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Słowo rektora
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Minęły święta Bożego Narodzenia, zakończył się kolejny rok
kalendarzowy, rozpoczął nowy — 2014. Jeszcze czujemy zapach
choinki, wspominamy z radością łamanie się opłatkiem i składane życzenia. W tych dniach byliśmy razem, towarzyszyła nam
radość, na naszych twarzach gościły uśmiechy. Oby taki stan —
wzajemnej życzliwości — towarzyszył nam przez cały rok.
W okresie świąteczno-noworocznym otrzymaliśmy rekordową liczbę życzeń — w tym od najwyższych władz państwowych i regionalnych, a także od współpracujących z PK firm
i instytucji oraz osób prywatnych. Sprawiły nam ogromną radość, serdecznie wszystkim dziękuję za te dowody życzliwości
i sympatii.
Początek grudnia związany jest z tradycją św. Mikołaja.
Nasi studenci po raz 26. zorganizowali charytatywną zbiórkę
pieniędzy na prezenty i sprzęt sportowo-rehabilitacyjny dla
dzieci z domów dziecka. Akcja „Studenci dzieciom — Mikołajki
2013” przyniosła wspaniałe owoce — zebrano ponad 43 tys. zł,
a więc po raz kolejny został pobity rekord w ilości zgromadzonych środków. Za kontynuowanie tej szczytnej idei i wielką
pracę, włożoną w organizację akcji, szczególnie dziękuję Parlamentowi Samorządu Studentów PK oraz Radzie Osiedla Studenckiego PK. Po raz pierwszy mikołajki miały swój finał na stadionie MKS „Cracovia”. Klub był partnerem akcji, za co jestem
głęboko wdzięczny jego władzom, sportowcom i pracownikom.
Wraz z początkiem 2014 r. rozpoczyna się nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Stwarza to bogate możliwości
realizacji dużych przedsięwzięć badawczych oraz owocnego
współdziałania nauki i gospodarki. Wiem, że wiele zespołów
naszej uczelni jest przygotowanych do podjęcia nowych wyzwań, ale mam też świadomość, że zbyt wielu pracowników
przechodzi obojętnie wobec takich szans. Zachęcam do zainteresowania się programami unijnego wsparcia działalności
naukowej, a także korzystania z fachowego doradztwa jednostek uczelnianych wyspecjalizowanych w tej tematyce — Biura
Projektów Strukturalnych i Programów Międzynarodowych PK
oraz Centrum Transferu Technologii PK. W grudniu CTT PK

rozpoczęło już akcję informacyjną poświęconą nowym programom unijnym. Było organizatorem konferencji „Nauka dla
Biznesu — Horyzont Gwiazd”. W trakcie spotkania nagrodzono
najaktywniejszych uczestników zakończonego już 7. Programu
Ramowego z województw małopolskiego i podkarpackiego,
a także przedstawiono zasady nowego unijnego programu —
HORYZONT 2020. Wierzę, że gdy za kilka lat będziemy go
podsumowywać, Politechnika Krakowska będzie wśród jego
czołowych beneficjentów.
Jednym z elementów dobrego przygotowania się do kolejnej perspektywy finansowej UE jest powołanie przez Senat PK
nowej jednostki pozawydziałowej — Małopolskiego Centrum
Budownictwa Energooszczędnego. Jego nazwa jednoznacznie wskazuje, że nasza uczelnia wspólnie z władzami samorządowymi województwa chce wykorzystywać swój potencjał
badawczy do rozwiązywania problemów Małopolski w dziedzinie niskoenergetycznego budownictwa. Ważnym zapleczem
dla Centrum będzie Małopolskie Laboratorium Budownictwa
Energooszczędnego, które powstaje na kampusie PK przy
ul. Warszawskiej.
Szybkimi krokami zbliżają się zimowa sesja egzaminacyjna
i obrony prac dyplomowych studentów I stopnia. Życzę wszystkim zdającym bardzo dobrych i dobrych ocen, a pracownikom
— satysfakcji z wiedzy i umiejętności zdobytych przez studentów. Liczę, że — podobnie jak w poprzednich latach — wielu
absolwentów studiów I stopnia będzie kontynuować kształcenie na studiach magisterskich właśnie na naszej uczelni.
Na łamach „Naszej Politechniki” spotykamy się po raz
pierwszy w 2014 r. To dla mnie okazja, aby jeszcze raz wszystkim Pracownikom, Studentom, Przyjaciołom i Sympatykom Politechniki Krakowskiej oraz Waszym Najbliższym życzyć zdrowia, radości i pomyślności oraz sukcesów na wszystkich polach
aktywności zawodowej i prywatnej. Oby był to rok zrealizowanych planów i marzeń oraz satysfakcji z dokonań!

Kazimierz Furtak
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Ocalić piękno Krakowa
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ziesięć bez mała wieków systematycznego tworzenia
przestrzeni architektonicznej Krakowa, to historia
pracy wielu pokoleń architektów i budowniczych. Od
pewnego czasu to także historia pracy ludzi, którzy dbają
o przywracanie i pielęgnowanie piękna pełnego zabytków
miasta. Nową kartę tych działań dopisał właśnie zespół
specjalistów z Politechniki Krakowskiej — autorów ambitnego planu zagwarantowania Staremu Miastu opieki konserwatorskiej na najwyższym możliwym poziomie.
Opracowany na PK plan reprezentuje zupełnie nowe podejście do problemu rewaloryzacji zabytkowego centrum miasta. Do
tej pory skupiano się na restaurowaniu poszczególnych obiektów
— ulic, placów, kamienic, obiektów sakralnych, budynków użyteczności publicznej itd. Grupa architektów Politechniki wzięła na
warsztat całe krakowskie Stare Miasto. Przy tym popatrzyła na
zabytki nie tylko oczami przechadzającego się ulicami turysty,
ale zbadała dosłownie każdą piędź ziemi. A następnie opracowany został ogromny, kompleksowy program działań.
Pierwszym, widocznym już teraz efektem realizacji tego
planu jest zniknięcie ze ścisłego centrum miasta szpecących
zabytkowe mury szyldów i tablic, kiczowatych reklam i wielkich
banerów, które przecinały perspektywy ulic. Niebawem dostrzegać będziemy kolejne zmiany, służące kompleksowemu
przywracaniu piękna obszaru historycznego Krakowa. Program
działań jest tak bogaty, że czas jego realizacji ocenia się na
20 lat, a być może wszystko potrwa jeszcze dłużej.

dzielono ZWAK, obejmujący fragment Plant przy kwartale dominikańskim. Inny ZWAK — to zabudowa Małego Rynku i ulicy Siennej. Za osobny ZWAK uznano kościół Mariacki wraz
z jego bezpośrednim otoczeniem. ZWAK-iem jest też cały Rynek Główny, ale już bez przylegających do niego bezpośrednio
obszarów zabudowy. „Honorowym” numerem 1/1 oznaczono
ZWAK, obejmujący sam Zamek Królewski na Wawelu, a numerem 1/2 — wawelską katedrę.
W sumie na planie historycznego centrum Krakowa wydzielono 58 ZWAK-ów. To one stały się podstawą określenia
koniecznych działań konserwatorskich, bowiem każdy zespół
wnętrz architektoniczno-krajobrazowych — nawet jeśli wydają
się one na pierwszy rzut oka do siebie podobne — jest specyficzny. Każdy ma własną historię i odróżnia się od pozostałych pod względem procesów, jakie w nim zachodzą. Badania
wykazały na przykład, że zupełnie inaczej wygląda przestrzeń
między ulicami Sławkowską i św. Jana niż ta, która zawarta
jest między ulicami św. Jana i Szpitalną, choć przechodniowi
oglądającemu tylko fasady kamienic może się wydawać, że
przestrzenie te tworzą pewną całość.
Podzielenie centrum miasta na ZWAK-i już samo w sobie
było innowacyjne. Do tej pory bowiem kierowano się w takich

Stare Miasto w siatce podziałów

Fot.: Lesław Peters

Dokument, którego konkluzją są tak dalekosiężne cele, nosi
tytuł: „Plan ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto”. Opracowany został przez zespół pracowników Zakładu Krajobrazu
Otwartego i Budowli Inżynierskich na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Ideę planu ochrony przestrzeni architektonicznej starego Krakowa zapożyczono od inicjatyw dotyczących obszarów przyrodniczych — planów ochrony parków narodowych, parków krajobrazowych czy rezerwatów przyrody. Stąd wziął się pomysł uznania
ścisłego centrum miasta za park kulturowy. Decyzję w tej sprawie
podjęła Rada Miasta, a do stworzenia planu ochrony formalnie zobligowany został prezydent miasta. Wykonanie zadania przypadło
w udziale architektom z Politechniki Krakowskiej.
W wyniku niezwykle szczegółowych badań (będzie o nich
jeszcze mowa) cały objęty planem ochrony obszar został podzielony na sektory — 23 charakterystyczne modele krajobrazu
miejskiego. W ramach tych podstawowych modeli architekci wydzielili jednostki nazwane „zespołami wnętrz architektoniczno-krajobrazowych” albo krócej: ZWAK-ami.
Co weszło w skład poszczególnych ZWAK-ów? Przykładowo za jeden z nich uznano kwartał, w którym znajdują się
zabudowania kościoła i klasztoru Dominikanów. Tuż obok wy3
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przypadkach podziałami administracyjnymi (według ulic i numerów domów), ewentualnie podziałami funkcjonalnymi. Podziały
owe wykorzystuje się przy tworzeniu dokumentów zwanych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ale plan
ochrony parku kulturowego jest czymś zupełnie innym. Jego
celem jest rozwinięcie założeń planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego musi się opierać na innej metodzie postępowania.
Niektóre spostrzeżenia zawarte w „Planie ochrony Parku
Kulturowego Stare Miasto” zasługują na miejsce w przewodnikach turystycznych. Autorzy opracowania zwrócili np. uwagę
na rejon kościoła św. Krzyża i przylegający do niego kwartał,
obszar, który nie budzi dziś większego zainteresowania tak
mieszkańców, jak i gości odwiedzających miasto. Tymczasem jest to najlepiej zachowany fragment średniowiecznego
Krakowa. Można go porównać jedynie z przyciągającym wielu
turystów kwartałem uniwersyteckim. Kościół św. Krzyża i mury
otaczające sąsiednie ogrody to wiek XIV w najczystszej postaci. Dr hab. Zbigniew Myczkowski mówi, że po zdjęciu znaków
drogowych i innych współczesnych oznaczeń można byłoby tu
kręcić sceny do „Historii żółtej ciżemki” bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek dodatkowych dekoracji.
Warto też zwrócić uwagę na widok, jaki rozciąga się spod
Teatru im. Juliusza Słowackiego, gdy patrzymy w głąb ulicy
Szpitalnej. Widać stamtąd bowiem rysujące się w perspektywie wieże katedry wawelskiej, a „po drodze” wzrok zahacza
o kilka innych planów: zabytkowy budynek Muzeum Historycznego, plan związany z Małym Rynkiem oraz tyłami kościołów
Mariackiego i św. Barbary, a nawet fragment kopuły kościoła
Świętych Piotra i Pawła. Jest to jedyny tak długi i tak bogaty
w ciekawe wątki widok Krakowa z poziomu ulicy, a mimo to
praktycznie do tej pory niezauważony, zapewne dlatego że
naszą uwagę w tym miejscu przyciąga zawsze imponujący,
wzorowany na operze paryskiej gmach Teatru im. J. Słowackiego. Trzeba było dopiero obecnych badań, aby wartość tej
wyjątkowej perspektywy odkryła dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec.

Jedno z najtrudniejszych zadań w życiu
Już wstępne, pobieżne zapoznanie się z „Planem ochrony
Parku Kulturowego Stare Miasto” budzi respekt wobec ogromu
zawartych w nim informacji. W znacznej części przedstawiono
je graficznie na wielkich, szczegółowo opisanych mapach. Za
tym olbrzymim opracowaniem kryje się wielomiesięczna mrówcza praca ośmiorga osób.

Autorzy „Planu ochrony Parku Kulturowego
Stare Miasto”
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus
dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec
mgr inż. arch. kraj. Karol Chajdys
mgr inż. arch. kraj. Karolina Latusek
mgr inż. arch. kraj. Paulina Nosalska
mgr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur
mgr inż. arch. kraj. Olena Zapolska

Na czele zespołu, który opracował dokument, stał
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK. Od 2003 r. kieruje on Zakładem Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich
w Instytucie Architektury Krajobrazu. W przeszłości zajmował się
m.in. rewaloryzacją ogrodów królewskich w Niepołomicach (wspólnie z prof. Januszem Bogdanowskim), koncepcją ogrodów rezydencji królewskiej w Wilanowie i rewitalizacją twierdzy Zamość.
Jego dziełem jest wykonany wraz z gronem współpracowników
projekt zagospodarowania północnego i wschodniego przedpola
budynków Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej w formie ogrodów akademickich. Prawie równolegle z przygotowaniem
planu ochrony dla krakowskiego parku kulturowego zajmował się
podobnym zagadnieniem w odniesieniu do Wilanowskiego Parku Kulturowego. Był też m.in. dyrektorem Regionalnego Ośrodka
Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie (1991–
2001) i doradcą ministra środowiska (2006–2008).
Pracę, jaką wykonał, przygotowując „Plan ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto”, Zbigniew Myczkowski nazywa jednym z najtrudniejszych zadań w swoim życiu. Efektem
tego wysiłku jest zawarta na 123 (!) stronach gigantyczna tabela integrująca zapisy trzech podstawowych dokumentów
dotyczących parku kulturowego. To podstawowa, najbardziej
pragmatyczna część całego opracowania. Jeśli ktokolwiek zechce dowiedzieć się, co należy uczynić z dowolnym metrem
kwadratowym parku kulturowego, właśnie w tej tabeli znajdzie
wszelkie niezbędne odpowiedzi. Aby ją przygotować Zbigniew
Myczkowski musiał powierzchnię Starego Miasta dosłownie
ar po arze skojarzyć z zawartością miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planu ochrony parku oraz gigantycznego załącznika do uchwały Rady Miasta, powołującej
park. W wykonaniu tej kluczowej tabeli szefa zespołu istotnie
wsparł mgr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur.

