święcone efektywnemu wykorzystywa-
niu klastra Zeus w chemii obliczenio-
wej, m.in. do przeprowadzania obliczeń 
kwantowo-chemicznych, natomiast dru-
gie dotyczyło środowiska InSilicoLab, 
w znaczący sposób ułatwiającego prze-
prowadzanie obliczeń na infrastrukturze 
PLGrid. Organizatorzy zaprosili także do 
laboratoriów IFJ PAN, gdzie można było 
podziwiać najnowszą aparaturę badaw-
czą, m.in. aparat do synchrotronowej 
terapii oka. 

Warto przywołać jeszcze główną 
myśl z prelekcji zamykającej obrady. 
Dr hab. Andrzej Budziak, profesor Insty-
tutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, 
mówiąc o paliwie przyszłości — wodo-
rze, podkreślał jego niewyczerpane za-

soby (co w sytuacji zwiększonego zapo-
trzebowania na energię może poprawić 
sytuację), jednak wskazał na ogranicze-
nia wynikające z magazynowania i wady 
dotychczas stosowanych rozwiązań, 
czyli energochłonność i zagrożenie bez-
pieczeństwa.

Patronat honorowy nad konferen-
cją sprawowali: rektor Politechniki 
Krakowskiej — prof. Kazimierz Furtak, 
dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej im. 
Henryka Niewodniczańskiego PAN 
— prof. dr hab. Marek Jeżabek oraz 
przewodniczący Okręgu Krakowskiego 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego — 
prof. Zdzisław Burda. 

Sprawne przeprowadzenie konfe-
rencji to zasługa studentów i absolwen-
tów prowadzonego przez PK kierunku 
fi zyka techniczna oraz doktorantów IFJ 
PAN. Komitet organizacyjny tworzyli: 
mgr inż. Marcin Majka (absolwent PK, 
przewodniczący konferencji), Elżbieta 
Gotfryd (studentka PK, przewodniczą-
ca komitetu organizacyjnego), Juliusz 
Chojenka (zastępcy przewodniczącej 
komitetu organizacyjnego; PK), Maria 
Krawczyk (sekretarz; IFJ PAN); Bartosz 
Dziedzic (PK) oraz Mirosław Gałązka, 
Dominika Kuźma, Natalia Osiecka, Pa-
weł Sobieszczyk (wszyscy z IFJ PAN). 
Prace komitetu wspierał również Damian 
Kasyan (PK). 

(R.)

Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów

„Kryształki Molekularne” w Krakowie

Sprostowanie
W opublikowanej w numerze 

10/2015 „NP” relacji z jubileuszu 
Studium Praktycznej Nauki Języ-
ków Obcych na skutek mojego nie-
dopatrzenia nazwisko mgr Iwony 
Kuźmińskiej uległo zniekształceniu. 
Za pomyłkę przepraszam p. Iwonę 
Kuźmińską i Czytelników. 

Lesław Peters
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Studium Praktycznej Nauki Języ-
ków Obcych Politechniki Krakowskiej 
obchodzi w tym roku 60-lecie swej 
pracy. Z tej okazji przygotowano dla 
lektorów i studentów m.in. atrakcyjne 
wykłady, warsztaty, szkolenia, kon-
kursy, a nawet językową grę miejską.

Konkurs na plakat wydziału
Jednym z pierwszych wydarzeń 

w kalendarium jubileuszu Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych 
PK był konkurs dla studentów na pla-
kat promujący w języku obcym ich 
rodzimy wydział. Można było zgła-
szać prace wykonane indywidualnie 
lub zespołowo. Nadesłano ponad 160 
projektów z pięciu wydziałów uczelni. 
Najliczniej reprezentowany był Wy-
dział Mechaniczny, następnie Wydział 
Inżynierii Środowiska i Wydział Inży-
nierii Lądowej. Swe prace dostarczyli 
również studenci Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej oraz Wydzia-
łu Architektury. Komisja konkursowa, 

złożona z lektorów SPNJO PK, oce-
niała przede wszystkim poprawność ję-
zykową, technikę wykonania i pomysł. 
Do kolejnego etapu, którym było gło-
sowanie na stronie facebookowej Stu-
dium, wytypowano 20 plakatów. Zosta-
ły one równocześ nie zaprezentowane 
na specjalnych wystawach na terenie 
wydziałów. Po trzech miesiącach te 
z największą liczbą „polubień” nagro-
dzono gadżetami. Zwycięskie prace 
z poszczególnych wydziałów można 
było podziwiać podczas uroczystej in-
auguracji jubileuszu Studium, 21 wrze-
śnia. Plakat, który uzyskał największą 
liczbę głosów w głosowaniu interneto-
wym (na zdjęciu poniżej, z prawej), zo-
stał wykonany przez studentki WIiTCh.

Warsztaty dla lektorów SPNJO
17 października lektorki i lektorzy 

SPNJO PK doskonalili swoje umiejęt-
ności metodyczne, a także techniczne 
aspekty swej pracy. Zorganizowane tego 
dnia sesje warsztatowe dotyczyły trzech 

zagadnień: kreatywnej pracy z grupą; 
sztuki godzenie życia zawodowego 
i osobistego oraz techniki nauczania 
z iPadem.

Judyta Gutowska, trener kompetencji 
interpersonalnych i rozwoju osobistego, 
poprowadziła warsztaty poświęcone me-
todom aktywizującym i wykorzystywanym 
do wzbudzania kreatywności w pracy dy-
daktycznej. Głównym celem szkolenia 
było zapoznanie z ideą twórczej pracy 
z grupą. Lektorzy mieli okazję doświad-
czyć na sobie, a przez to poznać metody 
służące organizacji i urozmaiceniu pracy 
grupy. Jednocześnie mogli spojrzeć na 
nie z perspektywy prowadzącego — roz-
ważając szanse, zagrożenia oraz najlep-
sze sposoby ich wykorzystania. Druga 
sesja dotyczyła indywidualnego sposobu 
radzenia sobie z obowiązkami zawodo-
wymi i prywatnymi, słowem: sztuki godze-
nia sfery zawodowej i osobistej. 

Z kolei wykładowca Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie i trener w Apple 
Education, dr Napoleon Bryl przepro-
wadził dwie sesje, których głównym 

Z jubileuszowego kalendarium SPNJO PK

Studium Języków Obcych PK powstało 
w 1953 r., pod obecną nazwą funkcjonuje 
od 1967 r. Początkowo działał zespół języ-
ka rosyjskiego, w 1956 r. powołano również 
zespół języków zachodnioeuropejskich. 
Studium organizowało i prowadziło zajęcia 
językowe na studiach dziennych, wieczoro-
wych i zaocznych PK, także w 9 punktach 
konsultacyjnych w południowej Polsce, 
oraz kursy dla pracowników uczelni. 

Od lat 80. XX w. współpracuje z British 
Council. W 2003 r. uzyskało licencję WBT 
(Weiterbildung TestSysteme), uprawniającą 

do organizacji i przeprowadzania egzami-
nów TELC B1 i B2 z języków: angielskie-
go, rosyjskiego i niemieckiego (również dla 
urzędników agend rządowych w ramach 
procedury kwalifi kacyjnej do służby cywil-
nej). Jest członkiem Stowarzyszenia Aka-
demickich Ośrodków Nauczania Języków 
Obcych SERMO.

Nauczyciele Studium dbają o wy-
soką jakość kształcenia — doskonalą 
swoje kwalifi kacje, unowocześniają me-
tody pracy. Szczególny nacisk kładą na 
nauczanie języka specjalistycznego jako 

ważnego elementu warsztatu absolwenta 
PK — przyszłego inżyniera. Opracowali 
kilkanaście podręczników do nauki języka 
obcego fachowego. Korzystają z nich nie 
tylko studenci uczelni technicznych z ca-
łej Polski, ale także inżynierowie różnych 
branż. Profesjonalizm i ogromne doświad-
czenie w nauczaniu języka specjalistycz-
nego sprawiły, że SPNJO stało się liderem 
w tej dziedzinie. Dwukrotnie organizowa-
ło już warsztaty dla nauczycieli języków 
obcych z wyższych uczelni technicznych 
w Polsce. 
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założeniem było zapoznanie z nowo-
czesnymi technologiami w nauczaniu. 
Podczas pierwszego szkolenia lektorzy 
zostali zaznajomieni ze sprzętem i opro-
gramowaniem urządzenia iPad. Druga 
sesja w całości była poświęcona wyko-
rzystywaniu aplikacji iTunes U Coursea 
w nauczaniu języków obcych oraz two-
rzeniu własnych kursów w środowisku 
Apple. W trakcie szkolenia każdy uczest-
nik korzystał z iPada Air 2 oraz stworzył 
podstawowy kurs w aplikacji iTunes.

W warsztatach wzięło udział 
25 osób. Zdobyta wiedza i umiejętności 
na pewno przyczynią się do uatrakcyj-
nienia zajęć z języka obcego oraz po-
mogą w rozwoju osobistym nauczycieli 
akademickich.

Dzień Języków Obcych
22 października w Klubie „Kwadrat” 

aż 18 grup studenckich (każda liczyła 
6 osób) zmierzyło się w PubQuizie z wie-
dzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjedno-
czonych.  

PubQuiz został przeprowadzony 
przez lektorki w języku angielskim. 
Studenci odpowiedzieli na 50 pytań 

z pięciu kategorii, 
takich jak: kultu-
ra Wielkiej Bry-
tanii i Ameryki, 
muzyka fi lmowa, 
sławni Brytyjczy-
cy i Amerykanie, 
a także geografi a 
i tradycje. Kon-
kurs przebiegał 
w miłej atmosfe-
rze, jednakże nie 
brakowało emocji 
związanych z chę-
cią zdobycia jak 
największej liczby 
punktów. Wyróż-
niono 3 drużyny. 
Nagrodą główną 
były bony o wartości 300 złotych do 
jednej z galerii handlowych. 

Po ciężkiej pracy umysłowej przy-
szedł czas na rozrywkę ― konkurs 
karaoke. Rozpoczęła go grupa lekto-
rek, wykonując piosenki „Ob-La-Di, 
Ob-La-Da” zespołu The Beatles 
i „Mamma Mia” zespołu Abba. Konkurs 
karaoke trwał ponad trzy godziny, jed-
nak nie wszyscy zdążyli zaśpiewać, 

gdyż tuż po 22 w klubie zaczęła się 
dyskoteka. W wydarzeniu wzięło udział 
około 120 osób.

Magdalena Cora

Mgr Magdalena Cora jest wykładowcą języka 
angielskiego. Koordynator obchodów jubile-
uszu SPNJO PK.

Większe otwarcie na współpracę 
międzynarodową, szczególnie w kon-
tekście zatrudniania pracowników 
z instytucji zewnętrznych (najczęściej 
zagranicznych) oraz dłuższe wyjazdy 
własnych pracowników do takich in-
stytucji — to czynniki, które wzmacnia-
ją potencjał naukowy jednostek oraz 
ułatwiają transfer wiedzy i wymianę 
dobrych praktyk w zakresie badań i in-
nowacji. 

Korzyści, wynikające z takiej współ-
pracy, zachęcają polskie uczelnie do pro-
pagowania wśród kadry hasła „mobilny 
naukowiec”, a kwestie zatrudniania bada-
czy z zagranicy w rodzimych instytucjach 
nabierają znaczenia.

Zachętą do zatrudniania naukowców 
z zagranicy na krajowych uczelniach są 
programy fi nansujące taką współpracę. 
Należą nich Działania „Maria Skłodowska-
-Curie” (Horyzont 2020), POLONEZ — 
program Narodowego Centrum Nauki 
oraz niektóre programy DAAD. 

Politechnika Krakowska otwarta na możliwość zatrudniania

Mobilny naukowiec w kraju i… z zagranicy

Aktualnie najciekawszą ofertę pre-
zentuje NCN. Rozpoczęło ono pierwszy 
z trzech konkursów programu POLONEZ 
(zamknięcie nastąpiło 15 grudnia), 
zachęcających naukowców z zagrani-
cy do prowadzenia badań w polskich 
ośrodkach badawczych. Program za-
kłada sfi nansowanie rocznego lub dwu-
letniego pobytu badawczego. W trakcie 
stażu naukowiec będzie miał zapew-
nione atrakcyjne miesięczne wynagro-
dzenie w wysokości około 9760 zł netto 
(pensja oraz dodatek z tytułu zmiany 
miejsca zamieszkania) i środki fi nan-
sowe na prowadzenie badań — grant 
badawczy. Natomiast instytucja przyj-
mująca naukowca otrzyma z tytułu re-
alizacji takiego stażu 20 proc. wartości 
projektu. 

Wychodząc naprzeciw tym inicja-
tywom, opracowano „Procedurę pozy-
skiwania zagranicznych pracowników 
naukowych do realizacji projektów 
badawczych na Politechnice Krakow-

skiej”. Przede wszystkim ma ona za-
interesować jednostki PK korzyściami, 
wynikającymi z zatrudniania zagra-
nicznych naukowców. Pomoże ustalić, 
które jednostki z chęcią przyjmą ta-
kich naukowców, i oczywiście, będzie 
promować potencjał badawczy naszej 
uczelni. Wszystkie te działania będzie 
wspierać CTT PK. 

Dorota Markiewicz-Roszak
Anna Armuła

Szczegółowe informacje można znaleźć pod 
adresem: http://www.transfer.edu.pl/pl/pozy-
skanie-pracownikow-zagranicznych-do-pro-
jektow-badawczych-na-politechnice-krakow-
skiej,158.htm lub kontaktując się telefonicznie: 
(12) 628 26 60, 62825 88 albo e-mailowo: 
rpk@transfer.edu.pl
Mgr inż. Dorota Markiewicz-Roszak i mgr Anna 
Armuła są pracownikami CTT PK.