Z ziemi i z powietrza

Fot.: Jan Zych

O wkładzie, jaki do końcowego opracowania wniósł
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, Zbigniew Myczkowki mówi krótko: fundamentalny! Krzysztof Wielgus stworzył metodyczną stronę planu, znalazł drogę do syntezy ogromnej ilości informacji,
które trzeba było wziąć pod uwagę w trakcie analizy całego obszaru zabytkowego centrum miasta. Bez tej syntezy konieczne
byłoby rozpatrzenie kilku lub nawet kilkunastu tysięcy wnętrz architektonicznych, co wymagałoby wielu lat pracy.
W toku pracy bardzo przydało się też zamiłowanie Krzysztofa Wielgusa do historii, a szczególnie do historii wojskowości. Jednym z materiałów wyjściowych było najstarsze zdjęcie
lotnicze Krakowa, wykonane 29 sierpnia 1914 r. z pokładu
4

To nie jest odkurzacz do reklam!
Najbardziej oczywiste i stosunkowo najłatwiejsze do wykonania rekomendacje zawarte w „Planie ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto” dotyczyły agresywnej reklamy, która opanowała
mury, ulice i sam Rynek Główny, zamieniając jedną z najcenniejszych w Polsce przestrzeni zabytkowych w gigantyczną tablicę ogłoszeniową. Najbardziej reprezentacyjny szlak Krakowa
— Droga Królewska, wiodąca od Bramy Floriańskiej na Wawel
— był upstrzony setkami krzykliwych, tandetnych szyldów i reklam, przeważnie wieszanych na dziko, bez zgody miejskiego
konserwatora. Turysta, chcąc wykonać zdjęcie ulic Floriańskiej
lub Grodzkiej, zamiast zabytkowych kamienic, sięgających swymi korzeniami XIV w. i XV w., z konieczności utrwalał przede
wszystkim niezliczone produkty „sztuki” komercyjnej XXI w.
Aby rozpocząć walkę o przywrócenie historycznego wyglądu ścisłego centrum, Rada Miasta podjęła 3 listopada 2010 r.

Fot.: Jan Zych

sterowca SL-2. Nakładając na siebie zdjęcia wykonywane
z samolotów jeszcze w latach dwudziestych, w latach II wojny
światowej (niemieckie i amerykańskie) oraz z lat powojennych,
można było uzyskać coś w rodzaju filmu, pokazującego, jak
w tym czasie poszczególne elementy zabudowy Starego Miasta pojawiały się i znikały. Sięgnięcie do archiwalnych zdjęć
lotniczych Krakowa znacznie wzbogaciło wiedzę o dynamice
przemian krajobrazu architektonicznego Starego Miasta.
Tak jak dr Krzysztof Wielgus zebrał i poddał analizie lotniczą dokumentację fotograficzną, podobnie dr Urszula Forczek-Brataniec zajęła się historycznymi zdjęciami naziemnymi. Uzyskane przez nią wyniki w zasadniczy sposób wpłynęły na ocenę
zasobu Starego Miasta, jak i na wnioski dotyczące korekty widoków wewnątrz miasta, w szczególności na obszarze Plant. Z Urszulą Forczek-Brataniec współpracowała mgr Paulina Nosalska,
która przez kilka tygodni z aparatem fotograficznym wędrowała
po Starym Mieście, zaglądając w jego wszystkie zakątki. Kilkakrotnie robiła też zdjęcia z platformy widokowej, wynoszonej
przez balon z Bulwarów Wiślanych. Dzięki temu powstała cenna
dokumentacja fotograficzna, stanowiąca wyjściowy materiał do
dalszej pracy. Studium widokowe, jakie powstało w rezultacie
współpracy Urszuli Forczek-Brataniec i Pauliny Nosalskiej, zdaniem szefa zespołu samo w sobie ma charakter pionierski i stało
się ważną częścią całego opracowania.
Zbigniew Myczkowski podkreśla też duże znaczenie syntezy, której dokonała mgr Karolina Latusek. Zdołała ona
sprowadzić 466 śródblokowych ogrodów istniejących w obrębie Starego Miasta do 28 modeli krajobrazowych, co bardzo
usprawniło dalsze prace. Z kolei mgr Olena Zapolska zajęła
się przestrzeniami publicznymi i wykonała zestawienie, które
posłużyło do identyfikacji zespołów wnętrz architektoniczno-krajobrazowych. Wykonane przez te dwie osoby plansze są
w istocie monografiami.
W toku pracy bardzo przydane były specjalistyczne umiejętności niektórych osób z zespołu w zakresie posługiwania się
komputerem. Nadzwyczajną biegłością pod tym względem wykazywał się mgr Karol Chajdys. To on ogromnej ilości danych
gromadzonych i generowanych przez pozostałych członków
zespołu nadawał postać cyfrową. Jego pracę Zbigniew Myczkowski określa mianem ekwilibrystyki komputerowej. Uważa,
że nie można byłoby osiągnąć podobnego rezultatu, posługując się tradycyjnymi metodami dawnych kreślarzy i grafików.
Praca nad całym przedsięwzięciem bez owego wsparcia trwałaby zapewne nie pół roku a dwa lata.
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uchwałę w sprawie utworzenia krakowskiego parku kulturowego. Na mocy tej decyzji można było przystąpić do opracowania
szczegółowego planu ochrony parku. Wykonany na Politechnice Krakowskiej plan został zatwierdzony przez Radę Miasta
4 kwietnia 2012 r. Uchwała weszła w życie 8 czerwca 2012 r.
Trzeba przyznać, że władze miasta wykazały się determinacją w egzekwowaniu uchwalonego prawa. Straż Miejska
na właścicieli sklepów i placówek gastronomicznych, „ozdobionych” nielegalnie wywieszonymi szyldami i reklamami, codziennie nakładała mandaty w wysokości 500 złotych. Gdy
handlowcy i restauratorzy stwierdzili, że im się to nie opłaca,
szyldy i reklamy zaczęły znikać. Na Floriańskiej i Grodzkiej do
głosu wróciła historia.
Dr Krzysztof Wielgus podkreśla jednak z naciskiem: — Plan
ochrony parku kulturowego nie jest odkurzaczem do reklam!
Reklamy dość istotnie wpływają na oblicze miasta, ale nie są
decydujące. Plan jest swego rodzaju instrukcją obsługi dla Starego Miasta, nie tylko odnoszącą się do reklam. Dotyczy całej
przestrzeni publicznej tego obszaru, w tym również, i to trzeba podkreślić z całą mocą, zieleni miasta. Zarówno Plant, jak
i ogrodów śródblokowych.
W centrum Krakowa daje się zaobserwować tendencja do
usuwania zieleni z podwórek w celu zwiększenia powierzchni
komercyjnej. Podwórka przykrywa się dachami, aby prowadzić
tam puby, kawiarnie i restauracje. To oznacza utratę dotychczasowego charakteru tych przestrzeni. Tradycją krakowskich
podwórek były oficyny z balkonami oraz zieleń, np. jedno lub
dwa drzewa. Zdarzały się też altany oplecione pnączami. Były
tu też różnego rodzaju dobudówki użytkowane przez miejscowych rzemieślników. Dr Krzysztof Wielgus przekonuje, że jeżeli
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pozbawimy podwórka tego wszystkiego i ponakrywamy je dachami, aby mogły tu funkcjonować piwiarnie, zniknie malowniczość tych przestrzeni, które mają ogromną wartość.

centrum. Obecne oświetlenie niekiedy bowiem oślepia osoby
patrzące na iluminowane fasady. Swoje spostrzeżenia opiera
na własnym długoletnim doświadczeniu; wszak to on ponad
30 lat temu zaprojektował latarnie dla Plant.
Istotne jest i to, że plan ochrony parku kulturowego obejmuje też procesy dynamiczne, więc ruch uliczny i… wodny. Chodzi
o wygląd pojazdów konnych, wózków akumulatorowych oraz
taboru cumującego na Wiśle w rejonie Wawelu. Ten ostatni obszar, zasługujący na bycie salonem miasta, przypomina Zbigniewowi Myczkowskiemu… wrakowisko.
Chodzi także o to, że do Krakowa przyjeżdża coraz więcej
turystów. Skutek jest taki, że na ulicach najbardziej uczęszczanych robi się coraz bardziej tłoczno. Trudno nieraz przejść
z jednej strony ulicy na drugą. Trzeba więc szukać możliwości
rozładowania tego ruchu. Z jednej strony poprzez przyciąganie
na ulice do tej pory zaniedbane z turystycznego punktu widzenia, z drugiej zaś przez lepsze popularyzowanie miejsc tego
wartych. Jako przykład dr Krzysztof Wielgus wymienia kwartał
uniwersytecki, w którym znajdują się odnowione budynki kolegiów, odtworzony w ostatnich latach ogród profesorski, jest
piękny zaułek obok Collegium Novum, a nie ma nadmiaru sklepów, banków czy lokali gastronomicznych. Słowem, jest klimat!
— Moim zdaniem za mało się chwalimy tą częścią miasta, która jest zadbana, nocą umiejętnie iluminowana i stanowi pewną
jedność — twierdzi Wielgus. Świetną okazję do promowania
kwartału stanowić będą przypadające w tym roku obchody
650-lecia założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gdy na ulicach coraz tłoczniej

Wykorzystać potencjał Starego Miasta

Odrębny problem to krakowskie Planty. Wymagają one
gruntownego uporządkowania, bo pozostawiony od lat samemu sobie drzewostan uległ zdziczeniu. Wiele drzew należy usunąć i zastąpić je nowymi, młodszymi, aby zieleń nie zasłaniała
ciekawej architektury i atrakcyjnych widoków. Do najcenniejszych i najczęściej oglądanych zabytków miasta należy fragment murów obronnych z jedyną zachowaną bramą — Bramą
Floriańską, tymczasem mało kto wie, że zachował się też drugi
kawałek fortyfikacji miejskich. To mur klasztoru Dominikanek
Na Gródku (obok kościoła Matki Bożej Śnieżnej) ze strzelnicami kluczowymi oraz fragmentem dawnej Bramy Mikołajskiej,
skrywany przez rosnące tu drzewa. Planty, zresztą, same w sobie to kawał ciekawej historii, którą warto przypominać, twierdzi Krzysztof Wielgus i dodaje, że na wprost ulicy Kopernika
pod koniec XIX w. prowadzono eksperymenty z pojazdami powietrznymi o napędzie odrzutowym.
Twórcy „Planu ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto”
oczekują, że dzięki realizacji sugestii zawartych w dokumencie Kraków wypięknieje w miejscach do tej pory zaniedbanych.
Jednym z takich celów jest nadanie metropolitalnego charakteru wszystkim ulicom wiodącym w stronę Wawelu. Swego czasu
dzięki wysiłkom Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa pieczołowicie odrestaurowano ulicę Kanoniczą. Ale jeśli
chodzi o wylot ulicy Grodzkiej — całe wnętrze architektoniczno-krajobrazowe ograniczone hotelem Royal, wylotem ulicy Stradomskiej, kościołem Bernardynów i wawelskim wzgórzem —
jest jeszcze trochę do zrobienia. Uporządkowania wymaga
też otoczenie Wawelu od strony Bulwarów Wiślanych. SKOZK
przyjął już, jako jeden z priorytetów swego działania, program
„Drogi na Wawel”.
Dr hab. Zbigniew Myczkowski kładzie też nacisk na konieczność udoskonalenia systemu iluminacji zabytkowego

Prowadzona od wielu lat przez SKOZK akcja rewaloryzacji
krakowskich zabytków sprawiła, że nabraliśmy przekonania,
iż wszystko idzie dobrze, we właściwym kierunku i nie musimy się o nic martwić. — Popadliśmy w samozadowolenie
— mówi krótko Krzysztof Wielgus. Tymczasem spojrzenie nie
z punktu widzenia pojedynczych rewaloryzowanych obiektów,
ale z perspektywy całego Starego Miasta wraz z Wawelem
uświadamia, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. I to właśnie
daje „Plan ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto”. Stawia
on szczegółową diagnozę i wskazuje kierunki naprawy.
Działania prowadzone wcześniej na podstawie planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego nie dawały
podstaw do kształtowania charakteru przestrzeni publicznej.
Dokument przygotowany przez zespół architektów Politechniki Krakowskiej otwiera takie możliwości. „Plan ochrony
Parku Kulturowego Stare Miasto” staje się jak gdyby nowym
rozdziałem planu miejscowego. Opracowanie ma służyć wykorzystaniu ogromnego potencjału, który tkwi w krajobrazie
Starego Miasta.
Zyskać na tym mogą przede wszystkim goście miasta,
a w dłuższej perspektywie także ci wszyscy, którzy chcą robić
tu biznes. Idzie tylko o to, aby to wszystko, co dzieje się w zabytkowym centrum, pozostawało w zgodzie z podstawowymi
wartościami tego fragmentu miasta.

Temat numeru

Pole bitwy: Stare Miasto
Działania na rzecz ochrony wartości zabytkowego
centrum Krakowa opisał tygodnik „Polityka” w numerze
23 z 2012 r. Autor artykułu Piotr Sarzyński przedstawił
krakowskie zabiegi o jakość przestrzeni publicznej, posługując się terminologią militarną. Podkreślił przy tym znaczenie, jakie odegrała w tej batalii strategia opracowana
pod kierunkiem „Clausewitza polskiej architektury krajobrazu” ― dr. hab. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK.
Prezentując „Plan ochrony Parku Kulturowego Stare
Miasto w Krakowie”, Sarzyński napisał: „Setki wykresów,
map, tabel, strzałek (kierunki natarcia), odnośników, opisów. Rozpisany w szczegółach obszar przyszłego, nieuchronnego starcia. Z każdym przydrożnym kamieniem,
za którym może kryć się snajper szpetoty, i każdym załomem muru, za którym, wróg mógł podłożyć bombę kiczu.
Dzięki temu dokumentowi kilka osób, lekko licząc, mogło
awansować na pułkownika (habilitacja), o kapitanach
(doktoraty) nie wspominając”.
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Za przygotowanie „Planu ochrony Parku Kulturowego
Stare Miasto” zespół autorów otrzymał Nagrodę Miasta
Krakowa. Więcej na ten temat piszemy na s. 9–10.

1/2014 NASZA POLITECHNIKA

Honorowe Obywatelstwo Krakowa nadawane jest od 1850 r. Tytuł
otrzymali m.in.: Józef Dietl (1861),
Józef Majer (1881), Józef Piłsudski
(1933), Ludwik Solski (1951), Sławomir Mrożek (1990), Lech Wałęsa (1990), Czesław Miłosz (1993),
Stanisław Lem (1997), Ryszard
Kukliński (1997), Wisława Szymborska (1997), Norman Davies (1999),
Jan Nowak-Jeziorański (2001), Zbigniew Brzeziński (2001), Stanisław
Dziwisz (2009), Władysław Bartoszewski (2012).

teli będzie miał tak znakomitą osobistość — oznajmił przewodniczący Rady
Miasta.
Laudację poświęconą
Stanisławowi
Juchnowiczowi wygłosił prezydent
Krakowa prof. Jacek Majchrowski, przypominając
najważniejsze
dokonania uczonego. — Profesor Juchnowicz opracował wiele znakomitych
projektów,
wyróżnionych
na krajowych i międzynarodowych
konkursach
architektoniczno-urbanistycznych. Prace
naukowe Pana Profesora,
cytowane w prestiżowych
polskich i zagranicznych
publikacjach, zaliczane są
do kanonu literatury naukowej z zakresu rozwoju
i funkcjonowania centrów
miast oraz planowania
przestrzennego. Jego wy- Prof. Stanisław Juchnowicz odbiera dyplom Honorowego Obychowankowie rozsławiają watela z rąk prezydenta Jacka Majchrowskiego
Kraków w najdalszych zakątkach świata. Jego szkopozwalały Panu Profesorowi perfekcyjła wyznacza kierunki rozwoju polskiej
nie spełniać się w roli nauczyciela, uczourbanistyki i wnosi znaczący wkład w banego i organizatora pracy naukowej.
dania nad rozwojem ośrodków miejskich
Zresztą, wielkie serce, nieprzeciętna in— powiedział prof. Majchrowski.
teligencja i wyobraźnia zjednują mu nie
— Troska o jakość krajobrazu i przetylko szacunek i sympatię wychowanków
strzeni publicznej towarzyszyła Panu
oraz współpracowników na Politechnice,
Profesorowi nie tylko przy tworzeniu Noale też uznanie i podziw szerokiego mięwej Huty — mówił dalej prezydent Kradzynarodowego środowiska architektów
kowa. — Pan Profesor Juchnowicz osoi urbanistów — zaznaczył prof. Jacek
biście przyczynił się m.in. do utworzenia
Majchrowski.
użytku ekologicznego „Łąki NowohucDyplom potwierdzający nadanie
kie”. Opracowane pod jego kierunkiem
honorowego obywatelstwa prof. Stani„Studium
zagospodarowania
przesław Juchnowicz otrzymał z rąk przestrzennego Kraków-Wschód” otworzyło
wodniczącego Rady Miasta Bogusława
twórczą dyskusję na temat przyszłości
Kośmidra.
Dziękując za wyróżnieNowej Huty.
nie powiedział: — Mam przywilej być
W swym wystąpieniu prezydent przymieszkańcem Krakowa ponad 60 lat.
pomniał, że Stanisław Juchnowicz odTu przeżyłem najważniejszą część
dał Politechnice Krakowskiej wielkie zaswego dorosłego życia. Mimo rozliczsługi jako dziekan Wydziału Architektury
nych podróży, działalności poza Krakoi wspaniały pedagog. — Głęboka wiewem, zawsze tu powracałem. I dodał:
dza, mądrość i odwaga, konsekwencja
— Los sprawił, że kilka lat przed wybudziałań, ale też pogoda ducha i wyjątchem II wojny światowej miałem okazję
kowa życzliwość wobec innych zawsze
7
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Jednym z najrzadziej nadawanych wyróżnień, jakie Kraków przyznaje wybitnym osobom, jest tytuł
Honorowego Obywatela Miasta. Ową
wyjątkowo zaszczytną godnością
Rada Miasta obdarzyła 27 listopada
2013 r. profesora Stanisława Juchnowicza — żołnierza Armii Krajowej,
wychowawcę kilku pokoleń architektów i urbanistów, a przede wszystkim
współtwórcę urbanistycznego kształtu Nowej Huty oraz człowieka, który zdobywając uznanie środowiska
architektonicznego poza granicami
Polski, przyczynił się do rozsławiania
Krakowa w świecie.
Tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa prof. Stanisław Juchnowicz otrzymał
podczas zwołanej specjalnie z tej okazji
91. uroczystej sesji Rady Miasta. Jej
przewodniczący Bogusław Kośmider,
otwierając posiedzenie, powiedział, że
w Krakowie mamy to szczęście, iż dziedzictwem PRL jest Nowa Huta, którą
podziwiają rzesze urbanistów z całego
świata. Przypomniał też, że powoływana jest właśnie spółka, która ma zająć
się najważniejszym w perspektywie
przyszłych kilkudziesięciu lat projektem Krakowa — projektem „Nowa Huta
przyszłości”. To największe tego typu
przedsięwzięcie w skali Europy, a zarazem swoista klamra spinająca dawne
i obecne dokonania profesora Juchnowicza. — Panie Profesorze, Kraków jest
dumny, że w gronie honorowych obywa-

Informacje

Profesor Stanisław Juchnowicz
Honorowym Obywatelem Krakowa

Informacje

być po raz pierwszy w Krakowie. Wraz
z grupą harcerzy brałem udział w sypaniu kopca Marszałka Józefa Piłsudskiego. To wydarzenie i pobyt w mieście polskich królów, których znałem
jedynie ze szkolnych książek i opowiadań, zapisało się głęboko w mojej pamięci. I wyzwoliło pragnienie powrotu
do Krakowa.
Prof. Juchnowicz wspominał też
okres projektowania Nowej Huty w pracowni stworzonej przez Tadeusza Ptaszyckiego, głównego projektanta nowego miasta. Za szczególnie ważny
uznał fakt, że zdobywane tu doświadczenia mógł przekazywać studentom
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie pracował równolegle.
— Nie byłoby to możliwe, gdyby nie
pomoc i życzliwość moich ówczesnych
pracodawców. I chcę wspomnieć właśnie Politechnikę Krakowską, której
zawdzięczam to, że dzisiaj przed państwem tutaj stoję — mówił Stanisław
Juchnowicz.
Uczestnicy uroczystości zostali zapoznani z listami gratulacyjnymi skierowanymi do nowego Obywatela Honorowego Krakowa. List dziekana Wydziału
Architektury PK prof. Jacka Gyurkovicha
odczytała prof. Elżbieta Węcławowicz-Bilska. Głos zabrał też prof. Kazimierz
Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej.
Gratulując otrzymanego zaszczytu, życzył zarazem, aby nadanie tytułu było

Fot.: Jan Zych
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Od lewej: prof. Stanisław Juchnowicz, prezydent Jacek Majchrowski i Bogusław Kośmider —
przewodniczący Rady Miasta

dla prof. Juchnowicza etapem na drodze
do realizacji dalszych twórczych pasji
na wielu płaszczyznach. Laureat, mimo
ukończenia w czerwcu 2013 r. 90 lat, nadal bowiem jest człowiekiem niezwykle
aktywnym.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił chór Uniwersytetu Papieskiego

im. Jana Pawła II pod dyrekcją Katarzyny Śmiałkowskiej. Na wstępie wykonał
on „Hejnał mariacki”, a po zakończeniu
ceremonii zabrzmiał utwór dawno już
nie słyszany — „Piosenka o Nowej Hucie” (z muzyką Jerzego Gerta i słowami Stanisława Chruślickiego). Później
prof. Stanisław Juchnowicz długo odbierał od licznie przybyłych przyjaciół,
kolegów, współpracowników i przedstawicieli instytucji życia publicznego
gratulacje i życzenia dalszej owocnej
działalności.

*

Fot.: Jan Zych

W związku z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Krakowa rektor
PK prof. Kazimierz Furtak na początku posiedzenia Senatu PK 13 grudnia
wręczył prof. Stanisławowi Juchnowiczowi specjalny adres gratulacyjny.
Dziękując, prof. Juchnowicz podkreślił,
że chociaż wiele podróżował i wykładał
na różnych uczelniach, zawsze będzie
wspominał Politechnikę Krakowską
jako swe macierzyste miejsce pracy.
Szczególne podziękowania skierował
do byłych rektorów naszej uczelni i do
rektora obecnego, którzy pomagali mu
realizować jego zamierzenia.

Lesław Peters
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Wyróżnienia za prace dyplomowe dla absolwentów PK

Fot.: Jan Zych
Dr inż. arch. Krzysztof Wielgus

Autorami opracowania są: dr hab.
inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof.
PK (kierował pracami zespołu) oraz
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus, dr inż.
arch. Urszula Forczek-Barataniec, mgr
inż. arch. kraj. Karol Chajdys, mgr inż.
arch. kraj. Karolina Latusek, mgr inż.
arch. kraj. Paulina Nosalska, mgr inż.
arch. Wojciech Rymsza-Mazur i mgr inż.
arch. kraj. Olena Zapolska.
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w sali obrad Rady Miasta. Otwierając uroczystość, prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski powiedział,
że Nagroda Miasta Krakowa jest wyróżnieniem, którym honoruje się osoby
o niepodważalnym, niekwestionowanym
znaczeniu; osoby przyczyniające się do
budowania wizerunku, sławy i dobrego
imienia naszego miasta. Prezydent przypomniał, że jest to najstarsza krakowska nagroda. Nazwiska laureatów za
rok 2013 ogłosił oficjalnie prof. Andrzej
Białas, przewodniczący Komisji Nagród
Miasta Krakowa. Podziękował on uhonorowanym za trud, talent i energię, a także za uczucie, jakim niewątpliwie darzą
to miejsce na ziemi.
Sylwetki laureatów Nagrody Miasta
Krakowa przedstawiał Stanisław Dziedzic, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta
Krakowa. Prezentując laureatów z Politechniki Krakowskiej, powiedział, że na
czele młodego zespołu, który wykazał się

Historia Nagrody Miasta Krakowa wywodzi się jeszcze z XVI w.
Pierwszą postacią znaną z nazwiska, uhonorowaną w ten sposób, był
niejaki Mikołaj Jaskier nagrodzony
w 1535 r. za kodyfikację prawa miejskiego. Obecnie nagroda jest przyznawana za osiągnięcia dwóch lat
poprzedzających rok przyznania nagrody bądź za całokształt dokonań
laureata. Nagrody przyznaje prezydent miasta na wniosek Komisji Nagród Miasta Krakowa.

Fot.: Jan Zych

Politechnika Krakowska miała
szczególne powody do radości podczas ostatniej gali wręczenia Nagród
Miasta Krakowa. Ceremonia odbyła
się 25 listopada. Jedna z pięciu nagród przyznanych za rok 2013 przypadła bowiem zespołowi architektów naszej uczelni — twórcom planu
ochrony zabytkowego centrum Krakowa. Ponadto aż trzy wyróżnienia
za prace dyplomowe trafiły do osób,
które swe prace obroniły na PK.
Warte szczególnego podkreślenia
jest to, że pierwsze efekty pracy nagrodzonego zespołu widać już w Krakowie
gołym okiem. Chodzi o zniknięcie z obszaru Starego Miasta wielu krzykliwych
szyldów i reklam, które jawnie kłóciły się
z historycznym wizerunkiem podwawelskiego grodu. Za konsekwencję w przeprowadzeniu tej akcji media chwaliły
przede wszystkim władze miasta, ale
u źródeł sukcesu leży olbrzymia praca
grupy ludzi z Politechniki Krakowskiej;
osób, które przygotowały „Plan ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto
w Krakowie”. I właśnie wysiłek włożony
w stworzenie tego dokumentu został
uhonorowany prestiżową nagrodą w kategorii „nauka i technika”.