W wykonaniu zespołu lektorek zabrzmiały przeboje The Beatles i Abby
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Ruszyły studia podyplomowe w ra-
mach kierunku „środowisko mieszka-
niowe w obszarach zurbanizowanych: 
rozwój, przekształcenia, rewitalizacja”, 
powołanego w wyniku podpisania umo-
wy między Politechniką Krakowską 
a Gminą Miejską Kraków. Uroczysta 
inauguracja odbyła się 23 października 
w sali posiedzeń Rady Wydziału Archi-
tektury PK.

Powołanie nowego kierunku zainicjo-
wane zostało przez Katedrę Kształtowania 
Środowiska Mieszkaniowego, wchodzącą 
w skład Instytutu Projektowania Urbani-
stycznego PK. Podczas inauguracji dyrek-
tor IPU prof. Grażyna Schneider-Skalska 
stwierdziła, że pracownicy instytutu od wie-
lu lat wkładają wiele wysiłku w kształcenie 
jak najlepszych urbanistów. Do uruchomie-
nia nowego kierunku studiów potrzebny był 
wiarygodny partner i znaleziono go w Urzę-
dzie Miasta Krakowa, a ściślej, w Wydziale 
Rozwoju Miasta UMK. 

Prof. Grażyna Schneider-Skalska 
podkreśliła znaczenie wsparcia, którego 
inicjatywie udzielili wiceprezydent Krako-
wa Elżbieta Koterba i dyrektor wydziału 
Rafał Kulczycki. Przypomniała, że studia 
powstały dzięki podpisaniu 21 kwietnia br. 
porozumienia pomiędzy Gminą Miejską 
Kraków a Politechniką Krakowską. Pod-
pisy pod dokumentem złożyli prezydent 
Krakowa prof. Jacek Majchrowski i rek-
tor PK prof. Kazimierz Furtak. Przewiduje 
się, że na zakończenie studiów słuchacze 
wykonają opracowanie, które zostanie 
przekazane do wykorzystania Wydziało-
wi Rozwoju UMK. Wstępnie ustalono, że 
opracowanie dotyczyć będzie Ruczaju, 
w szczególności określenia jego miejsca 
w kontekście całego miasta, aby żyło się 
tam — jak stwierdziła dyrektor IPU — do-
brze i pięknie.

Podczas spotkania głos zabrała 
prof. Barbara Bartkowicz, która przypo-
mniała, że kształcenie urbanistyczne na 

Inauguracja studiów podyplomowych na Wydziale Architektury

Urbanistyczne wsparcie dla Krakowa
PK ma długą historię. Przypomniała, że 
pierwsze studium urbanistyczne w Pol-
sce zostało otwarte właśnie na Politech-
nice Krakowskiej przez prof. Zbigniewa 
Wzorka w 1959 r., o czym nie wszyscy 
dziś pamiętają. Dzięki prof. Wzorkowi wy-
kładowcami byli wybitni urbaniści z całej 
Polski. 

Szczególnie uroczystym momentem 
inauguracji studiów podyplomowych było 
wręczenie słuchaczom indeksów przez 
dziekana Wydziału Architektury prof. Jac-
ka Gyurkovicha. W ceremonii uczest-
niczył rektor prof. Kazimierz Furtak, 
a Urząd Miasta Krakowa reprezentowali 
dyrektor Biura Planowania Przestrzen-
nego Bożena Kaczmarska-Michniak i dy-
rektor Wydziału Rozwoju UMK Rafał Kul-
czycki. Obecny był prof. Wacław Seruga, 
założyciel Katedry Kształtowania Środo-
wiska Mieszkaniowego.

(ps)

Kraków słynie zabytkową zabudową 
historycznego centrum, ale także ziele-
nią miejską, by wymienić tylko Planty, 
Błonia czy Las Wolski. Obszary zielone 
mają olbrzymie znaczenie dla mieszkań-
ców Krakowa. W celu lepszego kształ-
towania tych terenów Zarząd Zieleni 
Miejskiej Gminy Kraków zawarł 29 paź-
dziernika porozumienie z Wydziałem Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej. 

Współpraca obejmie zarówno pracow-
ników naukowych PK, jak i studentów. 
Będzie dotyczyła głównie wykonywania 
opracowań studialnych, badań, projektów 
i analiz. Problematyka zieleni miejskiej 
obecna będzie również w studenckich 
pracach semestralnych i dyplomowych. 
W porozumieniu przewidziano współpracę 
WA PK i ZZM przy organizowaniu konkur-
sów studenckich i branżowych związanych 
z tematyką zieleni miejskiej. Wspólnie or-
ganizowane też będą kursy, konferencje 
i szkolenia dla kadr obu stron porozumie-
nia. Przewidziano konsultacje autorskich 
programów nauczania.

Zgodnie z porozumieniem w środo-
wisku samorządowym popularyzowany 

Porozumienie Wydziału Architektury PK z ZZM

Wspólna troska o krakowską zieleń
będzie zawód architekta 
krajobrazu, zaś pracow-
nicy Instytutu Architektury 
Krajobrazu WA PK udzie-
lać będą samorządowcom 
wsparcia doradczego i eks-
perckiego. Ważnym aspek-
tem umowy jest stworze-
nie przyszłym architektom 
krajobrazu możliwości od-
bywania praktyk zawodo-
wych i staży absolwenckich 
w ZZM.

Umowę podpisali: dzie-
kan Wydziału Architektury 
PK prof. Jacek Gyurko-
vich i dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej 
Piotr Kempf. Dyrektor ZZM powiedział, że 
kształtując zieleń w Krakowie trzeba brać 
pod uwagę zabytkowy charakter jej wielu 
zespołów, dlatego tak potrzebne jest wspar-
cie merytoryczne ze strony specjalistów PK. 
Prof. Jacek Gyurkovich podkreślił dużą war-
tość, jaką niesie z sobą podejmowanie przez 
studentów praktycznych tematów, które wy-
nikają z rzeczywistych potrzeb otoczenia 
gos podarczego czy samorządowego. 

Dyrektor ZZM zadeklarował szybkie 
przekazanie Wydziałowi Architektury ze-
stawu interesujących miasto tematów (np. 
dotyczących zieleni przy traktach komuni-
kacyjnych), aby studenci architektury kraj-
obrazu mogli je podjąć jeszcze w trakcie 
obecnego roku akademickiego. 

(R.)

Umowę podpisują dziekan Jacek Gyurkovich (z lewej) i dyrektor 
Piotr Kempf



12/2015 NASZA POLITECHNIKA

17

In
fo

rm
ac

je

Jednym z punktów uroczystej inau-
guracji roku akademickiego na Wydzia-
le Mechanicznym PK, zorganizowanej 
1 października w Muzeum Lotnictwa 
Polskiego, była wymiana dokumentów 
podpisanych przez dziekana WM i kie-
rownictwo Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. Przed-
miotem zawartego porozumienia są 
działania w zakresie zmniejszenia emisji 
komunikacyjnych.

Współpraca wydziału z urzędem bę-
dzie obejmować m.in.: opracowanie kon-

Porozumienie przeciw emisjom komunikacyjnym
cepcji likwidacji źródeł zanieczyszczeń 
liniowych, prowadzenie analiz udziału 
źródeł emisji liniowej w stężeniach zanie-
czyszczeń w ramach aktualizacji „Progra-
mu ochrony powietrza dla województwa 
małopolskiego”, dostarczanie wiedzy przy-
datnej do informowania opinii publicznej 
o ryzyku związanym z zanieczyszczeniem 
powietrza, a także popularyzację zagad-
nień z dziedzin objętych porozumieniem.

Realizację porozumienia powierzono 
Instytutowi Pojazdów Samochodowych 
i Silników Spalinowych na Wydziale Mecha-

nicznym PK oraz Departamentowi Środowi-
ska Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego. Podpisy pod umową 
złożyli: marszałek Marek Sowa i wicemar-
szałek Wojciech Kozak oraz prof. Leszek 
Wojnar. Wojciech Kozak, który był gościem 
wydziałowej inauguracji roku akademic-
kiego, wyraził dumę z faktu, że sam jest 
absolwentem Wydziału Mechanicznego 
PK i podkreślił, że wychowankowie naszej 
uczelni mieli wkład w powstanie ustawy 
„Prawo ochrony środowiska”.

(ps)

Do odnotowanych na łamach „Na-
szej Politechniki” poprzednio wydaw-
nictw, które ogłoszono z okazji 70-lecia 
Politechniki Krakowskiej, doszło jesz-
cze jedno: specjalne wydanie „Biulety-
nu Muzeum Politechniki Krakowskiej”. 
Publikacja jest znacznie poszerzoną 
reedycją biuletynu, który ukazał się 
dziesięć lat temu dla upamiętnienia po-
przedniego jubileuszu uczelni. 

Wydany obecnie tomik łączy z edy-
cją z 2005 r. zasadniczo tylko wykorzy-
stany materiał ilustracyjny, choć i w tym 
zakresie dokonano istotnych zmian. 
Przede wszystkim jednak dodano trzy 
istotne teksty. 

W pierwszym z nich przewodni-
czący Rady Muzeum PK prof. Marcin 
Chrzanowski oraz prorektor dr hab. inż. 
arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK pod-
sumowują 10-letni okres działalności 
Muzeum. Autorzy przypominają przede 
wszystkim dorobek wystawienniczy pla-
cówki, poczynając od pierwszej, przy-
gotowanej w 2005 r. z okazji 60-lecia 
PK ekspozycji „Politechnika Krakowska 
w fotografi i i dokumencie”. 

Drugim tekstem jest artykuł dr. inż. 
arch. Krzysztofa Wielgusa „Od fortyfi kacji 
Tadeusza Kościuszki do Politechniki Kra-
kowskiej im. Tadeusza Kościuszki”. Autor 
― ceniony znawca i popularyzator wie-
dzy o architekturze militarnej ― przedsta-
wia dzieje i znaczenie kompleksu budyn-
ków przy ul. Warszawskiej; budynków, 
w których swoją siedzibę znalazła nasza 
uczelnia. Dr Wielgus zwraca uwagę na 
fakt, że głównego, najstarszego kampusu 
PK nie sposób pomylić z żadną inną kra-
kowską uczelnią, a to dzięki ulokowaniu 

Jubileuszowa edycja „Biuletynu Muzeum PK”

uczelni w charakterystycznym zespo-
le dawnych koszar austro-węgierskich. 
W konkluzji tej części artykułu Krzysztof 
Wielgus pisze: „Kampus Politechniki Kra-
kowskiej nie ma więc sobie równych pod 
względem dostępności i rozpoznawalno-
ści”. Podkreśla przy tym związek miej-
sca z patronem szkoły: koszary zostały 
wzniesione w pobliżu terenu, na którym 
w 1794 r. usypano fortyfi kacje zaprojekto-
wane przez Tadeusza Kościuszkę.

Główną wartością tekstu jest zwróce-
nie uwagi czytelnika na rolę, jaką siedziba 
przy ul. Warszawskiej odgrywa w konsty-
tuowaniu tożsamości Politechniki Krakow-
skiej. Autor stwierdza: „Politechnika, idąc 
w ślad elitarnych uczelni technicznych na 
świecie, zaczyna eksponować tradycje 
techniki i korzenie nowoczesności, której 
twórcami i orędownikami są i mają być jej 
absolwenci”. A nieco dalej dodaje: „Kom-
pleks budowli, wraz z terenami zieleni 

stanowi spójną kompozycyjną i funkcjo-
nalną całość, posiadającą samą w sobie 
znaczną wartość poznawczą i estetycz-
ną, istotną dla turystyki kulturowej. Warto-
ści te są komplementarne w stosunku do 
misji i marki Uczelni”. 

W „Biuletynie” znalazł się też tekst 
wygłoszonego w 1948 r. przemówienia 
prof. Izydora Stelli-Sawickiego, jednego 
z twórców PK i jej pierwszego rektora 
(formalnie: prorektora ds. Wydziałów Po-
litechnicznych AG), który podsumował 
pierwszą kadencję władz akademickich. 

W części ilustracyjnej, w porównaniu 
z edycją sprzed 10 lat, dodano nowe ma-
teriały. Są to reprodukcje fragmentów rę-
kopisów pierwszego rektora ówczesnych 
Wydziałów Politechnicznych prof. Izydora 
Stelli-Sawickiego i prof. Adolfa Szyszko-
-Bohusza, pierwszego dziekana Wydzia-
łu Architektury oraz zdjęcia z różnych 
okresów historii PK, jak np. wykonana 
w zaciszu domowym fotografi a prof. Lu-
domira Ślendzińskiego czy zdjęcie 
prof. Walerego Goetla, wpisującego się 
do księgi pamiątkowej w dniu nadania mu 
tytułu doctora honoris causa PK w 1970 r. 

Prezentowany „Biuletyn Muzeum 
Politechniki Krakowskiej” został udo-
stępniony gościom inauguracji roku 
akademickiego na PK. Na tym jednak 
nie kończy się jego zadanie. Pełnić on 
bowiem będzie rolę katalogu stałej eks-
pozycji Muzeum, poświęconej perspek-
tywie historycznej PK. Wystawa, któ-
rej otwarcie zaplanowano na grudzień 
2015 r., przygotowana została w związ-
ku z obchodami 70-lecia szkoły.

Lesław Peters
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 Koło Naukowe „Młoda Urbanisty-
ka”, działające przy Instytucie Projek-
towania Miast i Regionów Wydziału 
Architektury PK, wraz z Fundacją 
„Zawsze Warto” we wrześniu zaczęło 
uczestniczyć w projekcie „Naukowe 
Inspiracje — Ciekawe i Kreatywne”. 
Projekt jest przedsięwzięciem realizo-
wanym przez województwo małopol-
skie w dziedzinie edukacji. 

Działania prowadzone w ramach 
projektu mają za zadanie integrację 
studencko-uczniowską podczas pozna-
wania dziedzictwa kulturowego Karpat. 
Do współpracy wybrano XXIV Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Pawła II 
w Krakowie. Realizacja projektu od-
bywa się m.in. poprzez wykłady pra-
cowników naukowych Politechniki 
Krakowskiej, prezentacje uczniowsko-
-studenckie oraz wizje lokalne i warsz-
taty plenerowe. 