Informacje

Architekci Politechniki Krakowskiej
otrzymali Nagrodę Miasta Krakowa

Szef zespołu dr hab. inż. arch. Zbigniew
Myczkowski, prof. PK

niezwykłą inwencją, stoi uznany w kraju
i poza granicami Polski autorytet w osobie Zbigniewa Myczkowskiego. Stanisław
Dziedzic zaznaczył, że park kulturowy
stworzony w Krakowie jest pierwszym
tego typu przedsięwzięciem dotyczącym
miasta historycznego, wpisanego na listę
światowego dziedzictwa kultury.
Charakteryzując samych laureatów,
Stanisław Dziedzic mówił o niemałym
doświadczeniu
osób
wchodzących
w skład zespołu utworzonego przez
dr. hab. Zbigniewa Myczkowskiego.
Przypomniał, że osoby te miały już
wcześniej do czynienia z zabytkami wpisanymi na listę UNESCO, uczestniczyły
w rewaloryzacji krakowskich Plant, pracowały przy dokumentacjach dotyczących m.in. zabytkowych drewnianych
kościołów, twierdzy Kraków, twierdzy
Przemyśl, twierdzy Zamość czy Wilanowskiego Parku Kulturowego.
Nagrodę wręczył prezydent Jacek
Majchrowski w towarzystwie wiceprzewodniczącej Rady Narodowej Miasta
Krakowa Małgorzaty Jantos i prof. Andrzeja Białasa.
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Nagrody za rok 2013 otrzymali również:
— w kategorii „kultura i sztuka” —
Krzysztof Jasiński za dokonania
w dziedzinie teatru oraz prof. Jan Pamuła za nowatorstwo w technikach
artystycznych;
— w kategorii „nauka i technika” —
prof. Adam Strzałkowski za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie fizyki jądrowej oraz organizacji nauki;
— w kategorii „sport” — czołowa polska tenisistka Agnieszka Radwańska
(w tej kategorii nagrodę przyznano
po raz pierwszy od lat).
W tym miejscu warto zaznaczyć, że
prof. Adam Strzałkowski — związany
przez całe zawodowe życie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Instytutem Fizyki
Jądrowej w Krakowie — u progu swej
kariery naukowej pracował w latach
1946–1950 na Politechnice Krakowskiej
(formalnie funkcjonującej wtedy jako
Wydziały Politechniczne Akademii Górniczej). Został tu zatrudniony z inicjatywy swego pierwszego mistrza Tadeusza
Banachiewicza.
Tradycyjnie razem z Nagrodami Miasta Krakowa przyznano też wyróżnienia
za najlepsze prace dyplomowe obronione na uczelniach w 2012 r. W tej grupie

dominowały osoby związane z Politechniką Krakowską. Uhonorowano bowiem:
— Waldemara Komorowskiego, absolwenta UJ, autora przygotowanej w Instytucie Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków PK pracy
doktorskiej „Kamienice, pałace miejskie i rezydencje kanonicze w Krakowie. Trwałość gotyckiego modelu
w nowożytności”;
— Ewelinę Krok, absolwentkę Wydziału
Architektury PK, autorkę przygotowanej w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków pracy
magisterskiej „SANUS PER AQUAM.
Adaptacja i modernizacja fortu 52A
Łapianka w Krakowie”;
— Krzysztofa Gardjewa, absolwenta Wydziału Architektury PK (kierunek „architektura krajobrazu”), autora pracy magisterskiej „Alternatywna komunikacja
miejska w Krakowie w kontekście krajobrazowym — projekt szybkiej kolei
aglomeracyjnej”.
Pozostali wyróżnieni absolwenci to —
Jakub Kamiński (AGH) i Piotr Pajor (UJ).
Składając podziękowania w imieniu
wszystkich laureatów, Krzysztof Jasiński — wybitny reżyser, współzałożyciel
Teatru STU — powiedział: „Kochamy
Kraków!”.

Fot.: Jan Zych
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Prof. Adam Strzałkowski

W uroczystości uczestniczył prorektor PK prof. Leszek Mikulski. W części
artystycznej wystąpiła sopranistka Jolanta Kowalska-Pawlikowska uznawana za
jeden z najpiękniejszych głosów młodego
pokolenia. Artystka, która mieszka i studiuje w Londynie, zaśpiewała m.in. „Życzenie” Fryderyka Chopina i arię z operetki Johanna Straussa (mł.) „Zemsta
nietoperza”.

Lesław Peters

Fundacja „Panteon Narodowy” dziękuje
pracownikom PK
Rok ubiegły zapisał się w Krakowie otwarciem nowego Panteonu
Narodowego w kryptach kościoła
Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
We wrześniu pochowano tam wybitnego dramaturga Sławomira Mrożka.
Mimo to prace remontowe w części
memorialnej nekropolii nadal trwały
i dopiero teraz dobiegają końca. Sporo wysiłku i poświęcenia włożyli w nie
pracownicy Politechniki.
Godny podkreślenia jest fakt, że prace te prowadzili oni w czasie prywatnym,
a większość wykonanej dokumentacji
i opracowań przekazali bezpłatnie Fundacji „Panteon Narodowy”. Szczególnie zasłużyli się dr inż. Janusz Barnaś
i dr inż. Bogusław Podhalański — autorzy wykonanej w 2010 r. koncepcji architektonicznej, a następnie projektów
cząstkowych dla połączonych w jedną
całość krypt oraz ich zagospodarowania.
10

Projekt, który z wielu powodów powstawał cząstkowo, był zadaniem niezwykle
skomplikowanym, wymagającym kompetencji oraz pracy i cierpliwości.
Podobną rolę odegrał dr inż. Stanisław Karczmarczyk wraz ze współpracującą z nim Martą Mazur. Trudność robót
prowadzonych w podziemiach kościoła
przy ul. Grodzkiej wynikała z braku jakiejkolwiek dokumentacji technicznej. Dlatego chcąc w trakcie robót budowlanych
zachować bezpieczeństwo obiektu oraz
sprostać wymaganiom wojewódzkiego
konserwatora zabytków, wykonywano regularnie ekspertyzy, oceny i analizy, a następnie opracowania techniczne i projekty
kolejnych konstrukcji. Dzięki temu można
było zachować zabytkowy charakter krypt,
nadając im jednocześnie nowe funkcje.
W końcowej fazie prac adaptacyjnych,
w listopadzie ubiegłego roku, prezes Fundacji „Panteon Narodowy” Marek Wasiak

przesłał na ręce rektora Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierza Furtaka list
z podziękowaniami. Podkreślił ogromną
rolę pracowników naszej uczelni w realizacji tego ważnego projektu, projektu —
jak zaznaczył — który w znaczniej mierze
powstaje dzięki społecznemu wsparciu
i zaangażowaniu. Z najwyższym uznaniem prezes Wasiak wyraził się o inżynierach z PK, że wśród wielu innych obowiązków poświęcali swój czas. Zaznaczył
też, że bez wielu ekspertyz i opracowań
dr. Karczmarczyka i dokumentacji przygotowanej przez Martę Mazur nie udałoby się szybko pozyskiwać niezbędnych
akceptacji i pozwoleń. W liście nie zabrakło słów uznania pod adresem wysokich
kompetencji pracowników PK zaangażowanych w prace przy tworzeniu nowego
Panteonu Narodowego.

(ps)
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naukowych. Od 2000 r. przewodniczy
Komisji Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki w Krakowskim Oddziale PAN.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich odznaczyło go medalami im. St. Bielińskiego (1998 r.), J. Groszkowskiego (2007 r.)
i M. Pożarskiego (2005 r.). Świadectwem
uznania w międzynarodowych kręgach
naukowych jest nadanie w 2000 r. tytułu
doctora honoris causa przez Rosyjską
Akademię Nauk.
Tadeusz Sobczyk jest wychowankiem Akademii Górniczo-Hutniczej. Na
tej uczelni w latach 1961–1967 odbył
studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, a następnie uzyskał stopnie naukowe doktora (1974 r.)
i doktora habilitowanego (1977 r.). Tytuł
profesora nauk technicznych otrzymał
w 1991 r., pracując już na Politechnice
Krakowskiej, gdzie jest zatrudniony od
1989 r. Od tego też momentu datuje się
okres jego największej aktywności naukowej. Wraz z przyjściem na PK podjął starania o utworzenie wydziału elektrycznego. Dzięki tej inicjatywie w 1991 r.
na bazie dotychczasowego Wydziału
Inżynierii Transportowej i Elektrycznej
(kształcenie w zakresie elektrotechniki
miało tu charakter marginalny) powołano Wydział Inżynierii Elektrycznej. W latach 1993–1999 przez dwie kadencje
prof. Tadeusz Sobczyk był dziekanem
tego wydziału (od 1997 r. pod nazwą:
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej), wprowadzając go do grona wydziałów elektrycznych o pełnym profilu.

W latach 1999–2013 był dyrektorem Instytutu Elektromechanicznych Przemian
Energii, a w latach 1997–2013 kierował
Katedrą Maszyn Elektrycznych.
Do ważniejszych zasług profesora
w okresie pracy na PK należy też działalność na polu dydaktyki. Tadeusz Sobczyk podjął w tym czasie wiele inicjatyw
służących modernizacji treści wykładów
i programów studiów na kierunku „elektrotechnika”. Kierował się przy tym zasadą wiązania dydaktyki z potrzebami
gospodarki oraz działalnością naukowo-badawczą. Ofertę dydaktyczną wydziału
poszerzył o kierunek „energetyka”, który
uzyskał status kierunku zamawianego.
Zarówno pracując na AGH, jak i na
PK, prof. Tadeusz Sobczyk silnie angażował się w działalność wydawniczą.
Przez wiele lat był członkiem Kolegium
Redakcyjnego Wydawnictwa PK. W ramach publikowanego przez PK „Czasopisma Technicznego” zainicjował wydawanie serii „Elektrotechnika”.

(ps)

Nowy architekt miasta
Pracę na stanowisku głównego architekta Krakowa zakończył po prawie
12 latach prof. Andrzej Wyżykowski.
Funkcję głównego architekta miasta
pełnił od kwietnia 2002 r. Wcześniej
przez wiele lat związany był z Politechniką Krakowską, gdzie — bezpośrednio przed odejściem — pełnił funkcje
dyrektora Instytutu Projektowania
Urbanistycznego i kierownika Zakładu Rewaloryzacji i Rozwoju Zespołów
Urbanistycznych.
Z początkiem obecnego roku stanowisko architekta miasta objął Tomasz Bobrowski. Jest absolwentem
Wydziału Architektury PK. Działalność
zawodową rozpoczął od trwającej siedem lat pracy w zespole swojego stryja,
Jana Bobrowskiego, który był głównym
projektantem stadionu olimpijskiego na
igrzyska zimowe w 1988 r. w Calgary.
Jako architekt Krakowa opowiada się
m.in. za wzniesieniem w miejsce hotelu
„Cracovia” nowego budynku nawiązującego do swego poprzednika.

(ps)
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Laureatem prestiżowej Nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2013 został prof. Tadeusz
Sobczyk. Profesor pracuje na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Nagroda została przyznana za całokształt
dorobku, obejmującego osiągnięcia
naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. Wręczenie odbyło się 13 listopada
na Zamku Królewskim w Warszawie.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk
jest specjalistą w dziedzinie elektrotechniki, znanym i cenionym nie tylko
w Polsce. Jego główne osiągnięcia
naukowe to opracowanie metodologii
matematycznego modelowania i badania właściwości układów elektrycznych,
energoelektronicznych oraz elektromechanicznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że metody opracowane przez prof. Sobczyka dotyczą bardzo
złożonych problemów i wykraczają poza
standardy znane z literatury. Jego dokonania znacząco wpłynęły na rozwój tej
dyscypliny wiedzy.
Uczony posiada wyjątkową umiejętność łączenia badań naukowych
z działalnością badawczo-rozwojową.
W pracy naukowej inspiruje się potrzebami inżynierii elektrycznej, dzięki czemu efekty jego badań są przydatne w rozwiązywaniu konkretnych
problemów technicznych. Przykładem
może być zaprojektowanie, wykonanie
i przebadanie nowego typu silnika elektrycznego, tzw. karuzelowego (projekt
realizowany w latach 2005–2007) czy
też zaprojektowanie, wykonanie i przebadanie nowatorskiego toru generacji
energii elektrycznej dla małych elektrowni wodnych (projekt realizowany
w latach 2009–2012). Cztery projekty
realizowane w latach 1996–2007 przez
Zespół Katedry Maszyn Elektrycznych
pod kierunkiem prof. Tadeusza Sobczyka uczyniły z tego zespołu liczącą
się zarówno w Polsce, jak i w Europie,
grupę badawczą w zakresie diagnostyki
maszyn elektrycznych.
Wyrazem dużego zaufania, jakim
prof. Tadeusz Sobczyk cieszy się w środowisku elektrotechniki polskiej, jest
powierzenie mu opiniowania w wielu postępowaniach o nadanie stopni naukowych i naukowego tytułu profesora. Profesor jest członkiem różnych organizacji

Fot.: Jan Zych

Nagroda ministra dla prof. Tadeusza Sobczyka
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Grudzień
4–23 XII Wystawa prac studentów Wydziału Architektury PK „Tatarów. Huculszczyzna 2013” zorganizowana przez Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK w Galerii „A-1” przy ul. Kanoniczej.
5 XII Uroczyste przekazanie burmistrzowi Jarosławia (województwo podkarpackie) dokumentacji oceny stanu technicznego kompleksu
kościelnego przy XVII-wiecznym klasztorze ss. Benedyktynek przez rektora PK i opiekuna SKN Mechaniki Budowli w jarosławskim
ratuszu. Dokumentację przygotowali studenci SKN Mechaniki Budowli PK.
6 XII Finał XXVI akcji charytatywnej „Studenci dzieciom — Mikołajki 2013”.
Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych PK.
10 XII XVIII Konferencja „Zastosowanie metod AAS ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej” współorganizowana m.in. przez Wydział
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
Spotkanie wolontariuszy, wykonawców i członków Fundacji Panteon Narodowy, połączone ze zwiedzaniem Panteonu.
11–12 XII „Studenci wspólnie przeciw białaczce” — Dni Dawcy Szpiku na PK.
12 XII Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Inżynierii Środowiska PK.
Przedświąteczne posiedzenie Konwentu Seniorów PK. Prelekcję pt. „Plan ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie”
wygłosił dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK z Instytutu Architektury Krajobrazu PK.
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Akademickiego Chóru PK „Cantata”.
12 XII — 9 I Wystawa fotografii Piotra Zabawy „Biel szczytów i kolory Kirgistanu” w Galerii PK „Gil”.
13 XII Uroczyste przedświąteczne spotkanie członków Senatu i przedstawicieli pracowników PK.
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Wychowanków PK.
Spotkanie wigilijne Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK w Klubie „Kwadrat”.
13 XII — 8 I Wystawa Krzysztofa Okonia — malarstwo na szkle — w Galerii PK „Kotłownia”.
17 XII Spotkanie opłatkowe u sportowców zorganizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji PK oraz Klub Uczelniany Akademickiego
Związku Sportowego PK.
„Horyzont Gwiazd” — VII konferencja z cyklu „Nauka dla Biznesu”, zorganizowana przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów
Ramowych przy Centrum Transferu Technologii PK.
17–18 XII Wystawa projektów 7. Programu Ramowego z Małopolski i Podkarpacia, zorganizowana przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych przy Centrum Transferu Technologii PK w namiocie na dziedzińcu kampusu PK przy ul. Warszawskiej.
18 XII Opłatek środowiska akademickiego w auli Collegium Novum UJ.

Opracowała: Renata Dudek

Rektor i Senat
Zarządzenia rektora PK

Posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej
13 grudnia 2013 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
— opiniowania wniosku o nadanie prof. Wojciechowi Radomskiemu
tytułu doctora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej;
— zmiany uchwały w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
— zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia wzorów uczelnianych
dyplomów ukończenia studiów wyższych wydawanych przez Politechnikę Krakowską;
— efektów kształcenia na kierunku biotechnologia drugiego stopnia,
prowadzonego na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechniki Krakowskiej;
— korekty wysokości dodatkowych środków, pochodzących ze źródeł zewnętrznych, przeznaczonych w 2013 r. na zwiększenie wynagrodzeń osobowych;
— zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2013 r.;
— projektu planu rzeczowo-finansowego na 2014 r.;
— zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej
w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na rok
2013;
— zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej
w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na rok
2014;
— zmian w „Statucie Politechniki Krakowskiej”;
— zmiany przedstawicieli Samorządu Studenckiego w komisjach senackich i dyscyplinarnych;
— zmiany przedstawicieli Samorządu Doktorantów w komisjach senackich i dyscyplinarnych.

rd
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Nr 65 z 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia
lub usługi edukacyjne oraz wzoru wezwania do uregulowania należnej
kwoty za studia lub usługi edukacyjne, obowiązujących na studiach
I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej.
Nr 66 z 18 listopada 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia
lub usługi edukacyjne oraz wzoru wezwania do uregulowania należnej
kwoty za studia lub usługi edukacyjne, obowiązujących na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej.
Nr 67 z 21 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Małopolskiego
Centrum Budownictwa Energooszczędnego oraz zmian w „Regulaminie
organizacyjnym administracji Politechniki Krakowskiej”.
Nr 68 z 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wprowadzenia kart opisu stanowisk oraz „Zasad uzupełniania kart
opisu stanowisk i ustalania zakresów obowiązków dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Politechniki Krakowskiej”.

Komunikat rektora PK
Nr 14 z 6 grudnia 2013 r. w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na
posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013 r.

Komunikat kanclerza PK
Nr 4 z 6 grudnia 2013 r. w sprawie dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek na Politechnice Krakowskiej.

Opracowała: Beata Koźmińska
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Doktorzy habilitowani
Agnieszka Generowicz
Jest absolwentką IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Tytuł
zawodowy magistra inżyniera uzyskała na Wydziale Inżynierii Środowiska
Politechniki Krakowskiej (specjalność:
zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów) w 1995 r.
W październiku tego roku została słuchaczką studiów doktoranckich WIŚ.
Pracę doktorską pt. „Wskaźniki ocen do
wielokryterialnego wyboru rozwiązania
regionalnego systemu gospodarki odpadami” (promotor: dr hab. inż. Marian
Hopkowicz, prof. PK) obroniła w 2002 r.
27 listopada 2013 r. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska PK na podstawie
monografii pt. „Wartościowanie ocen
ekologicznych systemów i technologii
w gospodarce odpadami i ich wykorzystanie w analizie decyzyjnej” oraz
dorobku naukowego nadała jej stopień
doktora habilitowanego w dyscyplinie
inżynieria środowiska (specjalność: gospodarka odpadami).
W 1999 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego
w Instytucie Inżynierii Cieplnej i Ochrony
Powietrza Politechniki Krakowskiej —
w Zakładzie Ogrzewnictwa, Systemów
Cieplnych i Utylizacji Odpadów. Od 2010 r.
pracuje w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę
i Ochrony Środowiska PK. Od 2002 r. jest
adiunktem. W latach 2005–2008 i 2008–
2012 (przez dwie kadencje) pełniła funkcję prodziekana ds. studiów na Wydziale
Inżynierii Środowiska PK (dodatkowo od
23 marca do 31 sierpnia 2012 r. pełniła
obowiązki prodziekana ds. studiów zaocznych na tym wydziale).
Zainteresowania naukowe i badania
dr hab. inż. Agnieszki Generowicz dotyczą analizy gospodarki odpadami komunalnymi i ich interdyscyplinarnej oceny
(z zastosowaniem analizy systemowej
i analizy decyzyjnej). Na jej dorobek
naukowy składa się 65 oryginalnych
prac twórczych. Jest autorką monografii
habilitacyjnej, 11 rozdziałów w monografiach (częściowo wydanych w języku polskim i angielskim), 9 artykułów
w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports, 15 artykułów
w punktowanych czasopismach polskich spoza listy filadelfijskiej. Publiko-

wała w czasopismach o zasięgu światowym, m.in. w „Waste Management”,
„Clean — Soil”, „Air, Water”, „Journal
of Environmental Management”. Wiele
samodzielnych lub współautorskich publikacji wydała w recenzowanych materiałach konferencyjnych i w czasopismach niepunktowanych. Pozostałe
prace stanowią ekspertyzy (39), opinie,
raporty o oddziaływaniu na środowisko,
audyty środowiskowe przedsiębiorstw
(18). Wyniki swoich badań prezentowała również na konferencjach i kongresach naukowych w kraju i za granicą,
m.in. podczas: International Conference
on Solid Waste Technology and Management (Filadelfia, USA), International
Symposium on Energy from Biomass
and Waste (Wenecja, Włochy), International Waste Management and Landfill
Symposium (Sardynia), International
Waste Management Forum (Poznań).
W pracy dydaktycznej koncentruje
się również na przedmiotach związanych z technologiami odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, zarządzaniem środowiskiem, technologiami mało- i bezodpadowymi oraz prawem ochrony
środowiska. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków: inżynieria środowiska, ochrona środowiska i gospodarka
przestrzenna i na studiach podyplomowych w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK („zarządzanie
środowiskiem — ISO 14 000” oraz „gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi”). Zajęcia na studiach podyplomowych zaowocowały
opracowaniem rozdziałów w podręczniku dla słuchaczy, wykorzystywanym
również na studiach dziennych. Skrypt
był wydany w 2006 r. i 2008 r. oraz

wznowiony w 2009 r. Była promotorem
5 prac magisterskich i 15 prac inżynierskich (3 zostały wyróżnione).
Od 2006 r. sprawuje opiekę nad SKN
Gospodarki Odpadami na Wydziale Inżynierii Środowiska PK. W 2011 r. wraz
ze studentami utworzyła nowe SKN
Ochrony Środowiska. Na sesji naukowej
w maju 2012 r. studenci pod jej kierunkiem zdobyli dwa wyróżnienia i pierwsze
miejsce wśród prac prezentowanych na
WIŚ PK.
Swój czas poświęca również na pracę w komisjach uczelnianych, rektorskich i wydziałowych, m.in. w: Uczelnianej Komisji Pojednawczej (2002–2005),
Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia (2007–2008), Rektorskiej Komisji
ds. Przyznawania Nagród Rektora za
Utworzenie E-kursów na PK (2010–
2012; 2012–2016), Komisji ds. Jakości Nauczania (2008–2012), Komisji
ds. Jakości Nauczania i Promocji WIŚ
(2007–2008; przewodnicząca); uczelnianej komisji rekrutacyjnej, Radzie
Fundacji Samorządu Studentów PK
(2006–2012).
Od 2007 r. zajmuje się recenzowaniem projektów składanych w Zespole ds. Środowiska w ramach konkursu
„Doctus — małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”, realizowanego
przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Od 2010 r. jest członkiem
Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, powołanej zarządzeniem generalnego dyrektora ochrony
środowiska. Była również powoływana
przez Ministerstwo Środowiska jako ekspert PO „Infrastruktura i Środowisko” do
oceny technicznej projektów zakładów
termicznego przekształcania odpadów
komunalnych w Polsce.
Odznaczona w 2012 r. Brązowym
Medalem za Długoletnią Służbę. Za
pracę dydaktyczną została dwukrotnie
nagrodzona przez rektora PK (nagroda zespołowa), w 2012 r. otrzymała
„Kryształową Kroplę Wydziału Inżynierii
Środowiska” — nagrodę studentów WIŚ
PK za szczególne osiągnięcia dydaktyczne.
Jest mężatką, ma dwoje dzieci —
córka w tym roku zdaje maturę, jest tancerką klasy A w tańcach standardowych,
syn trenuje karate, jeździ konno i na
nartach. Mąż, również absolwent WIŚ
PK, pracuje w firmie IT i obecnie trenuje
bieganie.
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Kazimierz Butelski
Urodzony w Krakowie. Absolwent
I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1989 r.). Uzyskał 7 stypendiów
krajowych i zagranicznych, odbył studia podyplomowe w Vicenzie i Wenecji.
W 1998 r. obronił doktorat w zakresie
nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Promotorem pracy pt. „Wybrane problemy
zastosowania modelu komputerowego
w różnych fazach projektowania architektonicznego” był prof. dr hab. inż. arch.
Wojciech Buliński. Obecnie jest adiunktem Zakładu Architektury Użyteczności
Publicznej w Instytucie Projektowania
Architektonicznego PK. 23 października
2013 r. Rada Wydziału Architektury PK
po zapoznaniu się z protokołem komisji
habilitacyjnej i merytoryczną oceną przez
recenzentów dorobku naukowego nadała
mu stopień doktora habilitowanego nauk
technicznych w dyscyplinie „architektura
i urbanistyka”, specjalność: architektura.
Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski
specjalizuje się w projektowaniu architektonicznym budynków użyteczności
publicznej w ramach wirtualnego studia
projektowego (VDS) oraz możliwością
implementacji tej metody w procesie prototypowania. Istotną częścią jego badań
jest wpływ uwarunkowań kulturowych na
formę architektoniczną budynków. Przygotował 37 własnych publikacji w języku
polskim i angielskim. Jest autorem ogłoszonej w 2012 r. książki pt. „Architekt
Zbigniew Kupiec 1905–1990. Ewolucja
twórczości od modernizmu do regionalizmu”. Obecnie na publikację oczekują

jego artykuły „Współczesna architektura Libanu” oraz „Wybrane zagadnienia
ochrony prawa autorskiego na przykładzie przebudowy budynku Domu Turysty w Zakopanem” . Wygłaszał wykłady
w kraju i za granicą, np. w Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, także
w Kanadzie, Hongkongu, Syrii i Libanie
(w roku 2013 przedstawił na Arabskim
Uniwersytecie i Libańsko-Amerykańskim
Uniwersytecie w Bejrucie wykład pt. „Modern Gdynia — Polish White City”).
Efektem wieloletniej pracy dydaktycznej są dziesiątki projektów studenckich z zakresu architektury użyteczności
publicznej. Wiele z nich uzyskało nagrody, wyróżnienia (przygotowana pod jego
kierunkiem studencka praca dyplomowa
została wyróżniona przez SARP w Krakowie Nagrodą im. Profesora Bohdana
Lisowskiego). Organizował wystawy
architektoniczne w Europie i na Bliskim
Wschodzie, uczestniczył w 36 wystawach projektów w kraju i za granicą.
Posiada uprawnienia projektowe
w specjalności architektonicznej oraz
uprawnienia do wykonywania prac pro-