Studenci KN „Młoda Urbanistyka”, 
działającego pod kierunkiem dr inż. 
Hanny Hrehorowicz-Gaber, swój udział 
w projekcie rozpoczęli od tygodniowego 
obozu naukowego w Istebnej, miejsco-
wości położonej w Beskidzie Śląskim, 
na południowy zachód od Żywca. Celem 
obozu było poznanie korzeni dziedzic-
twa kulturowego górali śląskich. Zaję-
cia rozpoczęto od inwentaryzacji zaso-
bów tradycyjnej architektury regionu. 

Wykonano serię fotografi i, rysunków 
oraz obrazów, a także zebrano materia-
ły dotyczące kultury i tradycji wołoskiej 
w Karpatach. 

Opracowywane przez studentów ma-
teriały zostaną wykorzystane do kreowa-
nia szlaku kultury wołoskiej. Będzie się 
on rozciągać wzdłuż łuku Karpat, wska-
zując ślady wędrówek i osadnictwa wo-
łoskiego. Ważnym aspektem koncepcji 
szlaku jest pokazanie wciąż żywej trady-
cji pasterskiej. Element ten uwzględnio-
no również w analizach przestrzennych 
opracowywanych przez studentów. 

Podczas obozu studenci pozna-
li charakterystyczne dla Beskidu Ślą-
skiego układy wsi, krajobraz kulturowy, 
„dziedzinę i hale” oraz architekturę sa-
kralną i świecką. Zdobyte doświadcze-
nia posłużą studentom do poszukiwania 
tożsamości architektury w regionie oraz 
do sformułowania koncepcji rozwoju 
przestrzennego „Trójwsi”, jak czasem 
nazywane są: Istebna, Koniaków i Jawo-
rzynka. Opracowania i inwentaryzacje 
zasobów architektury regionalnej zosta-
ły porównane z inwentaryzacjami, jakie 
w tym rejonie w latach osiemdziesiątych 
wykonali pracownicy Instytutu Architek-
tury Krajobrazu PK. 

Kolejnym działaniem były wspólne 
studencko-uczniowskie warsztaty, któ-
re odbyły się 7 października w Centrum 

Pasterskim w Koniakowie oraz na gó-
rze Złoty Groń. Efektem tej współpracy 
są małe projekty multimedialne, których 
motyw przewodni stanowi dziedzictwo 
kulturowe górali śląskich. W przedsię-
wzięciu tym uczestniczył propagator 
kultury wołoskiej Józef Michałek oraz 
muzyk i instrumentalista Zbigniew Wa-
łach. 

Udział studentów Wydziału Architek-
tury PK w projekcie „Naukowe Inspiracje 
– Ciekawe i Kreatywne” daje podstawy 
do poszerzenia i ugruntowania wiedzy 
o żywiole karpackim i jego tożsamości 
kulturowej. Jednocześnie wśród mło-
dzieży i studentów pozwala kształtować 
świadomość rodowodu karpackiej ar-
chitektury i urbanistyki na obszarze pol-
skich Beskidów.

*
Wiosną Koło Naukowe „Młoda Urba-

nistyka” zorganizowało warsztaty urbani-
styczne dla dzieci z trudnościami eduka-
cyjnymi, objęte programem „Akademia 
przyszłości”. W ramach warsztatów dzie-
ci poznawały tajniki zawodu architekta 
i urbanisty, uczyły się podstaw projekto-
wania miast, a także ułożyły wymarzone 
miasto z kartonów. Zajęcia warsztatowe, 
prowadzone przez studentów w formie 
zabawy, służyły wspomaganiu kreatyw-
ności oraz inspirowały małych słuchaczy 
do zgłębiania problematyki otaczającej 
nas przestrzeni. 

Efektem spotkania było zbudowa-
nie „miasta”, w którym każde z dzieci 
wybrało sobie kartonowy dom i zapro-
jektowało swoje wymarzone wnętrze. 
Program warsztatów, prowadzony 
w myśl zasady „od ogółu do szczegó-
łu”, pozwolił najmłodszym zrozumieć 
zależności przestrzenne i różne aspek-
ty pracy architekta. Dla studentów 
warsztaty były nauką współpracy mię-
dzypokoleniowej, kształtującej umiejęt-
ność wyrażania swoich opinii. Z punk-
tu widzenia dzieci współpraca służyła 
zwiększaniu wiary we własne możliwo-
ści, rozwijaniu wyobraźni, a także zdol-
ności manualnych. 

(R.) 

Studenci architektury wspólnie z licealistami

Badali dziedzictwo kultury wołoskiej
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Kategoria czasu nie jest jednak kate-
gorią jednolitą: rzec można, mamy wiele 
czasów. Obok tego najbardziej oczywi-
stego, fi zykalnego, jest na przykład także 
czas psychologiczny, który ma wyraźnie 
inne właściwości. Każdy z nas doświad-
cza „zaburzeń” zegara wewnętrznego. 
Zegar ten niekiedy bardzo przyspiesza, 
niekiedy zwalnia — podobne interwały 
raz wydają się trwać w nieskończoność, 
w innych okolicznościach natomiast 
przemijają w mgnieniu oka (te same 
półtorej godziny wykładu z perspektywy 
wykładowcy i studenta mogą się różnić 
o całe eony!). Dobrze znane jest też zja-

wisko zmiany odczuwania upływu czasu 
wraz z wiekiem i nabywaniem życiowego 
doświadczenia: im jesteśmy starsi, tym 
wydaje się nam, że czas płynie szybciej. 
Tego rodzaju zjawiska bada psychologia 
czasu, istotny i popularny dziś dział nauk 
psychologicznych.

Podobnych dyscyplin zajmujących 
się aspektami temporalnymi różnych ty-
pów zjawisk jest więcej: można mówić 
o czasie historycznym, ekonomicznym, 
religijnym, można także mówić o czasie 
społecznym.

Czas społeczny
Najogólniej mówiąc, czas społeczny 

to społecznie usankcjonowane sposo-
by radzenia sobie z doświadczeniem 
czasowości, czyli sposoby „organizo-
wania” czy też „zarządzania” czasem. 
W pewnym sensie społeczności i kul-
tury „konstruują” właściwy sobie czas 
poprzez najbardziej podstawowe normy 
i sposoby organizacji życia społecznego. 
Owo „organizowanie” przebiega na tak 
podstawowym poziomie, że z perspekty-
wy konkretnej osoby wydaje się równie 
obiektywne, co czas fi zykalny. 

Od dziecka uczymy się społecznie 
dominujących wzorców i schematów 
radzenia sobie z czasowością: uczymy 
się posługiwać zegarkiem i kalenda-
rzem, ale także uczymy się przywiązy-
wać wagę do pewnych aspektów cza-
su, a pomijać inne. Czym innym jest 
zwyczajowo dopuszczalne spóźnienie 
w Japonii czy w krajach anglosaskich 
(w ogóle niedopuszczalne, co najwyżej 
kilka minut), czym innym w krajach Ame-
ryki Łacińskiej (godziny, a nawet dni). 
W jednych społecznościach o ważnych 

wyborach życiowych decydują przede 
wszystkim czynniki „z przeszłości” (na 
przykład odległe więzy pokrewieństwa, 
pamięć o dawnych zobowiązaniach lub 
krzywdach), w innych — przede wszyst-
kim „z przyszłości” (na przykład ocze-
kiwane korzyści osobiste). W naszym 
społeczeństwie nie oczekuje się już od 
dzieci, że będą kontynuować tradycyjne 
rodzinne profesje, raczej że wybierając 
studia, dostosują się do „rynkowych tren-
dów”, by zmaksymalizować szanse na 
ekonomiczny sukces w nieodległej przy-
szłości. Niektóre kultury preferują syste-
matyczne, długookresowe planowanie 
(np. Niemcy), inne za ideał uważają 
zdolność do doraźnej improwizacji (np. 
Rosja, niestety trochę także my). Jedni 
(np. Chińczycy) myślą w kategoriach kil-
ku kolejnych pokoleń, inni jedynie w ka-
tegoriach lat, co najwyżej dekad, wy-
raźnie skupiając uwagę na chwilowych 
korzyściach i ogólnym „jakoś to będzie”. 

Ważne też, jak postrzegany jest czas 
jako miernik zmian: czy upływ czasu 
identyfi kuje się z postępem, a kolejne na-
stępujące w czasie wydarzenia oceniane 
są jako „nowe”, „korzystne”, „wyjątkowe” 
i „niepowtarzalne”, czy też raczej uwaga 
społeczna koncentrowana jest na ele-
mentach powtarzalnych, a w zmianach 
dostrzega się przede wszystkim zagro-
żenie i zaburzenie naturalnej cykliczno-
ści. Na przykład nowożytne kultury wyro-
słe z tradycji chrześcijańskiej określa się 

Jak? Przede wszystkim: szybciej!
Wszystko „przeliczamy” na czas, dzięki czemu możemy porównywać 
zjawiska zupełnie różnych kategorii

Z azwyczaj kiedy myślimy o czasie, intuicyjnie zakładamy, że czas jest 
czymś, co w sposób całkowicie obiektywny wyznacza porządek wszel-
kich zdarzeń. Nieuchronność i jednostajność tykania zegara jest uniwer-

salnym symbolem tej sfery rzeczywistości, która znajduje się poza jakąkolwiek 
władzą człowieka. Tak doświadczany czas identyfi kujemy z czasem fi zykalnym 
i nawet jeśli nie do końca współgra on z ujęciem fi zyki współczesnej, w codzien-
nym życiu jego absolutność przyjmujemy za pewnik.

Dom „Pod Globusem” w Krakowie

Zegar słoneczny w Iwoniczu
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jako kultury „czasu liniowego”, a klasycz-
ną kulturę grecką jako preferującą „czas 
cykliczny”.

Każdy, kto miał okazję współpraco-
wać z osobami z odmiennych kultur, wie, 
jak irytujące potrafi ą być te różnice i jak 
wiele wysiłku potrzeba, by je zaakcepto-
wać lub zmienić swoje nawyki — zwłasz-
cza, że mamy silną skłonność, by swoje 
wzorce uważać za „naturalne”, a inne za, 
w najlepszym razie, „nieracjonalne”. 

Czas to pieniądz
Czas społeczny — to nie tylko pre-

ferowane zwyczaje, wzorce czy normy. 
To także twarde reguły determinujące 
przebieg naszego życia: system edu-
kacyjny (6 + 3 + 3 czy jednak 8 + 4?, 
3 + 2 czy 5 – 2?), zasady organizacji cza-
su pracy i czasu wolnego (hiszpańska 
sjesta, angielski lunch i fi ve o’clock), za-
sady systemu emerytalnego (60, 65 czy 
67?), zdeterminowana przez możliwości 
technologiczne szybkość obiegu dóbr 
czy informacji (np. telefony komórkowe 
jako podstawowe narzędzie elastycznej 
koordynacji działań). Czas społeczny re-
guluje nasze życie tak samo, jak reguluje 
je organizacja przestrzeni, w której ży-
jemy — może to robić lepiej lub gorzej, 
tak jak lepiej lub gorzej może być skon-
struowana przestrzeń miejska, osiedle 
czy ogólnokrajowa sieć komunikacyjna. 
Dzięki właściwej organizacji czasu może-
my koordynować nasze działania (okre-
śla się to mianem „timingu”), podobnie 
jak robimy to dzięki dobrej organizacji 
przestrzeni. Możemy także modulować 
pewne procesy społeczne (np. czas ak-
tywności zawodowej przez wydłużenie 
lub skrócenie czasu edukacji), tak jak 
otwarcie autostrady czy lotniska może 
wpływać na rozwój jakiegoś regionu.

Czas społeczny pełni jeszcze jedną 
bardzo istotną rolę: relacje czasowe two-
rzą system wartościowania i standaryza-
cji działań lub zjawisk, które w żaden inny 
sposób nie poddają się ujednoliceniu. Jak 
porównać wartość dwóch zupełnie od-
miennych działań? Najprościej poprzez 
czas wykonania, czas wymagany do ich 
przygotowania (np. nabycia niezbędnej 
wiedzy) czy ewentualnie czas trwania ich 
skutków. Dokładnie tak, o czym często 
zapominamy, działa na przykład system 
punktów ECTS: wszak 1 punkt to ze-
standaryzowane 30 godzin pracy „typo-
wego” studenta. Taki system ma pomóc 
w porównywaniu wartości wykształce-
nia na różnych kierunkach i w różnych 
systemach edukacyjnych. Podobnie 

funkcjonują etaty, karty pracy czy 
wewnętrzne regulaminy (np. 25 go-
dzin fi zycznej obecności pracow-
nika na uczelni). Przykład z innej 
dziedziny: działają już restauracje, 
w których płaci się za posiłki we-
dług czasu spędzonego w lokalu.

Tak rozumiane społeczne 
konstrukcje czasu pełnią tę samą 
funkcję co pieniądz, czyli służą do 
określenia wartości, choć w spo-
sób jeszcze bardziej abstrakcyj-
ny. Słynny aforyzm przypisywany 
B. Franklinowi, mówiący, że „czas 
to pieniądz”, zyskuje zupełnie 
nowe znaczenie: efektywność wy-
rażona w jednostkach czasu staje 
się podstawowym miernikiem war-
tości. Im szybciej, tym lepiej. 

Tak na marginesie: badania 
pokazują, że średnia prędkość 
przemieszczania się pieszego 
w dużym mieście (wyniki uśrednio-
ne z 32 aglomeracji światowych) wzrosła 
między 1999 r. a 2008 r. o 10 proc.

Czas przyspiesza
Dominacja struktur czasowych ro-

śnie wraz z rozwojem wiedzy i postę-
pem technologicznym, w społeczno-
ściach tradycyjnych nie odgrywa istotnej 
roli, a w XIX wieku odgrywała rolę mniej 
istotną niż obecnie. Dlaczego rola cza-
su społecznego jest dziś tak ważna? 
Systemy, w których działamy, są coraz 
bardziej złożone i wzajemnie zależne, 
zarządzanie nimi wymaga zatem jakichś 
metod unifi kacji, a czas społeczny świet-
nie się do tego nadaje.