Doktorzy

Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej

Wydział Architektury
dr inż. arch. Andrzej Wiszowaty
(A-2) — „O architekturze wielkogabarytowych
obiektów
sportowo
--widowiskowych — forma jako funkcja
postępu technologicznego w XX–XXI
wieku”; promotor: prof. dr hab. inż. arch.
Maciej Złowodzki (PK); recenzenci:
prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn;
dr hab. inż. arch. Zbigniew Radziewanowski, prof. PL; 20 XI 2013 r.
14

dr Ewa Wolff (spoza PK) — „Badania nad syntezą poliestrów w warunkach
promieniowania mikrofalowego”; promotor: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał; recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski, prof. dr hab. inż. Stefan Baj (PŚ),
25 IX 2013 r.
dr inż. Anna Gomułczak (spoza PK)
— „Ocena skutków mechanicznej aktywacji mieszanych układów tlenkowych jako
prekursorów katalizatorów”, promotor:
prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa;

jektowych przy zabytkach nieruchomych
w specjalności architektonicznej. Prowadzi własną pracownię architektoniczną.
W ciągu 21 lat pracy zawodowej wykonał
ponad 70 projektów architektonicznych.
Najważniejsze zrealizowane projekty po
uzyskaniu stopnia doktora to m.in.: amfiteatr w Białej Podlaskiej (2003 r.), hala
sportowa w Lublińcu (2005 r.), Centrum
Bezpieczeństwa w Krakowie (2006 r.),
rozbudowa cmentarza w Krakowie-Batowicach (2006 r.), zespoły budynków jednorodzinnych w Krakowie — La
Maison (2009 r.) i Das Haus (2011 r.). Te
dwie ostatnie realizacje ZG SARP zaliczył
odpowiednio w 2010 r. i 2013 r. do grupy
dziesięciu najlepszych polskich projektów
domów jednorodzinnych. Projekty znalazły się wśród 30 innych prac z krajów
Grupy Wyszehradzkiej (V4) i były prezentowane na wystawach w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.
Dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski
uzyskał 21 nagród w konkursach architektonicznych, również międzynarodowych, m.in. w 2002 r. w konkursie „Hong
Kong West Kowloon Reclamation Concept
Plan”. Wykonany wspólnie z M. Takeyamą,
J. Wojtowiczem i E. Watanabe projekt był
wielokrotnie prezentowany w czasopismach zagranicznych, np. „Hinge” (Hongkong), „KJ Kensetsu Journal” (Tokio).
Jest członkiem władz krajowych Izby
Architektów RP, członkiem eCAADe i założycielem Fundacji „Pro Architectura”. Zasiadał w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Krakowie, był członkiem Zarządu Oddziału i Kolegium Sędziów Konkursowych SARP w Krakowie.
Za działalność społeczną został odznaczony Brązową Odznaką SARP i Srebrną
Odznaką IARP.

recenzenci: prof. dr hab. Regina Kijkowska
(Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej
i Nauk Humanistycznych im. Prof. Meissnera w Ustroniu); prof. dr hab. Edward Mikuli (UJ); 30 X 2013 r.
dr inż. Piotr Radomski (C-1) — „Badania nad otrzymywaniem wodorotlenku magnezu o żądanych i kontrolowanych właściwościach”; promotor:
dr hab. inż. Andrzej Jarosiński, prof. PAN
(Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN); recenzenci:
dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK,
prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil (ZUT
w Szczecinie); 30 X 2013 r.
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Centrum im. T. Kościuszki rozpoczyna działalność
W Krakowie powstało Centrum
Wystawienniczo-Konferencyjne im. Tadeusza Kościuszki. Jego działalność
zainaugurowano 20 listopada otwarciem wystawy „Żywe konstrukcje”,
przygotowanej we współpracy z Politechniką Krakowską.
Nowe centrum mieści się w murach
zabytkowego fortu przy kopcu Kościuszki. Jedno z pięter wyremontowanego
ostatnio obiektu przeznaczono na stałą ekspozycję muzealną poświęconą
Naczelnikowi, drugie natomiast służyć
będzie do organizowania konferencji
oraz prezentowania wystaw czasowych.
Pierwszą ekspozycją są „Żywe konstrukcje” — dzieło zespołu pracowników Politechniki Krakowskiej, kierowanego przez
dr. inż. Rafała Sieńkę.
Na wystawie pokazano interaktywne eksponaty, które służą przybliżeniu
zwiedzającym zagadnień inżynierskich.
Bodaj największe wrażenie robi most
o długości 4 metrów: uginając się pod
ciężarem wchodzącej nań osoby, nie
tylko podaje jej wagę, ale wskazuje także, w której części konstrukcji człowiek
się znajduje. Inną atrakcją jest wirtualny kopiec, do którego usypania może
się przyczynić każdy ze zwiedzających.

Ekspozycja służy także popularyzacji
problemów związanych z utrzymaniem
prawdziwego kopca Kościuszki zagrożonego głównie przez ulewne deszcze. Na
monitorach można obserwować wskazania przyrządów, które zainstalowano wewnątrz kopca podczas ubiegłorocznych
badań geologicznych. Przypomniano
też, że Kościuszko był jednym z pierwszych polskich inżynierów.
Ekspozycja stanowi fragment większego projektu „Ścieżki Kopernika”.
Jego celem jest popularyzacja nauk
technicznych wśród młodzieży szkolnej

oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania studiów technicznych. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Gospodarzem Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego jest Komitet
Kopca Kościuszki w Krakowie. W otwarciu placówki oraz wystawy „Żywe konstrukcje” uczestniczył rektor PK prof. Kazimierz Furtak. Obecny był prezes
Komitetu Kopca Kościuszki dr hab. Mieczysław Rokosz.

dr Marcin Toporek (spoza PK)
— „Zastosowanie metod chemometrycznych do badania układów elektrolitycznych”; promotor: dr hab. Tadeusz Michałowski, prof. PK; recenzenci: dr hab.
inż. Sławomir Wybraniec; prof. dr hab.
Andrzej Parczewski (UJ); 30 X 2013 r.

cenzenci: dr hab. inż. Henryk Bugłacki,
prof. AM w Gdyni, prof. dr hab. inż. Józef
Gawlik (PK); 27 XI 2013 r.

zenci: dr hab. inż. Władysław Jakubiec,
prof. ATH, prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek (PK); 27 XI 2013 r.

dr inż. Agnieszka Chojnacka-Brożek (M-1) — „Analiza wytrzymałościowa koron zębów przedtrzonowych
leczonych endodontycznie”; promotor:
dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK;
recenzenci: prof. dr hab. inż. Romuald
Będziński (PWr), prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz (PK); 27 XI 2013 r.

dr inż. Maria Hebdowska-Krupa
(M-2) — „Wpływ tufu wulkanicznego na
własności powłok antykorozyjnych stali”;
promotor: dr hab. inż. Janusz Mikuła,
prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. Ihor
Kobasa (Narodowy Uniwersytet w Czerniowcach), prof. dr hab. inż. Zbigniew
Żurek (PK); 27 XI 2013 r.

dr inż. Tim Eichner (PricewaterhouseCoopers AG) — „Finding of geometrical parameters as a base of In-process metrology system in WPM gear
forming” („Dobór parametrów geometrycznych jako podstawa opracowania
systemu metrologicznego w procesie
kształtowania kół zębatych na maszynie WPM”); promotor: dr hab. inż.
Michał Wieczorowski, prof. PP; recen-

dr inż. Marek Rybarz (Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o.) — „Analiza procesu tworzenia się kondensatu
i jego oddziaływanie na trwałość układu wylotowego silnika spalinowego”;
promotor: dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK; recenzenci: prof. dr hab.
inż. Kazimierz Romaniszyn (ATH),
dr hab. inż. Edward Kołodziej, prof. PK
(PK); 27 XI 2013 r.

dr inż. Szymon Skoneczny (C-3) —
„Nieliniowa charakterystyka stacjonarna
bioreaktorów przepływowych z unieruchomionym biofilmem”; promotor: prof. dr
hab. inż. Bolesław Tabiś; recenzenci: prof.
dr hab. Stanisław Ledakowicz (PŁ), dr hab.
inż. Witold Żukowski, prof. PK; 11 XII 2013 r.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Ireneusz Baran (M-6) —
„Identyfikacja uszkodzeń korozyjnych
zbiorników na paliwa płynne metodą
emisji akustycznej”; promotor: dr hab.
inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK; re-

Fot.: Jan Zych
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Wspomnienia

monografie, cykl artykułów itp. W 2013 r.
rozstrzygnięto już 12. konkurs. Nagrody i dyplomy były wręczane w dniach
inauguracji roku akademickiego AGH,
Politechniki Krakowskiej, a ostatnio również Politechniki Świętokrzyskiej. Profesor Engel wręczał nagrody osobiście.
W roku minionym, ze względu na stan
zdrowia, nie mógł tego dokonać.

Zbigniew Witold Engel
2 listopada 2013 r. zmarł prof. dr hab.
inż. Zbigniew Witold Engel — doctor honoris causa Politechniki Krakowskiej. Był
również doctorem honoris causa Akademii
Górniczo-Hutniczej i Politechniki Świętokrzyskiej, profesorem honorowym Politechniki Warszawskiej, a także członkiem
Petersburskiej Akademii Nauk oraz Institute of Noise Control Engineering w USA.

Profesor Zbigniew Engel urodził się
1 kwietnia 1933 r. w Zawadach koło Żółkwi w województwie lwowskim. Świadectwo dojrzałości otrzymał w Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana Matejki
w Wieliczce w roku 1950.
W 1955 r. uzyskał stopień magistra inżyniera mechanika na Wydziale Komunikacji Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej w Krakowie. Doktoryzował
się w 1962 r. na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH, a w 1966 r.
uzyskał stopień doktora habilitowanego
w dyscyplinie mechanika. W 1973 r.
nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego, a w roku 1978 — tytuł profesora
zwyczajnego. Na stanowisku profesora
zwyczajnego pracował do 2003 r. w Instytucie Mechaniki i Wibroakustyki, był
jego dyrektorem. Po przejściu na emeryturę podjął pracę w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy — Państwowym
Instytucie Badawczym w Warszawie.
Przez 16 lat był przewodniczącym rady
naukowej tej instytucji.
Profesor Zbigniew Engel był wybitnym specjalistą z zakresu mechaniki
i wibroakustyki. Był twórcą wibroakustyki
— nowej dziedziny wiedzy, dyscypliny,
która zajęła ważne miejsce w światowej
nauce.
Sformułował
podstawowe
zadania tej dyscypliny, określił jej zakres i zasadnicze cele. Podejmował najważniejsze problemy. Główne obszary
jego zainteresowań obejmowały analizę
i syntezę mechanizmów, dynamikę maszyn, zagadnienia drgań mechanicznych
liniowych i nieliniowych, podstawy techniki wibracyjnej, akustykę środowiska,
zwalczanie zagrożeń wibroakustycznych. Publikacje, raporty oraz opracowania naukowe i techniczne Profesora
przyczyniły się do obniżenia zagrożenia
drganiami i hałasem w środowisku życia
i pracy człowieka.
16
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Na Akademii Górniczo-Hutniczej
profesor Zbigniew Engel był inicjatorem
i organizatorem budowy kompleksowych
laboratoriów wibroakustycznych. Dzięki
jego pracy i staraniom powstał w Krakowie pawilon wibroakustyki z unikatowymi
w skali światowej laboratoriami do badania procesów wibroakustycznych, wyposażonymi we współczesną aparaturę
komorami bezechowymi i pogłosowymi.
Profesor Zbigniew Engel uczestniczył w pracach redakcyjnych czasopism naukowych, m.in. jako: redaktor
naczelny kwartalnika AGH „Mechanics”,
członek rad naukowych „Archives of
Acoustic”, „Occupational Safety and Ergonomics Journal”, „Dynamics of Machines”, „Journal of Sound and Vibrations”.
Profesor wydał też kilka opracowań
historycznych dotyczących wkładu uczonych polskich w naukę światową, takich
jak „Z dziejów mechaniki w Krakowie”,
„Z historii teorii drgań w Polsce” czy wielkie dzieło „Maksymilian Tytus Huber”.
W sposób istotny przyczynił się do tego,
że hipoteza wytężeniowa Hubera została przez światowe środowiska naukowe
uznana jako pierwsza. Ogłoszona została w 1904 r., podczas gdy hipotezy R. Misesa i H. Hencky’ego ogłoszono później
(w 1913 r. i w 1924 r.).
Był inicjatorem i jednym z założycieli
Fundacji Rodziny Engelów. Fundacja co
roku przyznaje Nagrodę im. Profesora
Engela młodym (nie ukończyli 35 lat)
pracownikom nauki. Nagrody są przyznawane za wybitne osiągnięcia w badaniach podstawowych, np. za wyróżnione prace doktorskie, habilitacyjne,

Długa lista wyróżnień i odznaczeń
profesora Zbigniewa Engela obejmuje
m.in.:
● tytuł doctora honoris causa Akademii
Górniczo-Hutniczej (2001 r.),
● tytuł doctora honoris causa Politechniki Krakowskiej (2006 r.),
● tytuł doctora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej (2012 r.),
● tytuł honorowego profesora Politechniki Warszawskiej (2009 r.),
● Złoty Medal Czechosłowackiej Akademii Nauk im. Krizika,
● Medal „Pro Silentia” (Węgry),
● Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
● Medal Komisji Edukacji Narodowej,
● Złoty Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”,
● Medal im. Profesora Stefana Ziemby,
● Medal Polskiego Towarzystwa Akustycznego im. Marka Kwieka.
Profesor Zbigniew Engel był kilkakrotnie laureatem nagród ministra szkolnictwa wyższego, ministra edukacji narodowej, ministra budownictwa. W 2005 r.
otrzymał Nagrodę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
Nauka polska, a w szczególności nauki techniczne, poniosły olbrzymią stratę. Profesor Zbigniew Engel pozostanie
w naszej pamięci jako dobry człowiek,
wielki przyjaciel ludzi.

Józef Nizioł

*
Profesor Zbigniew Engel przez
całe życie związany był z działalnością naukowo-dydaktyczną Akademii
Górniczo-Hutniczej. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1952 r. w Katedrze Mechaniki Technicznej. Był organizatorem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki AGH,
a następnie kierownikiem Katedry Mechaniki i Wibroakustyki.
Prace Profesora zespoliły teorię drgań
układów mechanicznych z mechaniką

zjawisk akustycznych w jeden sprzężony
model mechaniczno-akustyczny, dając
początek dyscyplinie naukowej zwanej
wibroakustyką. Prof. Engel pierwszy
sformułował podstawowe zadania wibroakustyki, określił jej zakres i zasadnicze cele.
Publikowany dorobek naukowy Profesora obejmuje ponad 570 pozycji: monografie, podręczniki, skrypty, artykuły
w czasopismach naukowych, referaty na
kongresach i konferencjach naukowych.
Szczególne znaczenie mają monografie
— „Ochrona środowiska przed drganiami
i hałasem” oraz „Zasada wzajemności”.
Do dorobku Profesora zaliczyć należy
również 17 patentów oraz dużą liczbę
prac niepublikowanych, wykonanych na
potrzeby gospodarki i przemysłu.
Z jego inicjatywy powstał ogólnopolski
Zespół Techniki Wibracyjnej; w 1966 r. zostało zorganizowane I Sympozjum Techniki Wibracyjnej w Gdańsku — następne
odbywały się w AGH, również pod jego
kierownictwem. Na sympozjach prezentowane były prace naukowe wszystkich
znaczących ośrodków w kraju, zajmujących się tą problematyką.
Duża część aktywności zawodowej
Profesora związana była z kształceniem
kadry naukowej. Był promotorem 39 zakończonych prac doktorskich, recenzował ponad 100 rozpraw doktorskich
i ponad 50 rozpraw habilitacyjnych. Opiniował kilkadziesiąt wniosków dotyczących nadania tytułu profesora.
Na specjalne podkreślenie zasługuje wieloletnia współpraca Zbigniewa Engela z Politechniką Krakowską.
W uznaniu osiągnięć w tym zakresie
Profesorowi przyznano Medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej”.
W 2006 r. otrzymał tytuł doctora honoris
causa PK. Młodzi pracownicy naukowo-dydaktyczni PK znaleźli się w gronie
laureatów Nagrody im. Profesora Zbigniewa Engela pierwszego stopnia.
Są to: Michał Maniowski (2009), Marcin Banach (2010), Sławomir Milewski
(2011) i Joanna Ortyl (2013).
Wśród zagranicznych naukowych
ośrodków, z którymi współpracował
prof. Zbigniew Engel, należy wymienić: Purdue University w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytet Techniczny
w Kopenhadze, Techniczny Uniwersytet w Bratysławie, Instytut Materiałów
i Mechaniki Maszyn Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, Instytut Budowy Maszyn Rosyjskiej Akademii Nauk
w Moskwie, Instytut Politechniczny w Kijowie, Instytut Politechniczny w Peters-

burgu, Politechnikę w Budapeszcie, Uniwersytet Techniczny w Tokio.
Działalność naukowa przyniosła
Profesorowi uznanie w postaci członkostwa w wielu organizacjach naukowych,
takich jak: Akademia Inżynierska w Polsce, Petersburska Akademia Nauk,
Institute of Noise Control Engineering
USA, International Institute of Acoustics
and Vibration. Należał do wielu krajowych i zagranicznych organizacji naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
Deutsche Gesellschaft für Akustik, Gesellschaft für Angenwandte Mathematik
und Mechanik. Profesor czynnie uczestniczył w organizacji wielu międzynarodowych i krajowych kongresów, konferencji i sympozjów naukowych. Był
członkiem komitetów naukowych wielu
konferencji, m.in. kongresów INTER
NOISE w: Warszawie, Edynburgu, Monachium, Pekinie, Awinionie, Newport
Beach, Gothenburgu (USA), Toronto,
Budapeszcie, Nicei, Hadze, Seulu, Pradze. W latach 2000, 2002 i 2004 przewodniczył Komitetowi Naukowemu
Konferencji „Noise and Vibration in
Transport” w Petersburgu.
Był sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji „Dynamika Maszyn” w Krakowie
w 1965 r. Był też głównym organizatorem Międzynarodowych Konferencji
Zwalczania Hałasu NOISE CONTROL
odbywających się cyklicznie, co trzy lata,
od roku 1976.
Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji, w tym wiceprzewodniczącego Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
wiceprzewodniczącego i członka Prezydium Komitetu Akustyki PAN, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego
Komisji Mechaniki Stosowanej Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii
Nauk, sekretarza, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej,
członka Państwowej Rady Ochrony
Środowiska, a także członka wielu rad
naukowych.
Zbigniew Witold Engel był wybitnym
uczonym i nauczycielem akademickim,
wychowawcą i organizatorem. Jego
dorobek naukowy, dydaktyczny, organizacyjny oraz wkład w kształcenie kadr
mechaników i wibroakustyków, a także
wybitna rola, jaką spełniał w rozwoju
mechaniki i wibroakustyki przyniosły mu
duży autorytet w skali krajowej i międzynarodowej. Rozwinął atrakcyjne dzie-

dziny badań z zakresu wibroakustyki
z wieloma możliwościami zastosowań
w konstrukcjach maszyn, ochronie środowiska, medycynie, diagnostyce technicznej. Wszędzie tam pozostawił trwały ślad swojej działalności, wytyczający
nowe kierunki rozwoju tych dyscyplin
naukowych.
Profesora Engela poznałem w połowie lat 70. ubiegłego stulecia. Jako
asystent w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Krakowskiej
zostałem włączony do zespołu realizującego jeden z tematów pracy naukowo-badawczej kierowanej właśnie przez
Profesora. Uderzała przede wszystkim
rzeczowość i konkretność jego wystąpień na corocznych seminariach podsumowujących wyniki osiągane w badaniach naukowych. Jeżeli pojawiały
się problemy, zawsze można było liczyć
na ogromną życzliwość i wyrozumiałość
Profesora. Te przymioty charakteru były
szczególnie widoczne, gdy analizowało się sporządzane przez niego recenzje prac naukowych. Był recenzentem
w moim przewodzie habilitacyjnym zarówno monografii, jak i dorobku. Przez
wiele lat pracy naukowej spotykałem się
z jego sympatią. Być może relacje te zadecydowały o wyborze mojej osoby na
promotora w postępowaniu związanym
z nadaniem Profesorowi Zbigniewowi
Engelowi godności doctora honoris causa Politechniki Krakowskiej.
Coraz bardziej rozległa staje się strefa cienia, w którą odchodzą osoby nam
bliskie.

Stanisław Michałowski

Odeszli
Tadeusz Bielecki, mgr inż., emerytowany długoletni nauczyciel
akademicki, starszy wykładowca
w Zakładzie Geodezji Instytutu
Geotechniki na Wydziale Inżynierii
Środowiska PK, opiekun praktyk
studenckich — zmarł 30 sierpnia
2013 r., miał 74 lata.
Michał Ryczkowski, pracownik
Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK w latach
1985–1991, fotograf zatrudniony
w Zespole Fotografii Naukowej
— zmarł 16 sierpnia 2013 r., miał
67 lat.
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70-lecie profesora Wacława Serugi

Uczestnicy odbywającej się w Zakopanem konferencji naukowej „Dom
i osiedle jutra” uczcili przypadające
w 2013 r. 70. urodziny profesora Wacława Serugi — wybitnego krakowskiego architekta i nauczyciela akademickiego, bardzo zasłużonego dla
Politechniki Krakowskiej. W trakcie
uroczystego spotkania, które odbyło się 18 października, w pierwszym
dniu konferencji, przypomniano dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jubilata.
Bogaty życiorys prof. Wacława Serugi przedstawiła w swej laudacji prof. Grażyna
Schneider-Skalska.
Później
uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć skróconą wersję filmu „Dziekan”
(z 2005 r.) poświęconego osobie jubilata
i prezentację zdjęć z jego życia prywatnego, ułożonych też w swego rodzaju
film. Spotkanie prowadził prof. Wojciech
Kosiński, wspominając m.in. wspólne
z Wacławem Serugą wspinaczki w Tatrach, odbywane jeszcze w czasach studenckich.
Prof. dr hab. inż. Wacław Seruga otrzymał w młodości solidne podstawy. Urodzony 24 sierpnia 1943 r. w Bochni, maturę zdał w 1961 r. w czołowym wówczas
krakowskim liceum — I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego. Na studiach na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej spotkał
prof. Witolda Cęckiewicza, pod którego
kierunkiem przygotował pracę dyplomową „Projekt studialny osiedla dla 40 000
mieszkańców — kształtowanie struktury
mieszkaniowej o układach zmiennych”
(stopień magistra uzyskany w 1967 r.),
a później także pracę doktorską „Warunki
prawidłowej lokalizacji ośrodków usługowych dzielnicowych i osiedlowych w mieście dużym” (obronioną w 1974 r.).
Zaraz po studiach rozpoczął pracę dydaktyczną i naukową na PK. Już
jako młody człowiek, uczestnik konkursów architektoniczno-urbanistycznych,
zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia.
Pierwsze nagrody przyznano mu za projekty zespołów mieszkaniowych w paśmie Północnym w Warszawie, w paśmie
Wielickim w Krakowie i paśmie Ruczaj-Zaborze oraz za projekt Śródmieścia
Zachód w Katowicach i Centrum Usługowego „Kaskada” w Warszawie.
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Architekt wierny naturze

Współpracując z wieloma krakowskimi biurami architektonicznymi razem z żoną, mgr inż. arch. Małgorzatą
Buratyńską-Serugową,
zaprojektował
zespoły mieszkaniowe w Krakowie
(m.in. Wola Duchacka), Kielcach i Myślenicach, a także kościół św. Stanisława
w Siedliszowicach. Z czasem doszły do
tego jeszcze kolejne krakowskie osiedla,
w tym przy ulicach: Wesele, Radzikowskiego, Lea i Armii Krajowej. Już w nowym stuleciu lista dokonań architektonicznych Wacława Serugi powiększyła
się o następne pozycje, przede wszystkim budynki i zespoły mieszkaniowe
(budynek mieszkalno-usługowy przy
ul. Szablowskiego 3 zdobył w 2002 r.
tytuł Wicemistera Krakowa), ale także
obiekty użyteczności publicznej, w tym
kościoły w Krakowie i Tokarni oraz Centrum Muzyki Capellae Cracoviensis
w Krakowie. Oceniając tę twórczość,
podkreśla się niekwestionowane wartości humanistyczne.
W parze z owocną pracą projektową
idzie działalność naukowa. W 1986 r.
Wacław Seruga uzyskał stopień doktora
habilitowanego, do czego podstawą stała się książka „Warunki i kryteria kształtowania niskiej intensywnej zabudowy
mieszkaniowej”. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych otrzymał w roku
2000 i wtedy też stanął na czele Katedry
Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego PK. Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Wacława Serugi koncentrują się głównie wokół problemów

związanych z kształtowaniem zdrowego,
zrównoważonego środowiska mieszkaniowego człowieka, z kształtowaniem
przestrzeni publicznych w miejskich
zespołach zamieszkania, z projektowaniem architektoniczno-urbanistycznym
zespołów mieszkaniowych ze szczególnym uwzględnieniem formowania
niskiej, intensywnej zabudowy mieszkaniowej.
Ostatnie 20 lat działalności prof. Serugi to wytężona praca na rzecz rozwoju
Wydziału Architektury PK. Począwszy
od 1994 r. aż do 2013 r. pełnił funkcję
dyrektora Instytutu Projektowania Urbanistycznego, jednak nie przez cały ten
okres, bowiem w latach 1990–1993
powierzono mu funkcję prodziekana
ds. dydaktyki, a w latach 1999–2005 —
przez dwie kadencje — był dziekanem
WA. Stając na czele wydziału, bardzo
przyczynił się do wzrostu jego prestiżu,
o czym świadczy m.in. przyznanie wydziałowi w listopadzie 2000 r. akredytacji Royal Institute of British Architects,
a także akredytacja z wyróżnieniem
od Państwowej Komisji Akredytacyjnej
w 2006 r.
Starania prof. Wacława Serugi jako
dziekana w dużym stopniu przyczyniły się do znacznej poprawy sytuacji
lokalowej wydziału, który zyskał nowe
pomieszczenia w budynku przy ul. Podchorążych 1, czyli w Pałacu w Łobzowie.
W styczniu 2005 r. mogły się tu przenieść
z budynku przy ul. Warszawskiej władze
wydziału. Nie można też pominąć faktu,
że w okresie obu kadencji dziekańskich
profesora nastąpił ogromny rozwój kadry
naukowej. W roku 2005 Wydział Architektury PK osiągnął liczbę 38 samodzielnych pracowników naukowych, z których
14 legitymowało się tytułem profesora
„belwederskiego”. Tak utytułowaną kadrą nie mógł się poszczycić żaden inny
wydział architektury w Polsce.
Wśród wielu znaczących dokonań
prof. Serugi na wymienienie zasługuje
powołanie do życia i ciągłe doskonalenie dwujęzycznego, polsko-angielskiego
rocznika
naukowego
„Środowisko
Mieszkaniowe — Housing Environment”,
wydawanego przez Katedrę Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego PK.
Periodyk godzien jest uwagi nie tylko
z racji poziomu naukowego (znajduje
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Konferencja „Dom i osiedle jutra” w Zakopanem