Z perspektywy konkretnej osoby 
komplikacja tych systemów przejawia 
się trochę paradoksalnie: po prostu… za 
dużo wiemy, a dokładniej, mamy za dużo 
informacji. Niektórzy z nas radzą sobie 
jeszcze całkiem dobrzej — szybciej się 
uczą (i szybciej zapominają to, co już 
nieważne); szybciej analizują informacje 
i lepiej przewidują zachowania innych; 
szybciej wyczuwają nastroje, mają lep-
szą podzielność uwagi czy wreszcie le-
piej koordynują w czasie różne nakłada-
jące się na siebie procesy — i w efekcie 
działają lepiej. Są zdolni do szybszego 
podejmowania decyzji, potrafi ą dostrzec 
bardziej odległe przyczyny i dalsze kon-
sekwencje i dzięki temu uzyskują prze-
wagę nad innymi, a tym samym mogą 
narzucać swój punkt widzenia.

Złożoność jednak wciąż rośnie. Owe 
ponadprzeciętne zdolności potrzebne są 
już na bardzo przeciętnych stanowiskach, 

wręcz stają się niezbędne, by normalnie 
funkcjonować. Coraz więcej ludzi sobie 
z tym nie radzi i dzisiaj jest to już problem 
społeczny. Nasze możliwości decyzyjne 
i poznawcze są po prostu ograniczone. 
Nieustanne podejmowanie decyzji życio-
wych różnej wagi staje się niezmiernie 
kłopotliwe i frustrujące. Powodem tego 
jest nie tylko sama złożoność, ale przede 
wszystkim to, że... zdajemy sobie z niej 
sprawę. Wiem, że dostrzegając pewne 
elementy, mogę nie zauważyć innych, 
równie ważnych; wiem, że inni ludzie 
analizując tę samą sytuację, mogą skupić 
swoją uwagę na czymś zupełnie odmien-
nym. Złożoność bardzo utrudnia nie tylko 
wybory, ale także komunikację i koordy-
nację niezbędną do właściwego działania 
w ramach społecznych. 

Jak mam zadbać o zdrowie, kiedy 
do wyboru jest kilkadziesiąt suplemen-
tów diety, mających zabezpieczać mnie 
przed różnymi przyszłymi dolegliwościa-
mi? Które mam wybrać, jak one oddzia-
łują wzajemnie na siebie? Ja przecież 
nie rozumiem nawet zależności na po-
ziomie podstawowych wyników badań, 
jakie zleca lekarz rodzinny (który na do-
datek nie ma czasu, by mi je wyjaśnić)! 
Jak mam zaplanować karierę zawodo-
wą, skoro kluczowe elementy, od których 
ona zależy, są skomplikowane i nieprzej-
rzyste, a na domiar złego zmieniają się 
niemal z roku na rok? Kierunek studiów, 
który dziś wydaje się „przyszłościowy”, 
za pięć lat może okazać się fabryką bez-
robotnych. Jak mam kierować działem 
czy fi rmą, jeśli dysponuję lawiną szcze-
gółowych danych, których opracowanie 

Zegar słoneczny na fasadzie kościoła w miejscowości 
Chotel Czerwony
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wymaga czasu i środków ponad moje 
możliwości? Jak mam napisać dobry 
artykuł naukowy, skoro prosta kwerenda 
w Internecie wskazuje kilkaset pozycji, 
które powinienem najpierw przeczytać? 
Jak mam się zachować, skoro nie jestem 
w stanie przewidywać, co zrobią zmaga-
jący się z podobnymi dylematami inni lu-
dzie, od decyzji których zależą przecież 
moje własne decyzje? 

W efekcie zaczyna rządzić przy-
padek, a my, mając tego świadomość, 
musimy się z tym pogodzić. Ile czasu 
jestem w stanie poświęcić, by dotrzeć do 
wiedzy, która pozwoli mi mieć poczucie, 
że podjąłem właściwą, racjonalną decy-
zję? Ile wysiłku jestem w stanie włożyć, 
by przekonać innych do dokładniejszego 
koordynowania, często nawet błahych, 
działań? Zawsze zbyt mało. Ile ważnych 
rzeczy w tym czasie zaniedbam? Mam 
nieustanne poczucie, że zbyt dużo. Czę-
sto wyrażamy to metaforycznie, mówiąc, 
że „życie przyspiesza”: nieustannie bra-
kuje nam czasu. Poczucie braku sensu, 
wynikające z braku możliwości połącze-
nia wszystkich danych w spójną całość, 
zapanowania nad tym, co uznaję za 
ważne, staje się strasznie frustrujące. 
Na dodatek ani poczucia sensu, ani do-
brych relacji z innymi nie da się wyrazić 
w jakiejś wygodnej skali liczbowej, nie 
mówiąc już o tym, że nie da się nimi za-
rządzać ani ich dekretować. 

No to upraszczamy. Po pierwsze, 
„przeliczamy” wszystko na czas, dzięki 
czemu możemy porównywać zjawiska 
zupełnie różnych kategorii: to jest bez 
sensu, bo za długie; tamto lepsze, bo 
efekt będzie szybciej. Po drugie, za-
wężamy skalę czasową: zbyt odległe 
przyczyny i zbyt odległe skutki przestają 
nas interesować, ponieważ ustalenie ich 
wpływu na stan obecny i nasze wybory 
staje się zbyt hipotetyczne: zatem byle 
do wakacji, byle do kolejnej oceny, do 
końca kadencji, do końca studiów czy 

emerytury. Nie ma sensu planować nie-
pewnych badań na dekady, skoro oce-
niany jestem co dwa lata, nie ma sensu 
budować głębokich i czasochłonnych re-
lacji z innymi, skoro być może jutro będę 
żył i pracował gdzie indziej. Po trzecie, 
posługujemy się coraz bardziej wyrafi no-
wanymi narzędziami analizy i organizacji 
oraz technikami wspomagania decyzji, 
przybierającymi formy twardych proce-
dur i standardów: jeśli zrobię tak i tak, to 
nic mnie przykrego nie spotka. A zrobić 
coś dobrze, to przede wszystkim zmie-
ścić się w wyznaczonym czasie — czyn-
niki temporalne dają się po prostu mie-
rzyć, planować i porównywać, zaczynają 
więc dominować nad poczuciem sensu, 
a nawet go determinować. 

Czas bezczasowy 
Te nasze doraźne strategie, z uwagi 

na ich powszechność, przekształcają 
się w trwalsze zwyczaje, normy i regu-
lacje społeczne, a wreszcie przyjmują 
postać rozporządzeń i regulaminów. 
Gdyby nie narzucone ramy czasowe 
oraz formalne regulacje, sens musiałby 
być nieustannie negocjowany z inny-
mi. Rozmowy, konsultacje, spotkania, 
docieranie stanowisk zabierają jednak 
zbyt dużo czasu, którego przecież nie 
mamy ponaglani nawałem kolejnych 
spraw do załatwienia. Na dodatek nie 
mamy pewności, że uda się ustalić 
wspólne kryteria sensu, ponieważ lu-
dzie bardzo różne rzeczy uważają za 
ważne. Takie podejście staje się po 
prostu nieefektywne. Wyraźnie cierpią 
dziś na tym instytucje, które w swoją 
istotę wpisane mają procedury demo-
kratyczne. Następuje wręcz pewien od-
wrót od demokratycznego konsensusu 
w kierunku różnych form autorytaryzmu 
— jest on po prostu efektywniejszy, 
a związane z nim ograniczenie wolności 
jawi się jako zbawienne uproszczenie.

Socjologowie opisują to 
nieco metaforycznie: żyjemy 
w epoce czasu bezczasowe-
go, rozszerzonej teraźniejszo-
ści czy niedomiaru czasu. Nie 
bardzo da się go przyspieszyć, 
a różne — niekiedy wręcz 
sprzeczne — porządki czaso-
we funkcjonują równolegle. Być 
może zbliżamy się do granicy 
naszych możliwości, co za-
owocuje jakąś totalną zmianą. 
Pewne symptomy są już spo-
łecznie istotne: rozpowszech-
niają się różnego rodzaju ruchy 

slow (np. slow food), następuje odejście 
od sztywnych reguł czasu pracy (coraz 
częstsze w fi rmach High Tech, gdzie 
bazuje się przede wszystkim na trudnej 
do wymierzenia kreatywności). Rośnie 
też odsetek ludzi, którzy zupełnie innymi 
kategoriami wartościują sukces życiowy, 
nawet za cenę ekonomicznego samo-
ograniczenia.

Czas pokaże, czy zmiany te okażą 
się punktem zwrotnym, czy też kolejne 
pokolenie będzie w stanie jeszcze coś 
„przyspieszyć”.

Czas świąteczny
Święta zawsze były okresem, w któ-

rym społecznie dominujące konstrukcje 
czasu ulegają zawieszeniu – rządzą się 
zupełnie innym, swoim własnym, we-
wnętrznym porządkiem. Pozwalają ina-
czej spojrzeć na upływ czasu, niejako 
trochę z zewnątrz, odzyskać nad nim 
władzę. I przede wszystkim pozwalają 
na uwolnienie poczucia sensu i potrze-
by bycia z innymi od dominacji szybko-
ści, efektywności i planowania. Choć na 
chwilę zapomnijmy zatem o zegarkach 
i terminach, nacieszmy się innymi i… 
sami sobą. 

Jacek Jaśtal

Dr hab. Jacek Jaśtal jest fi lozofem, dyrekto-
rem Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofi i 
na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki 
Politechniki Krakowskiej.Zegar słoneczny w warszawskich Łazienkach

Zegar na przystanku tramwajowym, pl. Domini-
kański w Krakowie

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h



NASZA POLITECHNIKA 12/2015

22

A
rt

yk
uł

y

Humanizacja studiów 
technicznych

We wrześniu 1970 r., z inicjatywy 
prof. Andrzeja Samka, na Politechnice 
Krakowskiej został powołany Zakład 
Nowych Technik Nauczania (ZNTN). 
W pierwszych latach prowadził on sa-
modzielną działalność dydaktyczną, 
przygotowując pracowników naukowo-
-dydaktycznych do stosowania nowo-
czesnej techniki i technologii w procesie 
kształcenia studentów.

W 1986 r. przy ZNTN utworzono 
Studium Pedagogiczne dla Studentów, 
a  w 1990 r. Zakład Nowych Technik 
Nauczania przekształcono w Uczelnia-
ne Studium Pedagogiki i Psychologii. 

W ciągu 25 lat ponad 4 tys. słuchaczy 
— studentów, doktorantów, asystentów 
i absolwentów szkół wyższych — uzy-
skało tu przygotowanie pedagogiczne.

W 1996 r. rektor PK powierzył jed-
nostce realizację zadań związanych 
z humanizacją studiów technicznych. 
Od tego czasu zainteresowani studenci 
z poszczególnych wydziałów uczestni-
czą w zajęciach z modułów wybieralnych 
dotyczących zagadnień takich, jak: au-
toprezentacja, komunikacja interperso-
nalna (także w języku angielskim), przy-
gotowanie do twórczej drogi zawodowej, 
efektywne zarządzanie czasem, ergono-
mia i bezpieczeństwo pracy, psychologia 
transportu, trening relaksacji, retoryka, tre-
ning twórczego myślenia, trening rozwoju 

emocjonalnego, relacje międzyludzkie 
z elementami etyki. Na tych zajęciach 
swoje kompetencje ponadzawodowe do-
skonaliło ogółem ponad 9 tys. studentów.

Rok 1999 zapisał się znacząco na 
kartach historii jednostki. Uczelniane 
Studium Pedagogiki i Psychologii prze-
kształcone zostało w Centrum Pedago-
giki i Psychologii (CPiP). Od tegoż roku 
zaczęto organizować studia podyplomo-
we: organizacja i zarządzanie oświatą, 
menadżer oświaty, edukacja ekonomicz-
na — przedsiębiorczość, doradztwo za-
wodowe (do dziś) — kształcąc ogółem 
ponad 1500 słuchaczy.

Liderzy i siedziby
Podczas 45-letniej działalności jed-

nostki poza nazwą zmieniali się także jej 
liderzy. Zakładem Nowych Technik Na-
uczania kierowali: założyciel jednostki 
prof. dr hab. inż. Andrzej Samek (3 lata), 
dr inż. Ryszard Ostrowski (12 lat), 
mgr inż. Janusz Dzieża (5 lat). Po 
przekształceniu w Uczelniane Studium 

Centrum Pedagogiki i Psychologii PK 
świętuje 45 lat
Od prawie pół wieku na Politechnice Krakowskiej działa jednostka, dzięki której 
studenci i absolwenci studiów technicznych nabywają m.in. umiejętności 
prowadzenia negocjacji, retorycznych czy radzenia sobie ze stresem

W ostatnich latach swego rodzaju wizytówką Centrum Pedagogiki i Psy-
chologii Politechniki Krakowskiej jest cieszący się wielkim powodze-
niem Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przy okazji jubileuszu warto jednak 

spojrzeć na całokształt działalności CPiP. W ciągu 45 lat jego funkcjonowania 
tysiące młodych ludzi zdobyło bowiem kwalifi kacje, których nie dają studia 
przygotowujące do zawodu inżyniera.

Podczas spotkania inaugurującego obchody jubileuszu Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, 13 października 2015 r. Na zdjęciu po lewej rozma-
wiają: byli kierownicy Centrum — dr inż. Władysława Maria Francuz, prof. Andrzej Samek (drugi z prawej) i prof. Kazimierz Flaga — były przewod-
niczący Rady Programowej Centrum, rektor PK w latach 1996–2002. Na zdjęciu z prawej — mgr Grażyna Mermon — starszy specjalista, doradca 
zawodowy CPiP oraz obecny dyrektor dr Marian Piekarski
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Pedagogiki i Psychologii funkcję tę ob-
jął mgr Jacek Janiszewski (4 lata). Od 
1994 r. przez kolejnych 20 lat jednostce 
przewodziła dr inż. Władysława Maria 
Francuz, prof. oświaty, a od września 
2014 r. dyrektorem jest dr Marian Piekar-
ski. Opiekę naukową nad działalnością 
CPiP sprawuje 9-osobowa Rada Nauko-
wa, w której składzie zasiadają przedsta-
wiciele każdego z wydziałów PK. 

W pierwszych latach funkcjonowania 
baza jednostki mieściła się w budynku 
Wydziału Inżynierii Środowiska (wów-
czas Wydziału Budownictwa Wodne-
go), jak też na Wydziale Chemicznym 
(dziś Wydziale Inżynierii i Technologii 
Chemicznej). Przez kolejnych 10 lat jed-
nostka miała siedzibę przy ul. Podcho-
rążych 1. W 1999 r. bazę dydaktyczną 
Centrum przeniesiono do budynku Wy-
działu Architektury przy ul. Warszaw-
skiej 24 (II p.), gdzie jest zlokalizowana 
do dziś. Do CPiP należą tu sala wykłado-
wa, sala seminaryjna, pracownia kompu-
terowa i pomieszczenia biurowe. 

W obecnej strukturze CPiP znaj-
dują się: Pracownia Pedagogiki Pracy, 
Pracownia Psychologii Pracy, Labora-
torium Komputerowego i Multimedial-
nego Wspomagania Dydaktyki i zespół 
administracyjno-techniczny. Od 1994 r. 
Centrum sprawuje opiekę organizacyjno-
-administracyjną nad Chórem PK „Can-
tata” oraz od 2008 r. nad Krakowską 
Orkiestrą Staromiejską. Od ponad 20 lat 
pełni również patronaty nad Olimpiadą 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych — 
okręgu w Krakowie (dla 25 szkół budow-
lanych Polski południowej), a także nad 
Zespołem Pieśni i Tańca „Małe Słowian-
ki” z Centrum Młodzieży im. dr. Henryka 
Jordana w Krakowie.

20 tysięcy słuchaczy
Misją Centrum Pedagogiki i Psycho-

logii jest: 
 organizowanie i prowadzenie 

dydaktyczno-wychowawczej pracy, która 
umożliwia studentom uczelni uzyskanie 
przygotowania pedagogicznego do pra-
cy w zawodzie nauczyciela lub prowa-
dzenie innego rodzaju zajęć w edukacji 
ustawicznej, zgodnych z kierunkiem 
(specjalnością) studiów lub do nich zbli-
żonych; 

 doskonalenie umiejętności 
nauczycieli-inżynierów czynnych za-
wodowo, wymagane do potwierdzenia 
przygotowania pedagogicznego nie-
zbędnego w nauczaniu w szkołach za-
wodowych; 

 doskonalenie umiejętności peda-
gogicznych nauczycieli akademickich 
i nauczycieli szkół średnich; 

 realizacja idei humanizacji kształ-
cenia technicznego. 

CPiP proponuje różne formy kształ-
cenia i doskonalenia. Są to: 

 Studium Pedagogiczne dla Stu-
dentów; 

 Studium Pedagogiczne dla Asy-
stentów i Doktorantów;

 Studium Pedagogiczne dla Absol-
wentów Szkół Wyższych;

 moduły humanistyczne dla studen-
tów PK; 

 studia podyplomowe „doradztwo 
zawodowe”; 

 kursy pedagogiczne dla wykładow-
ców i organizatorów szkoleń; 

 szkolenia w zakresie Programu 
Rozwoju Osobistego (m.in. kursy języka 
migowego); 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku;
 Kursy AutoCAD.

Korzystający z nich 
słuchacze zdobywają 
tu wiele umiejętności, 
m.in.: studiowania i za-
rządzania wiedzą, ko-
munikowania się i pro-
wadzenia skutecznych 
negocjacji — w połą-
czeniu z retoryczną bie-
głością. Uczą się pre-
zentacji swojej osoby 
i asertywnego działania, 
efektywnego zarzą-
dzania czasem, radze-
nia sobie ze stresem 
i emocjami, jak również 
organizowania własne-
go warsztatu pracy czy 
wykorzystywania tech-
nologii informacyjnych 

i komunikacyjnych w samokształceniu, 
kształceniu ustawicznym i  w pracy za-
wodowej; w końcu mogą także opano-
wać umiejętność prowadzenia poradnic-
twa zawodowego. 

Ogółem w wymienionych formach 
kształcenia i doskonalenia ustawicznego 
w trakcie całego okresu działalności jed-
nostki różne umiejętności i uprawnienia 
potwierdzone odpowiednimi certyfi ka-
tami uzyskało około 20 tys. słuchaczy, 
w tym prawie 7 tys. studentów i absol-
wentów PK oraz 500 słuchaczy (studen-
ci, doktoranci, nauczyciele akademiccy) 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 
uczelni, z którą jednostka współpracuje 
na wielu płaszczyznach.

„Doradztwo zawodowe” — 
istotne wzbogacenie oferty PK

Słuchacze, uzyskujący przygoto-
wanie pedagogiczne w CPiP, odbywają 
praktyki nauczycielskie w ponad 110 za-
przyjaźnionych szkołach i placówkach 
oświatowo-wychowawczych Polski połu-
dniowej, co stanowi znakomitą promocję 
Politechniki Krakowskiej wśród młodzie-
ży ponadgimnazjalnej. 

Centrum współpracuje z Samo-
rządem Studentów i kierownictwem 
Domów Studenckich, realizując na rzecz 
społeczności studenckiej m.in. zadania 
Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpie-
czeństwa — w jego ramach nauczyciele 
akademiccy CPiP — specjaliści w zakre-
sie pedagogiki i psychologii — na pod-
stawie autorskiego Programu Rozwoju 
Osobistego prowadzą Akademicki Punkt 
Pomocy Psychopedagogicznej. Jego 
celem jest wewnętrzna integracja śro-
dowiska studenckiego PK, a głównymi 
formami działania są: poradnictwo i kon-
sultacje psychopedagogiczne, treningi 
interpersonalne oraz szkolenia.

Centrum Pedagogiki i Psychologii 
należy do grona członków założycieli 
Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. 
Od 2003 r. posiada certyfi katy akredy-
tacyjne instytucji szkoleniowej, potwier-
dzające spełnienie kryteriów jakości 
w zakresie projektowania, realizacji oraz 
ewaluacji modułowych programów 
kształcenia i szkolenia zawodowego. 
W 2012 r. certyfi katy takie zostały przy-
znane również programowi kształcenia 
na studiach podyplomowych „doradztwo 
zawodowe” i Studium Pedagogicznemu 
— kwalifi kacyjnemu — w zakresie przy-
gotowania pedagogicznego.

Od 2001 r. CPiP prowadzi kształce-
nie w systemie modułowym na studiach 

W spotkaniu wzięli udział wykładowcy i współpracownicy CPiP, m.in. 
(od prawej): dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska, mgr Beata Ro-
mek, mgr Jacek Janiszewski, mgr Agnieszka Kopyść-Woskowicz, 
mgr inż. Tomasz Pułka, dr inż. Leszek Żyra
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podyplomowych „doradztwo zawodo-
we”. W profi lu nowoczesnej uczelni 
technicznej jest to istotne poszerzenie 
oferty, którą PK kieruje do młodych 
ludzi. Studia te odpowiadają aktual-
nym wymogom rynku pracy w Polsce 
i  w krajach UE. Dostarczają dobrze 
przygotowane kadry doradców zawo-
dowych, prowadzących zajęcia z orien-
tacji i poradnictwa zawodowego dla 
młodzieży szkolnej, studentów i osób 
bezrobotnych oraz pomagają we właś-
ciwym planowaniu kariery zawodowej 
bądź przekwalifi kowaniu. Do chwili 
obecnej kwalifi kacje doradcy zawodo-
wego w szkolnictwie i instytucjach rynku 
pracy uzyskało 544 absolwentów.

17 lipca 2015 r. zostało zawarte poro-
zumienie pomiędzy Gminą Miejską Kra-
ków a Politechniką Krakowską w sprawie 
dalszej realizacji projektu „Krakowska 
Szkoła Doradztwa Zawodowego”. Celem 
projektu jest zwiększenie świadomości 
i trafności wyborów edukacyjnych i zawo-
dowych u absolwentów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. Projekt zakłada 
stworzenie jednolitego i spójnego syste-
mu realizacji doradztwa zawodowego we 
wszystkich szkołach na terenie miasta 
Krakowa. Elementami systemu są:

 realizacja zajęć z doradztwa zawo-
dowego na terenie każdej szkoły prowa-
dzonej przez gminę miejską Kraków;

 opracowanie autorskich progra-
mów modułowych do poszczególnych 
poziomów kształcenia;

 wykształcenie na studiach pody-
plomowych profesjonalnej kadry dorad-
ców zawodowych; 

 wdrożenie własnych standardów 
poradnictwa zawodowego w szkołach;

 stworzenie systemu wsparcia 
e-learningowego zarówno dla ucz niów, 
jak i doradców zawodowych. 

Dla seniorów i dla najmłodszych
W marcu 2010 r. władze uczelni, 

zainspirowane ogromnym i szybko ro-
snącym zainteresowaniem kształceniem 
ustawicznym seniorów, podjęły decy-
zję o powołaniu Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Koordynację projektu objęło 
Centrum Pedagogiki i Psychologii. Uni-
wersytet zapoczątkował swoją działal-
ność jako Program Rozwoju Osobiste-
go „Radość Seniora”. Były to spotkania 
w formie wykładów o wszechstronnej te-
matyce, odbywające się co dwa tygodnie 
i cieszące się coraz większą frekwencją. 
W ciągu 6 lat ponad 500 osób korzystało 
z zajęć seminaryjnych, prowadzonych 
w mniejszych grupach (języki obce, ob-
sługa komputera na różnych poziomach 
zaawansowania, pedagogika i psycho-
logia, historia architektury i sztuki, fi lm, 
techniki plastyczne, promocja zdrowia 
fi zycznego i psychicznego, warsztaty ru-
chowe, taneczne). Obecnie słuchacza-
mi UTW PK jest ponad 250 seniorów, 
a kształcenie odbywa się dwustopniowo 
(3 + 2 lata).

W bieżącym roku akademickim plano-
wana jest inauguracja Politechnicznego 
Uniwersytetu Dzieci. Jednostką odpowie-
dzialną za koordynację i realizację przed-
sięwzięcia jest również Centrum Peda-
gogiki i Psychologii. W projekcie, który 
opiera się na trzech modułach tematycz-
nych: „Nauka — odkrywanie techniki”, 
„Inżynier — zawód czy pasja?”, „Sport 
i kultura”, biorą udział wszystkie wydziały 
PK oraz Centrum Sportu i Rekreacji. 

W ostatnich latach w realizacji za-
dań dydaktyczno-organizacyjnych CPiP 
współpracowało z wieloma instytucjami, 
m.in.: Ministerstwem Edukacji Narodowej 
— Departamentem Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego, Ministerstwem 
Infrastruktury — Departamentem Budow-

nictwa i Architektury oraz Geodezji i Karto-
grafi i, Centralną Komisją Egzaminacyjną 
w Warszawie i Okręgową Komisją Egza-
minacyjną w Krakowie, Instytutem Badań 
Edukacyjnych w Warszawie, Instytutem 
Technologii i Eksploatacji w Radomiu oraz 
Polską Siecią Kształcenia Modułowego, 
Kuratorium Oświaty w Krakowie, Krakow-
skim Forum Doskonalenia Nauczycieli 
powoływanym przez Kolegium Rektorów 
Uczelni w Krakowie, Komitetem Głównym 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budow-
lanych – Politechniki Warszawskiej oraz 
Okręgowym Komitetem Olimpiady Wie-
dzy i Umiejętności Budowlanych w Kra-
kowie, Małopolskim Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli z ośrodkami w Krakowie, 
Oświęcimiu i Tarnowie, Komendą Miejską 
Policji w Krakowie, Centrum Młodzieży 
im. dr. H. Jordana, jak też z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Krakowie w ramach 
Małopolskiego Partnerstwa na rzecz 
Kształcenia Ustawicznego. 

We współpracy z Wydziałem Edu-
kacji Urzędu Miasta Krakowa od trzech 
lat CPiP realizuje także projekt „Krakow-
ska Szkoła Doradztwa Zawodowego”, 
a w partnerstwie z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Małopolskiego 
— „Festiwal Zawodów”. 

W ramach działalności wydawniczej 
dla słuchaczy form doskonalenia zawo-
dowego wydano kilkanaście publikacji 
dydaktycznych (skryptów) i kilkadziesiąt 
broszurek z materiałami dydaktycznymi. 

Władysława Maria Francuz
Marian Piekarski

Dr inż. Władysława Maria Francuz, prof. 
oświaty była dyrektorem Centrum Pedagogiki 
i Psychologii PK w latach 1994–2014. Dr Ma-
rian Piekarski jest obecnym dyrektorem CPiP.
Śródtytuły pochodzą od redakcji.

Występy Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej pod batutą Wojciecha 
Olejniczaka cieszą się dużą popularnością

W przyszłym roku Chór PK „Cantata”, kierowany przez Martę Stós, bę-
dzie obchodzić 25-lecie pracy artystycznej
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Ze strony Politechniki Krakowskiej 
umowę tę podpisał rektor, prof. Józef 
Nizioł, a ze strony amerykańskiej peł-
nomocnik rektora ds. współpracy mię-
dzynarodowej Henry S. Enck. Polsko-
-Amerykańska Szkoła Biznesu działa 
nieprzerwanie do tej pory dzięki perspek-
tywicznemu myśleniu o przedsiębiorczo-
ści, jakim kierował się profesor Józef 
Nizioł (nota bene fi zyk i inżynier) w cza-
sach, gdy byliśmy świadkami pierwszej 
fazy transformacji gospo darczej. 

Przede wszystkim zajęcia 
interaktywne

Korzenie naszej szkoły sięgają roku 
1991. Na Politechnice Wrocławskiej 
powstała wtedy, w ramach grantu przy-
znanego przez Amerykańską Agencję 
Rozwoju Międzynarodowego (USD 
AID), Szkoła Biznesu prowadzona przez 
PWr i Central Connecticut State Univer-
sity. Absolwentka tej wrocławskiej szkoły 
(rocznika 1994/1995) — dr inż. Jolanta 
Szadkowska pełni funkcję kierownika 
Szkoły Biznesu na Politechnice Krakow-
skiej od chwili jej powstania.

Celem Szkoły jest kształcenie i pod-
wyższanie kwalifi kacji menedżerskich 
jej słuchaczy. Kompleksowy program 
zarządzania typu „Executive MBA” re-
alizowany jest w ramach współpracy 
Central Connecticut State University 
i Politechniki Krakowskiej. Program obej-
muje 300 godzin, głównie zajęć inter-
aktywnych takich, jak: analiza przypad-
ków, trening kierowniczy, gry, symulacje, 
ćwiczenia komputerowe oraz wykonanie 
i obrona pracy końcowej. Zajęcia prowa-
dzone są w trybie trzydniowych monote-
matycznych sesji raz w miesiącu.

Mają one na celu przekazanie wie-
dzy i rozwijanie praktycznych umiejętno-
ści w zakresie metod i technik rozwiązy-
wania problemów menedżerskich, jak: 
opracowanie strategii rozwoju i inwesty-

cyjnych fi rmy, kierowanie zasobami ludz-
kimi, komunikowanie się, przeprowadza-
nie analizy ekonomicznej przedsięwzięć, 
przygotowanie biznesplanu i planu mar-
ketingowego, zarządzanie prawne — 
prawo gospodarcze Unii Europejskiej. 
Praca końcowa ma charakter praktycz-
ny i polega na zastosowaniu metod 
i technik menedżerskich do rozwiązania 
zagadnień związanych z miejscem pra-
cy. Absolwenci otrzymują amerykański 
Certyfi kat IBS — Institute of Business 
Studies — wydany przez Politechnikę 
Krakowską i i Central Connecticut Sta-
te University w USA oraz świadectwo 
ukończenia studiów podyplomowych Po-
litechniki Krakowskiej (zgodnie z przepi-
sami MNiSW). 

Wizytówka szkoły: absolwenci
Zdobyta wiedza i umiejętności po-

twierdzone Certyfi katem IBS ułatwiły do-
tychczasowym absolwentom (ich liczba 
przekroczyła 440) dwudziestu krakow-
skich edycji tych studiów awans w karie-
rze zawodowej. Wśród absolwentów są 
dyrektorzy banków, członkowie zarządów 
liczących się w kraju fi rm, członkowie rad 
nadzorczych znanych spółek, właściciele 
i dyrektorzy fi rm prywatnych i samorządo-
wych, m.in.: Wawel SA, Elektrociepłow-
nia Zabrze SA, Andrychowska Fabryka 
Maszyn, Krakowskie Zakłady Farmaceu-
tyczne Pliva Kraków SA, Optimus SA, 
PZU SA, LOT SA, Unimil SA Dobczyce, 
Drukmet SA Włocławek, Makro Cash and 
Carry Poland SA Sosnowiec, Cefarm-
-Kielce SA, Poczta Polska SA, Opako-
met, Ponar Wadowice SA Construction 
Sp. z o.o. Kraków, Husqvarna Poland Sp. 
z o.o., PKO Bank Polski SA, Bank Za-
chodni WBK, Krakowska SKOK, Urząd 
Kontroli Skarbowej w Rzeszowie, Urząd 
Miasta Gminy Kielce, Urząd Miasta Gmi-
ny Piaseczno, Kopalnia Soli Wieliczka, 
Zakłady Azotowe w Tarnowie, Święto-

krzyskie Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Sp. z o.o.

Wśród wyróżniających się absolwen-
tów są:
 Lech Wójcicki — prezes ZPC Wawel 

SA,
 gen. Jerzy Wójcik — dowódca 

pierwszego polskiego kontyngentu 
w Iraku,

 Piotr Wąsik — prezes WAMECH P.A. 
Wąsik Sp. J.,

 Stanisław Drozd — dyrektor Portu 
Lotniczego Rzeszów-Jasionka,

 Wenancjusz Marczyk — prezes Ma-
łopolskiego Związku Pracodawców,

 Konrad Krönig — prezydent miasta 
Skarżysko-Kamienna.
Do grupy tej należą też pracowni-

cy Politechniki Krakowskiej: Małgorzata 
Kurowska, Anna Gleń, Lidia Ponanta, 
prof. Czesław Niżankowski. Wśród ab-
solwentów są ponadto obcokrajowcy 
z Ukrainy, Włoch i USA. Absolwenci cenią 
sobie wiedzę zdobytą w szkole, a dowo-
dem tego jest fakt, że wielu z nich przysy-
ła tu na studia swoich współpracowników, 
małżonków, a nawet dorosłe dzieci. 

Szkoła menedżerów ma 20 lat
Absolwenci Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej 
zajmują wiele eksponowanych stanowisk w czołowych polskich fi rmach

Prezydent Central Connecticut State Uni-
versity dr Richard L. Judd i kierownik Szkoły 
Biznesu dr inż. Jolanta Szadkowska pod-
czas zakończenia V edycji Szkoły Biznesu 
(21 czerwca 2000 r.)

Fo
t.:

 P
io

tr 
G

ib
as

Od podpisania umowy pomiędzy Politechniką Krakowską i Central Con-
necticut State University (USA); umowy, w ramach której powstało 
Studium Podyplomowe Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu (Insti-

tute of Business Studies), minęło 13 czerwca 20 lat. W październiku rozpoczęto 
XXI edycję kształcenia menedżerów.
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Profesorowie z USA wśród 
wykładowców

Wykładowcy są pracownikami 
naukowo-dydaktycznymi Politechniki 
Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej, 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Krakowie i we 
Wrocławiu oraz Central Connecticut 
State University. Kilku ukończyło studia 
Master of Business Administration bądź 
Master of Science in Communication 
lub staże w Stanach Zjednoczonych. 
Inni posiadają International Certifi cate 
in Training, Learning and Development, 
London International Advisor / Assesor 
Certifi cate Thames Valley University 
w Londynie. Większość legitymuje się do-
świadczeniem w zarządzaniu przedsię-
biorstwem i różnego typu projektami, np. 
w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi 

(praca dla sztabu kryzysowego Deloitte 
w Nowym Jorku po 11 września 2001 r.). 
Część wykładów jest prowadzona przez 
zaproszonych do udziału w programie 
praktyków biznesu z kraju i z zagranicy.

Wśród wykładowców są również 
profesorowie z Central Connecticut 
State University. W tym niezawodny 
w każdej edycji, ciekaw Polski i Polaków 
prof. Walter Parker.

W ciągu 20 lat szkoła obchodziła tzw. 
małe jubileusze i wizytacje władz CCSU 
(życzliwe kontrole). 21 czerwca 2000 r., 
na zakończenie V jubileuszowej edycji 
szkoły, odbyło się Seminarium „Innowa-
cje i transfer technologii jako czynniki 
stymulujące regionalny rozwój gospodar-
czy ITTech 2000”. Wzięło w nim udział 
kierownictwo Central Connecticut State 
University — dr Richard L. Judd, rek-
tor Central Connecticut State University 
i dr Zdzisław B. Kremens, dziekan School 
of Engineering and Technology. Obecny 
był wicekonsul USA Aaron Fishman. Wła-
dze polskie reprezentowali — podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Tadeusz Donocik i zastępca dyrektora 
Departamentu Strategii Gospodarczej 
Elżbieta Wolman. Przybyli ponadto ab-
solwenci pierwszych pięciu edycji szkoły.

26 października 2005 r. odbyła się 
Konferencja „Nowe oferty dla biznesu” 
zorganizowana przez Małopolski Zwią-
zek Pracodawców (MZP). Zaprezento-
wano wówczas działalność i osiągnięcia 
szkoły oraz wygłoszono referat specjali-
styczny „Zarządzanie przedsiębiorstwem 
a rachunek kosztów”.

26 czerwca 2008 r. — na zakończenie 
XIII edycji szkoły — odbyło się Semina-

Wykładowca wszystkich edycji Szkoły 
prof. Walter Parker (na pierwszym planie) w to-
warzystwie prof. Krzysztofa Szuwalskiego

rium „Rozwój kompetencji menedżerskiej 
warunkiem sukcesu w biznesie” („Impro-
vement of management skills as a con-
dition of success in business”). Gościliśmy 
wówczas władze Central Connecticut 
State University: dr. Johna D.Millera — 
rektora, Christophera Galligana — pro-
rektora (vicepresident for Institutional Ad-
vancement), dr. Zdzisława B. Kremensa 
— dziekana School of Engineering and 
Technology. Na spotkanie przybyła konsul 
generalny USA w Krakowie Anne Hall. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
prawie we wszystkich zakończeniach 
kolejnych edycji szkoły brali udział 
przedstawiciele Konsulatu Generalnego 
USA w Krakowie.

W ramach obchodów 70-lecia Poli-
techniki Krakowskiej Polsko-Amerykańska 
Szkoła Biznesu miała również swoje 
święto — obchody 20-lecia działalności. 
14 maja 2015 r. zorganizowano zjazd 
przedstawicieli wszystkich roczników ab-
solwentów. Z tej okazji odbyła się burzliwa 
dyskusja panelowa „Zaufanie a wzrost 
gospodarczy i standard życia” z udzia-
łem zaproszonych ekspertów: Krzyszto-
fa Brocławika (Grupa Trenerska Mentor, 
Szkoła Wyższa Humanitas w Sosnowcu), 
Henryka Chrostowskiego (Politechnika 
Wrocławska, prezes Izby Gospodarczej 
Komponentów i Technologii, członek Rady 
Krajowej Izby Gospodarczej), Rafała 
Chwasta (wiceprezes i dyrektor fi nansowy 
fi rmy Nowy Styl Sp. z o.o.), Piotra Wąsi-
ka (prezes, WAMECH P.A. Wąsik Sp. J.). 
Jubileusz 20-lecia był również okazją do 
zorganizowania kolejnego spotkania Sto-
warzyszenia Absolwentów Szkoły.

*
Polsko-Amerykańska Szkoła Bizne-

su od pierwszych kroków swej działal-
ności spotyka się z wyjątkową życzliwo-
ścią i zrozumieniem władz Politechniki 
Krakowskiej i Wydziału Mechanicznego 
PK. Doświadczaliśmy jej i doświadcza-
my w szczególności ze strony takich 
osób, jak: prof. Józef Nizioł, prof. Kazi-
mierz Flaga, prof. Marcin Chrzanowski, 
prof. Józef Gawlik, prof. Kazimierz Fur-
tak, prof. Jerzy Cyklis, prof. Krzysztof 
Szuwalski, prof. Leszek Wojnar.

Jolanta Szadkowska

Dr inż. Jolanta Szadkowska jest kierownikiem 
Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu PK; na 
Wydziale Mechanicznym PK jest adiunktem 
w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów 
Produkcji. 

Zakończenie XIII edycji Szkoły Biznesu (26 czerwca 2008 r.), od lewej: prezydent Central Con-
necticut State University dr John D. Miller, konsul generalny USA Anne Hall, słuchacz szkoły 
Michał Przybył, rektor PK prof. Józef Gawlik
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W listopadzie na krakowskich Plan-
tach można było oglądać wystawę 
plenerową „Narodziny »Solidarności« 
w środowisku akademickim Krakowa”. 
Zorganizowano ją z okazji 35. rocznicy 
ruchu, który w 1980 r. połączył Polaków. 
W przygotowanie wystawy włączyła się 
również KZ NSZZ „Solidarność” Poli-
techniki Krakowskiej.

Na planszach ustawionych na odcin-
ku Plant od Collegium Novum UJ do ulicy 
św. Anny krakowskie uczelnie oraz PAN 
zaprezentowały niektóre z zachowanych do-
kumentów czy fotografi i odnoszących się do 
okresu, kiedy formowały się ich własne struk-
tury NSZZ „Solidarność” (lata 1980–1981). 
Przypomniane zostały inicjatywy komitetów 
założycielskich, skład ówczesnych komisji 
zakładowych oraz sylwetki przewodniczą-
cych. Wystawiono pochodzące z archiwum 
IPN raporty współpracowników UB, inwi-
gilujących solidarnościowe koła uczelniane. 
Jedną z plansz dedykowano zmarłym dzia-
łaczom środowiska akademickiego NSZZ 
„Solidarność”.

Sprawujący merytoryczną opiekę nad 
wystawą prof. Tomasz Gąsowski z Insty-
tutu Historii UJ, prezes Fundacji Centrum 
Dokumentacji Czynu Niepodległościowe-
go podkreślił podczas otwarcia wystawy, 
29 października, że jest to próba przypo-
mnienia atmosfery tamtych dni i ludzi, któ-
rzy te wydarzenia tworzyli, a także inicjatyw 
wyrastających poza lokalne środowisko, 
jak np. działania funkcjonującego w Krako-
wie w trudnych czasach stanu wojennego 
i później Centrum Obywatelskich Inicjatyw 
Ustawodawczych „Solidarności”. 

O indywidualnym doświadczaniu 
„Solidarności” — idei i młodej „instytucji” 
związkowej — mówili uczestnicy zorga-
nizowanego w tym samym dniu wie-
czorem w auli AGH spotkania rocznicowo-

-wspomnieniowego. Wystąpiły osoby, któ-
re tworzyły komitety założycielskie rodzą-
cej się na uczelniach „Solidarności” oraz 
przedstawiciele „ruchu młodych adiunk-
tów”, bo tak ich wtedy nazywano, m.in.: 
prof. Wojciech Nowak — obecny rektor 
UJ, prof. Tadeusz Słomka — obecny rektor 
AGH, prof. Tomasz Gąsowski, dr Tadeusz 
Syryjczyk (AGH, przewodniczący jednego 
z zespołów Centrum Obywatelskich Inicja-
tyw Ustawodawczych „Solidarności”). Głos 
zabrali również Kazimierz Godlewski, pier-
wszy przewodniczący „Solidarności” AGH 
i dr Henryk Brancewicz (w „Solidarności” 
AGH od 1980 r.). W nawiązaniu do wysta-
wy mówiono o bogatym archiwum, jednak 
organizatorzy apelowali o pomoc w uzu-
pełnieniu go o materiały z prywatnych zbio-
rów. Wystawa stanowi bowiem początek 
prac nad monografi ą poświęconą historii 
lat 80. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” PK powołała zespół, który zajmie się 
opracowaniem historii związku na PK w la-
tach 80. Tworzą go: Zenon Waszczyszyn, 
Mieczysław Pieronek, Elżbieta Chrzanow-
ska, Alicja Radzikowska-Kerc oraz niżej 
podpisany.

Kuratorem wystawy przygotowanej przez 
komisje zakładowe NSZZ „Solidarność” kra-
kowskich uczelni oraz Fundację Centrum 
Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 
Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, In-
stytut Pamięci Narodowej Oddział w Krako-
wie, jest Wojciech Marchewczyk. Patronat 
sprawuje nad nią Kolegium Rektorów Szkół 
Wyższych Krakowa. Z Plant wystawa powę-
drowała na AGH, następnie będzie odwie-
dzać inne uczelnie.

Stanisław Struś

Mgr inż. Stanisław Struś jest członkiem Pre-
zydium KZ NSZZ „Solidarność”.

Wystawa krakowskiego środowiska akademickiego

Połączyła ich „Solidarność”

Na Politechnice Krakowskiej żą-
dania powołania wolnych związków 
zawodowych pojawiły się już podczas 
spotkania pracowników PK z władzami 
uczelni 8 września 1980 r. (porozumie-
nia gdańskie podpisano 31 sierpnia 
1980 r.). Zebranie założycielskie NSZZ 
„Solidarność” PK odbyło się 29 wrze-
śnia, a 2 października 1980 r. komisja 
została zarejestrowana w MKZ pod nu-
merem 230. W jej skład weszli: Wiktor 
Gogoliński (przewodniczący), Jacek 
Skrzypek (wiceprzewodniczący); Ja-
nusz Zajęcki (wiceprzewodniczący); 
Mieczysław Pieronek i Czesław Wil-
czyński. 1 grudnia 1980 r. do NSZZ 
„Solidarność” PK należało 1600 osób 
spośród 2600 zatrudnionych na uczelni 
(stan na 14 października), a rok póź-
niej, 1 grudnia 1981 r. Związek liczył 
2199 osób. 13 grudnia 1980 r. odbyło 
się Walne Zebranie Delegatów NSZZ 
„Solidarność” — dokonano na nim wy-
boru władz związku. Przewodniczącym 
został ponownie Wiktor Gogoliński (za-
stąpiony w maju 1981 r. przez Jacka 
Skrzypka). Prezydium Komisji Zakła-
dowej tworzyli ponadto: Ludwik Gór-
ski i Mieczysław Pieronek. Do Komisji 
zostali także wybrani: Andrzej Chwa-
łek, Stefan Kopta, Wiesław Krzyś, 
Irena Łazarska, Ewa Masłowska, Ro-
man Noga, Krystyna Piórecka, Teresa 
Urbańska, Piotr Wzorek i Stanisław 
Zamojski. Politechniczna „Solidarność” 
wydawała „Serwis Informacyjny” pod 
redakcją Anny Mitkowskiej oraz cza-
sopismo „Dziś dla Jutra”, redagowane 
przez Stanisława Zamojskiego.

Mieczysław Pieronek (z prawej) i Zenon Waszczyszyn z „Solidarnością” na PK związani od początku
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Od trzech lat w listopadzie Koło 
Seniorów Stowarzyszenia Wycho-
wanków, słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku oraz Samorząd Stu-
dencki Politechniki Krakowskiej za-
praszają wspólnotę akademicką na 
politechniczne Zaduszki, podtrzymu-
jąc zwyczaj kultywowany w naszym 
środowisku od lat. Społeczność PK 
zachowuje bowiem we wdzięcznej 
pamięci wszystkich, którzy tworzyli 
70-letnią historię uczelni.

7 listopada w kaplicy pw. Zmar-
twychwstania Pańskiego na cmenta-
rzu Rakowickim mszę św. w intencji 
wszystkich zmarłych — pracowników, 
absolwentów i studentów PK — odpra-
wił ks. dr Andrzej Scąber z parafi i św. 
Floriana w Krakowie. Przed nabożeń-
stwem studenci, reprezentujący naj-
młodsze pokolenie, złożyli na ołtarzu 
księgę z imionami zmarłych i zapalili 
siedem zniczy na znak pamięci o nie-
żyjących pracownikach siedmiu wydzia-
łów uczelni. O oprawę muzyczną liturgii 
zadbał Akademicki Chór PK „Cantata” 
pod kierownictwem Marty Stós. Uro-
czystość zakończono przemarszem na 
groby profesorów PK.

Nekropolia rakowicka jest miej-
scem spoczynku wielu zasłużonych dla 
PK postaci, m.in. rektorów, cenionych 
wykładowców i naukowców, pracowni-
ków i studentów Politechniki Krakow-
skiej. W Marszu Pamięci w tym roku 
przypomniano postaci: prof. Michała 
Odlanickiego-Poczobutta (geodeta, or-
ganizator i kierownik Katedry Urządzeń 

Zaduszki politechniczne
Rolnych na Wydziałach Politechnicz-
nych AG); prof. Edmunda Wilczkiewi-
cza (specjalista fotogrametrii, pierwszy 
dziekan Wydziału Inżynierii Wydziałów 
Politechnicznych AG); prof. Kazimierza 
Sokalskiego (specjalista projektowa-
nia i budowy dróg, dziekan Wydzia-
łu Budownictwa i rektor PK w latach 
1965–1968); prof. Elżbiety Kocwy (ab-
solwentka farmacji UJ, organizatorka 
i kierownik Zakładu Technologii i Biologii 
Wód i Ścieków na Wydziale Budownic-
twa Wodnego PK); prof. Adolfa Szyszko-
-Bohusza (architekt, kierownik odbudo-
wy zamku królewskiego na Wawelu, za-
łożyciel i pierwszy dziekan Wydziału Ar-
chitektury Wydziałów Politechnicznych 
AG); prof. Jerzego Cyklisa (specjalista 
w zakresie technologii maszyn; dziekan 
Wydziału Mechanicznego PK w latach 
1993–1999); prof. Mariana Kamieńskie-
go (dziekan Wydziału Inżynierii Wy-
działów Politechnicznych AG, kierownik 
Katedry Petrografi i i Geologii); prof. Wło-
dzimierza Roniewicza (kierownik Ka-
tedry Budownictwa Wodnego, dziekan 
Wydziału Inżynierii Wodnej Wydziałów 
Politechnicznych AG, prorektor PK w la-
tach 1953–1956); doc. dr. inż. Feliksa 
Szweda (kierownik Katedry Regulacji 
Rzek i Budowy Dróg Wodnych, prodzie-
kan Wydziału Budownictwa Wodnego 
w latach 1953–1957), prof. Andrzeja 
Oberca (pracował na PK od 1961 r., 
w Katedrze Mechaniki Gruntów i Funda-
mentowania, Katedrze Geologii Inżynier-
skiej), prof. Bolesława Kordasa (kierował 
Zakładem Hydrauliki i Hydromechaniki 

w Katedrze Regulacji Rzek i Budowy 
Dróg Wodnych PK; rektor PK w latach 
1975–1981); prof. Jana Wątorskiego 
(adiunkt w Katedrze Budowy Kolei Wy-
działów Politechnicznych AG; kierownik 
Katedry Budowy Dróg Żelaznych i Ka-
tedry Organizacji i Mechanizacji Budo-
wy; prodziekan PK w latach 1954–1956 
i 1960–1965; dziekan, rektor PK w la-
tach 1968–1972). Hołd złożono również 
wybitnemu geologowi, doctorowi h.c. 
PK ― prof. Waleremu Goetlowi, który 
jako rektor AG w 1945 r. podjął decyzję 
o powołaniu autonomicznych Wydziałów 
Politechnicznych przy AG. Znicz na jego 
grobie zapalił obecny rektor PK prof. Ka-
zimierz Furtak.

Modlitwie przewodniczył ks. A. Scą-
ber, a o zmarłych, roli, jaką odegrali na 
uczelni, mówili ich współpracownicy — 
prof. Stefan Piechnik, wychowankowie 
— dr inż. Zofi a Gręplowska, Wojciech 
Rieger i Michał Nowak (z SWPK) oraz 
przedstawiciele młodszego pokolenia 
— dr inż. arch. Marcin Furtak, student 
Karol Owca. Dodatkowy komentarz na 
temat sztuki cmentarnej rakowickiej ne-
kropolii wygłosiła dr hab. inż. Anna Ku-
maniecka z PK. Wykład ten wraz z no-
tami biografi cznymi i zdjęciami miejsc 
pochówku związanych z PK osób, nad 
których mogiłami udało się pochylić 
w tym i w 2013 roku, znalazł się w spe-
cjalnej publikacji. Ten swoisty „przewod-
nik” ukazał się w Wydawnictwie PK. 
W jego opracowanie dużo serca włoży-
li: Teresa Baszak-Filipczuk, Michał No-
wak, Grzegorz Paradecki, Alicja Błocka 
i Anna Sikora.

K.T.
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Studenci Politechniki Krakowskiej 
i w tym roku odbywali swe praktyki 
w Sankt Petersburgu. Miasto zbudo-
wane przez Piotra I wciąż świadczy 
o niegdysiejszej potędze i wielkości 
państwa rosyjskiego. Obecnie jest to 
drugi po Moskwie ośrodek kultural-
ny i naukowy i jedno z największych 
centrów muzealnych świata. Należy 
do najczęściej odwiedzanych w Rosji 
przez turystów.

Dwutygodniowa praktyka w Sankt 
Petersburgu została zorganizowana po 
raz kolejny pod auspicjami władz Wy-
działu Mechanicznego oraz Wydziału 
Inżynierii Lądowej PK. Uczestniczyli 
w niej m.in. studenci, którzy sztukę wła-
dania językiem rosyjskim opanowywali 
w Studium Praktycznej Nauki Języków 
Obcych PK (opiekunem-lektorem była 
mgr Dorota Duchnowska). Był to więc 
także praktyczny sprawdzian znajomo-
ści języka.

Pobyt w Wenecji Północy stanowi 
wymierny rezultat współpracy pomiędzy 
naszą uczelnią i tamtejszym Uniwersy-
tetem Architektury i Budownictwa. Pro-
gram praktyk przewiduje dziesięciodnio-
wy pobyt rosyjskich studentów na PK 
i rewizytę studentów z Polski w Sankt 
Petersburgu. Byliśmy tam gośćmi Insty-
tutu Budownictwa, na Uniwersytecie Ar-
chitektury i Budownictwa. 

W planach praktyk na terenie Pol-
ski znalazła się wizyta na placu budowy 
biurowca Axis oraz poznawanie skom-
plikowanych rozwiązań logistycznych, 

Szkolić język i zdobyć wiedzę
opracowanych specjal-
nie dla tej inwestycji 
przez ekspertów z fi rmy 
SKANSKA. Zapoznano 
nas również z proce-
sem budowy obwodnicy 
Krakowa, funkcjonowa-
niem linii produkcyjnej 
samochodów marki Fiat 
w Tychach oraz Browaru 
Tyskiego, a także z do-
mem pasywnym. Z kolei 
podczas pobytu w Ro-
sji odwiedziliśmy plac 
budowy stadionu dru-
żyny piłkarskiej „Zienit” 
Sankt Petersburg oraz 
ekologicznego osiedla 
mieszkaniowego, gdzie 
przedstawiono nowe 
rozwiązania techniczne 
opracowane przez fi rmę 
Knauf. Podczas nocnej 
wycieczki kanałami We-
necji Północy obserwo-
waliśmy działanie mo-
stów zwodzonych.

Praktyką po stronie 
polskiej opiekował się 
dr inż. Grzegorz Tora, który wspomagał 
studentów w rozwoju ich umiejętności 
oraz służył pomocą w przełamywaniu 
bariery językowej. Wprawa do Sankt 
Petersburga dała nam możliwość posze-
rzania wiedzy oraz zdobycia cennego 
doświadczenia. Jeśli ktoś jest zaintere-
sowany poznawaniem świata i chciałby 

wybrać się w miejsca rzadziej odwiedza-
ne, to polecamy wyjazd na Wschód.

Robert Palica

Robert Palica jest studentem II roku kierunku 
automatyka i robotyka na Wydziale Mecha-
nicznym PK.

Od lewej: Rafał Starmach, Łukasz Jurak, Domionka Leśniak, Ro-
bert Palica, Wojciech Jachym, dr Grzegorz Tora, Piotr Partyczka, 
Rafal Niemczak, Anna Niziołek, Sylwia Nowak

Kraków, jako drugie miasto w Pol-
sce po Gdańsku, otrzymał własną wer-
sję Monopoly — jednej z najbardziej 
znanych na świecie gier planszowych. 
Na krakowskiej planszy znalazło się 
40 charakterystycznych obiektów 
naszego miasta, w tym również Po-
litechnika Krakowska. 6 listopada — 
w przededniu premierowej prezentacji 
krakowskiej wersji gry — naszą uczel-
nię odwiedził Pan Monopoly, czyli żywa 
maskotka gry.

Na planszę gry trafi ły charaktery-
styczne miejsca i instytucje Krakowa, 
m.in.: Wawel, Rynek Główny, Sukiennice, 

Politechnika na planszy Monopoly
kościół Mariacki, Nowa Huta, a także Ga-
leria Krakowska, Tauron Arena, Arcelor 
Mittal, Centrum Kongresowe ICE, MPK, 
MPO i MPEC. W tym gronie znalazła się 
również Politechnika Krakowska jako jed-
na z trzech uczelni miasta. Oprócz PK na 
planszy jest również AGH i Uniwersytet 
Pedagogiczny. Głosy zawodu dały się 
słyszeć ze strony Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, którego zabrakło w krakowskim 
wydaniu Monopoly. 

Uroczysta, ofi cjalna prezentacja 
krakowskiej wersji gry odbyła się 7 li-
stopada w Bonarka City Center, gdzie 
gracze mieli okazję wystąpić w charak-

terze pionków, poruszających się po 
planszy. W zabawie uczestniczyły cale 
rodziny. Dzień wcześniej Pan Monopoly 
odwiedził kampus Politechniki Krakow-
ski przy ul. Warszawskiej. Był na dzie-
dzińcu, gdzie dał się sfotografować obok 
popiersia patrona szkoły, Tadeusza Ko-
ściuszki, pojawił się wśród studentów 
uczestniczących w akcji honorowego 
krwiodawstwa i wstąpił do kilku cieka-
wych miejsc na uczelni, w tym do Ma-
łopolskiego Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego.

(ps) 
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Park Kulturowy. Nowa Huta 
doczeka się go szybciej niż 
Podgórze
„Gazeta Wyborcza” z 27 października 
2015 r.

Przy ul. Limanowskiego tylko 6 proc. re-
klam zawieszono legalnie. — Musimy jesz-
cze sprawdzić wyniki inwentaryzacji z do-
kumentami konserwatora wojewódzkiego. 
To opóźni powstanie Parku Kulturowego 
Podgórza — twierdzą urzędnicy. (...) Wyni-
ka z tego, że szybciej opracowany zostanie 
projekt ochrony Parku Kulturowego Nowej 
Huty. Jego przygotowaniem zajmuje się 
dziewięcioosobowy zespół prof. Zbigniewa 
Myczkowskiego z Politechniki Krakowskiej. 
Obejmować będzie klasztor Cystersów 
w Mogile, dwór Jana Matejki w Krzesła-
wicach oraz budynki centrum administra-
cyjnego kombinatu metalurgicznego. (...) 
Drugi etap projektu realizowany będzie 
w przyszłym roku. Najważniejszym jego 
zadaniem będzie szczegółowe zdiagnozo-
wanie trwających przemian nowohuckiego 
krajobrazu oraz nakreślenie wytycznych do 
jego kształtowania w przyszłości. Umowa 
z miastem zobowiązuje pracowników PK 
do skończenia prac najpóźniej we wrze-
śniu 2016 r.

Przedszkole dla małych inżynierów
„Dziennik Polski” z 28 października 
2015 r.

Od września w Domu Studenckim 
„Rumcajs” Politechniki Krakowskiej przy ul. 
Skarżyńskiego działa przedszkole „Mały In-
żynier”. Ma status publicznego, dzięki temu 
rodzice nie muszą płacić czesnego, a zaję-
cia w godz. 7.30–12.30 są bezpłatne. Po-
nad 30 dzieci ma tu komfortowe warunki do 
zabawy i nauki — pięknie wyposażone sale 
z funkcjonalnymi meblami, nowoczesne po-
moce i materiały dydaktyczne, księgozbiory 
i zabawki dostosowane do wieku. Przed-
szkole kładzie szczególny nacisk na rozwój 
talentów matematycznych dzieci. Najmłod-
szych maluchów pasował uroczyście na 
przedszkolaków prorektor PK prof. Leszek 
Mikulski.

Kto odpowiada za tragedię 
w hali MTK
„Dziennik Zachodni”, „Nowa Trybuna 
Opolska” z 30 października 2015 r.

W styczniu 2016 r. minie 10 lat od za-
walenia się dachu hali targowej, pod któ-
rym zginęło 65 osób. „Pytanie, kto zawinił 

i ponosi za całą tę sytuację odpowiedzial-
ność, jest kłopotliwe” — napisali w nowej 
opinii dla katowickiego sądu biegli z Po-
litechniki Krakowskiej. (...) Opinia uzu-
pełniająca, sporządzona dla sądu, przed 
którym toczy się proces karny, nie jest już 
wyłącznie krytyczna wobec konstrukto-
rów zawalonej hali oraz jej użytkowników, 
którzy zasiadają na ławie oskarżonych. 
Zespół biegłych Politechniki Krakowskiej, 
którym kierował prof. Marian Gwóźdź, po-
wstrzymał się przede wszystkim od total-
nej krytyki stalowej konstrukcji nośnej hali 
nr 1 MTK, która runęła na uczestników 
wystawy gołębi. (...) Odpowiedź uczciwa 
każe wskazać na archaiczne normy krajo-
we, które nie były dostosowane do projek-
towania lekkich stalowych hal wielkogaba-
rytowych nowej generacji.

Naukowcy próbowali namierzyć 
tunel w Walimiu
TVP, „Panorama”, TVP Info, walbrzych.
naszemiasto.pl z 29 i 30 października 
2015 r.

Władze Walimia skorzystały z pro-
pozycji miesięcznika „Odkrywca” oraz 
współpracujących z nim naukowców z Po-
litechniki Krakowskiej oraz Zakładu Badań 
Nieniszczących w Krakowie i zleciły im 
przeprowadzenie nieinwazyjnych badań 
terenu, gdzie podobno Niemcy ukryli przed 
końcem wojny tunel kolejowy. Naukowcy 
wykonali dwa rodzaje badań — georada-
rowe i tomografi ę elektrooporową. Ich wy-
niki mają być znane w najbliższych dniach. 
Wówczas okaże się, czy w trakcie badań 
udało się odkryć jakieś obiekty podziemne. 
To już trzecia próba zweryfi kowania hipote-
zy o tunelu, którą przeprowadzono w ostat-
nich tygodniach.

Autobusy w pogotowiu 
„Gazeta Wyborcza” w Krakowie 
z 2 listopada 2015 r. 

Nagły tłok na przystanku? MPK chce 
reagować na takie sytuacje na bieżąco 
i błyskawicznie podstawiać dodatkowe au-
tobusy na przeciążone linie. To pionierskie 
rozwiązanie w skali kraju.. (...) — Opty-
malizacja przewozów poparta badaniami 
jest dobrym kierunkiem — ocenia Łukasz 
Franek z Mobility HUB, działającego przy 
Politechnice Krakowskiej. (...) Zaznacza, 
że najlepszy obraz tego, na których kierun-
kach zapotrzebowanie na kursy jest mniej-
sze, dałyby badania identyfi kujące źródło 
i cel podróży pasażerów. 

Niewidzialny zabójca. Kraków 
cały w smogu
Interia.pl z 5 listopada 2015 r.

Brak wiatru, wzmożony ruch samocho-
dowy i znicze zapalane na cmentarnych 
grobach — to według urzędników główne 
przyczyny złego stanu powietrza w Krako-
wie. (...) O komentarz w tej sprawie zwró-
ciliśmy się do dyrektora Instytutu Pojazdów 
Samochodowych i Silników Spalinowych 
Politechniki Krakowskiej profesora PK 
dr. hab. inż. Marka Brzeżańskiego — spe-
cjalisty z zakresu emisji motoryzacyjnej. 
(...) — Komunikacja aż tak się do tego nie 
przyczynia. Niewątpliwie przyczynił się do 
tego brak ruchu powietrza w Krakowie, ład-
na pogoda oraz brak kanałów wentylacyj-
nych. (...) Smog, który unosi się w Małopol-
sce, to nie są zanieczyszczenia, które są 
na bieżąco emitowane. To są zanieczysz-
czenia, które leżą tu od wielu miesięcy — 
tłumaczy.

Naukowcy Politechniki 
Krakowskiej pracują nad nowymi 
metodami wykrywania raka płuc
Radio Kraków z 12 listopada 2015 r.

Ola Ratusznik, Radio Kraków: — Rak 
płuc jest drugim wśród mężczyzn i trze-
cim wśród kobiet nowotworem, przyczyną 
śmierci w Polsce. Czy ta umieralność jest 
tak wysoka z powodu złej diagnostyki?

Prof. Zbisław Tabor, Wydział Fizyki, 
Matematyki i Informatyki Politechniki Kra-
kowskiej: — Tak, bo diagnostyka raka płuc 
jest trudna, ale to nie jest efekt naszych 
lokalnych, polskich ograniczeń. To jest pro-
blem całego świata.

— Jak teraz wygląda diagnostyka raka 
płuc?

— Teraz pacjent z podejrzeniem raka 
płuc jest kierowany na zabieg bronchosko-
pii. (...) Nasz system ma wspomagać lekarza 
w podobny sposób jak to robi się w rozwią-
zaniach komercyjnych, czyli wyświetlając 
położenie kaniuli w tle obrazu tomografi cz-
nego ciała pacjenta, ale będzie do tego sto-
sował zupełnie inne technologie niż w roz-
wiązaniach komercyjnych. To da lekarzowi 
pewność, że prowadzi kaniulę rzeczywiście 
w tym kierunku, w którym może być nowo-
twór. To bardzo ważne, bo jeśli lekarz nie jest 
wspomagany w ten sposób, to skuteczność 
dotarcia do zmiany jest tylko 20 procent, czyli 
jeden na pięciu pacjentów będzie poprawnie 
zdiagnozowany. Jeżeli stosujemy rozwiąza-
nia wspomagające pacjenta, to skuteczność 
znacząco wzrasta aż do 80 procent. (...) 
Projekt jest zaplanowany do roku 2018.  

Politechnika Krakowska w mediach



12/2015 NASZA POLITECHNIKA

31

K
al

ej
do

sk
op

Galeria GIL

Galeria KotłowniaŚWIĘTOŚĆ — pokonkursowa 
wystawa fotografi i
4–15 listopada 2015 r.

Wystawa fotografi i była rezultatem 
otwartego konkursu fotografi cznego, 
który już po raz piąty zorganizował 
Dział Promocji Politechniki Krakowskiej. 
Hasło przewodnie X Dni Jana Pawła II 

Andrzej Pietroczuk, „Pokora” (I nagroda)

Jakub Ochnio, „Modlitwa” (II nagroda)

Teresa Cisło, „Każdy ma szansę wejść na 
drogę świętości” (III nagroda)

2015 — to „Świętość” i taki też był temat 
konkursu fotografi cznego. Na konkurs 
w tym roku wpłynęło 98 prac 39 auto-
rów. Jury w składzie: prof. art. mal. Ewa 
Gołogórska-Kucia — przewodnicząca 
oraz dr inż. arch. Piotr Kotucha i Jan 
Zych art. fot. ZPAF wyłoniło laureatów 
i uczestników wystawy. 

Laureatami konkursu zostali: I na-
groda — Andrzej Pietroczuk za pracę 
„Pokora”, II nagroda — Jakub Ochnio za 
pracę „Modlitwa”, III nagroda — Teresa 
Cisło za pracę „Każdy ma szansę wejść 
na drogę świętości”. Ponadto udział 
w wystawie wzięli: Magdalena Bednar-
ska, Wojciech Domagała, Renata Dulias, 
Dominika Gałężewska, Agata Jarosz, 
Agnieszka Garbacz, Gabriela Grzybek, 
Anna Kowalczyk, Zbigniew Latała, Ja-
nusz Nojman, Małgorzata Marczewska, 
Michał Piosek, Katarzyna Mordarska, 
Janusz Ulicki, Czesław Ogrodnik, Karoli-
na Przyboś, Waldemar Sowiński.

(dz)

KRZESZÓW 2015 ― malarstwo
28 października ― 18 listopada 
2015 r.

Wystawa poplenerowa XXI Ogólno-
polskiego Pleneru Malarskiego „Krze-
szów 2015” została zorganizowana 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Krze-
szowie. W tegorocznym plenerze wzięli 
udział lokalni artyści z powiatu niżańskie-
go i leżajskiego: Monika Krupa, Paulina 
Kara, Agnieszka Hulak, Elżbieta Sawic-
ka, Julian Rejman, Ryszard Krzeszo-
wiec, Agnieszka Wilk, Marian Pawęzka, 
Elżbieta Szczębara, Helena Pisula, Te-
resa Goch, Anna Kulec, Ewa Szczębara, 
Sylwia Szczębara, Danuta Gaweł, Ewa 
Welc oraz zaproszeni goście, a byli to: 
Maria Paszczyńska (Rzeszów), Małgo-
rzata Polit (Jarosław), Iwona Perlińska 
(Łódź), Małgorzata Martyniak (War-
szawa), Jakub Lesiński (Radomsko), 
Waldemar Wojczakowski (Nałęczów), 
Jacek Kośmiński (Kazimierz Dolny), Zbi-
gniew Palka (Kraków), Tadeusz Kwaśnik 
(Kraków), Ziemowit Podkowa (Kraków), 
Altea Leszczyńska (Częstochowa) i Ry-
szard Napierała (Stalowa Wola). Na wy-
stawę wybrano prace wykonane różnymi 
technikami i pokazujące wielość sposo-
bów postrzegania świata.

(dz)
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Na koniec numeru...

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA
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Pan Monopoly został wezwany 
na PK do tablicy...
(Czytaj też na s. 29.)

Wibracje pana kotka
Pan kotek był chory,
I leżał w łóżeczku,
I przyszedł pan doktor:
Jak się masz,  koteczku?
Jak widzę źle, bo ty
I twoje zabawki,
Gdy pociąg przejeżdża,
To wpadacie w drgawki.
Posłuchaj, koteczku, 
Uważnie mych racji:
Do zdrowia potrzeba
Wibro — izolacji.
Kup maty tłumiące
Do swego mieszkania,
A komfort uzyskasz
Do pracy i spania.
Posłuchaj uważnie,
Bo dobra to rada:
Kto się zabezpieczy,
Ten w drgania nie wpada.

Krzysztof Konstanty Stypuła 