stwa przyszłości do kwestii mieszkaniowych. Mówiono o nowych formach zamieszkania. Znaczna część wypowiedzi
dotyczyła też obecnego stanu mieszkalnictwa w Polsce w kontekście oczekiwań
mieszkańców.
Na konferencję przygotowano dwa
obszerne tomy rocznika „Środowisko
Mieszkaniowe” publikowanego od dziesięciu lat przez Katedrę Kształtowania
Środowiska Mieszkaniowego. W wydaniu ukazało się około 90 artykułów nadesłanych na konferencję.
Zakopiańskie spotkanie stało się okazją do wręczenia medalu Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego „Bene
Merentibus” przyznawanego od 2009 r.
za wybitną twórczość architektoniczno-urbanistyczną o walorach humanistycznych, działalność dydaktyczną i naukową,
wspieranie idei przyjaznego środowiska
mieszkaniowego oraz promocję działań
zmierzających do poprawy jakości owego środowiska. Nowymi posiadaczami
medalu zostali (w kolejności przyznania):
Herbert Bűhler (honorowy profesor PK),
Wojciech Buliński, Wojciech Bonenberg,
Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Andrzej Kadłuczka, Stefan Wrona, Zbigniew Zuziak,
Hanna Grabowska-Pałecka, Wojciech

się na liście czasopism punktowanych
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), ale także ze względu na głęboko
przemyślany dobór tematów i kompozycję każdego wydania.
Jako dydaktyk prof. Seruga pobudza konkurencyjność wśród studentów. Dzięki zainicjowaniu przez niego
współpracy Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego z gminami
województwa małopolskiego studenckie
projekty architektoniczno-urbanistyczne
zespołów mieszkaniowych powiązane
są z konkretnymi warunkami lokalizacyjnymi, a sami studenci mogą zapoznawać się z praktycznymi aspektami
zawodu architekta. Jest promotorem
336 obronionych prac dyplomowych.
Pod jego kierunkiem zostało wypromowanych 13 doktorów i otwartych jest
6 następnych przewodów doktorskich.
W trakcie rozmowy z niżej podpisanym prof. Seruga wygłosił zaskakującą,

jak na projektanta wielu osiedli mieszkaniowych dla Krakowa i innych miast,
deklarację: — Nigdy nie lubiłem miasta.
Aby to zrozumieć, trzeba powiedzieć
kilka słów o autentycznym uwielbieniu,
jakim profesor darzy przyrodę. Już od
czasów studenckich dbał o częste kontakty z naturą. Podczas studiów wspinał
się w Tatrach. Umiejętności taterniczych
uczył się notabene od jednego z czołowych polskich himalaistów Zygmunta
Andrzeja Heinricha. Potem jeszcze długie lata uprawiał turystykę wysokogórską
i z grupą podobnych jak on zapaleńców
był w górach Rumunii, Bułgarii, Peloponezu, w Alpach Julijskich i na stokach
Elbrusu. Również od czasu studiów uprawia narciarstwo i żeglarstwo. Jak mówi,
nie chodzi w tym wszystkim tylko o sam
sport, ale głównie o możliwość bliskiego
kontaktu z naturą.
Zamiłowanie do przyrody ma, zresztą, istotny wpływ na twórczość architek-

Podczas konferencji referat wygłosił prof. Herbert Bühler z Fachhochschule Münster

Kosiński, Zbigniew Paszkowski, Jacek
Gruszka, Andrzej Ogorzałek i Danuta
Kupiec-Hyła. Autorem projektu medalu
jest prof. Stefan Dousa.
W konferencji oprócz przedstawicieli
reprezentujących krajowe ośrodki akademickie uczestniczyli goście z Aten,
Barcelony, Bostonu, Lwowa, Mediolanu i Münster. Przybył także rektor PK
prof. Kazimierz Furtak.

(ps)

toniczną profesora. Kieruje się w niej
zawsze przede wszystkim zasadą: nie
szkodzić naturze. W swych projektach
stara się zostawiać jak najwięcej terenu
biologicznie czynnego i dbać o to, by architektura harmonizowała z naturą.

*
Podczas jubileuszowego spotkania
zespół współpracowników uczcił profesora tytułem honorowego kierownika Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego. Stosowny akt nadania tytułu
sporządzono w formie zwoju przypominającego rzymski rotulus.
Z okazji jubileuszu prof. Wacław
Seruga otrzymał medal „Bene Merentibus” Katedry Kształtowania Środowiska
Mieszkaniowego.

Lesław Peters
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Pod hasłem „Dom i osiedle jutra”
odbyła się 18 i 19 października 2013 r.
w Zakopanem IV Międzynarodowa
Konferencja Naukowa Katedry Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego
Wydziału Architektury PK. Konferencja
zgromadziła około 120 uczestników,
którzy przybyli z uczelni całej Polski
i znaczących ośrodków zagranicznych.
Ideą inicjatora spotkania i jego kuratora naukowego, prof. Wacława Serugi,
było zgromadzenie przedstawicieli kilku
pokoleń, w tym szczególnie osób młodych, aby ułatwić im zawodowy start.
I ten zamiar w pełni się powiódł. Mieli oni
okazję nie tylko nawiązać wiele obiecujących kontaktów, ale także przedstawić
własne wystąpienia.
Znamiennym rysem konferencji była
próba spojrzenia w przyszłość architektury
z punktu widzenia obecnie obserwowanych zjawisk. Wprowadzając zebranych
w tematykę obrad, prof. Seruga zwrócił
m.in. uwagę na zagrożenia wynikające
z ocieplania się klimatu, uszczuplenie naturalnych zasobów środowiska z powodu
nadmiernej eksploatacji oraz wzrost demograficzny prowadzący do urbanizacji
globu. Uczestnicy spotkania przedstawili
różne poglądy na podejście społeczeń-

Fot.: Jan Zych

Architektura w obliczu wyzwań XXI wieku
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Fot.: Jan Zych

Laureatami konkursu „Innovator
Małopolski 2013” zostały: Firma NPF,
Softhis Sp. z o.o. oraz PROTECH
Sp. z o.o. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 14 listopada w Muzeum Lotnictwa Polskiego podczas
konferencji dotyczącej innowacyjnych zamówień na rzecz przemysłu,
małych i średnich przedsiębiorstw
i usług publicznych, zorganizowanej
przez Komisję Europejską.
„Innovator Małopolski 2013” — to już
ósma edycja konkursu, który na dobre
wpisał się na listę wydarzeń województwa małopolskiego. Jego głównym zadaniem jest promowanie wśród firm regionu
ducha nowatorskiego podejścia do biznesu, otwartości na śmiałe pomysły, idei
transferu nowoczesnych technologii.
Konkurs jest przeznaczony dla
małych i średnich przedsiębiorstw oraz
mikroprzedsiębiorstw z terenu województwa małopolskiego, szczycących się
sukcesami w opracowywaniu lub wdrażaniu nowych technologii, innowacyjnych
rozwiązań produkcyjnych, usługowych,
marketingowych czy
organizacyjnych.
Do
rywalizacji
w tegorocznej edycji konkursu stanęło
kilkadziesiąt podmiotów różnych branż.
Po wnikliwej analizie
kapituła
konkursu,
pod przewodnictwem
rektora PK prof. Kazimierza
Furtaka,
wybrała do półfinału
11 firm, w których niezależni eksperci —
pracownicy naukowi
uczelni i instytutów

Fot.: Jan Zych
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Najbardziej innowacyjne firmy Małopolski

Od lewej: Jacek Habryło (Firma NPF), Marcin Nowak (Softhis Sp. z o.o.), Ryszard Mauthe (Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel) oraz Jan Krupnik (PROTECH Sp. z o.o.)

badawczo-rozwojowych, przeprowadzili
specjalistyczne audyty technologiczne.
Ocenie poddano parametry decydujące
o innowacyjności firmy, produktu, usługi
czy technologii.
Do finału zostało zaproszonych
7 najlepiej ocenionych przez ekspertów
firm, spośród których wybrano laureatów w trzech kategoriach. Przyznano
również jedno wyróżnienie. Laureatami
konkursu „Innovator Małopolski 2013”
zostali:
 w kategorii mikroprzedsiębiorstwo —
Jacek Habryło Firma NPF — za zestaw palnikowy zgazowujący pellet
typu Lester;
 w kategorii małe przedsiębiorstwo
— Softhis Sp. z o.o. — za platformę
ORBIZER;

 w kategorii średnie przedsiębiorstwo —
PROTECH Sp. z o.o. — za zaczepiane
do ciągnika urządzenie do wytwarzania
wysoko zgęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i (lub) łodygowych.
Wyróżnienie otrzymała Krakowska
Spółdzielnia Niewidomych Sanel za konsekwencję we wdrażaniu innowacyjnych
rozwiązań w przedsiębiorstwie.
Konkurs organizuje Centrum Transferu
Technologii Politechnika Krakowska w ramach projektu Enterprise Europe Network.
Współorganizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Marlena Marek
Mgr Marlena Marek pracuje w Centrum Transferu Technologii PK.

UTW PK z certyfikatem
Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej został formalnie
uznany za „Miejsce przyjazne seniorom”. W ramach trzeciej edycji akcji
prowadzonej pod takim właśnie hasłem uhonorowano go specjalnym
certyfikatem, podobnie jak 34 inne
firmy i instytucje.
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Certyfikaty przyznał prezydent Krakowa Jacek Majchrowski i marszałek
województwa małopolskiego Marek
Sowa. Gala finałowa odbyła się 29 listopada. Organizatorami akcji są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Wydział Spraw Społecznych UMK
— Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw

Społecznych. Tytuł „Miejsce przyjazne
seniorom” przyznano także Stowarzyszeniu Willa Decjusza, Muzeum Sztuki
Współczesnej MOCAK, Śródmiejskiemu Ośrodkowi Kultury, Centrum Kultury
„Dworek Białoprądnicki” i Opactwu Benedyktyńskiemu w Tyńcu.

(ps)
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Program efektywnej komercjalizacji wyników badań

Od listopada 2013 r. na Politechnice Krakowskiej realizowany jest projekt w ramach programu SPIN-TECH.
Jego celem jest intensyfikacja procesu komercjalizacji wyników badań
i prac rozwojowych powstałych na PK.
Obecnie zespół projektowy inwentaryzuje ofertę technologiczną uczelni.
— Efektywna komercjalizacja wyników badań to jedno z naszych priorytetowych zadań. Mamy nadzieję, że wypracujemy rynkowy model współpracy
z przemysłem pozwalający zarówno naszym twórcom, jak i uczelni na osiąganie
korzyści majątkowych — mówi prof. Jan
Kazior, prorektor ds. nauki.
Projekt „Przygotowanie i założenie
spółki celowej jako efektywnego podmiotu zarządzającego komercjalizacją
wyników badań i prac rozwojowych powstałych na Politechnice Krakowskiej”
jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Pro-

gramu SPIN-TECH. Jego realizacja
potrwa do października 2014 r. Projekt
jest koordynowany przez Zespół ds. Komercjalizacji PK, który ma przed sobą
kilka poważnych zadań, m.in. weryfikację oferty technologicznej PK. — Zanim
znajdziemy odbiorców naszej oferty, musimy sami wiedzieć, co mamy i ile to jest
warte. Rozpoczęliśmy inwentaryzację
oferty komercyjnej uczelni, czyli przede
wszystkim wyników prac badawczych,
infrastruktury i tego, co jest najcenniejszym dobrem — potencjału osobowego
— informuje Izabela Paluch kierownik
projektu SPIN-TECH.
W późniejszym etapie zinwentaryzowane oferty zostaną poddane analizie
i ocenie potencjału komercjalizacyjnego.
— Naszym celem jest wybór rozwiązań
najbardziej rokujących na komercjalizację. Szukamy diamentów, które po oszlifowaniu staną się drogocennymi brylantami. To „oszlifowanie”, to m.in. wycena,

zapewnienie należytego wsparcia w obszarze ochrony prawnej rozwiązania
i opracowanie profesjonalnej oferty dla
klienta — dodaje Krzysztof Oleksy specjalista ds. komercjalizacji.
W najbliższych miesiącach pracownicy PK zainteresowani tematyką komercjalizacji będą mogli uczestniczyć
w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych organizowanych przez zespół
projektowy. Zwieńczeniem projektu będzie powołanie spółki celowej – firmy
zarządzającej w imieniu uczelni (lub
instytutu badawczego) jej własnością
intelektualną przeznaczoną do komercjalizacji.

Monika Firlej-Balik

Mgr Monika Firlej-Balik jest pracownikiem Zespołu ds. Komercjalizacji.

Konwent Seniorów PK zapoznał się z programem ochrony
zabytkowego centrum Krakowa

W trosce o Stare Miasto
Podczas ostatniego w 2013 r. posiedzenia Konwentu Seniorów Politechniki Krakowskiej jego członkowie
mogli zapoznać się z „Planem ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto
w Krakowie”. Okazja była szczególna, albowiem wykonany na PK plan,
będący wyrazem troski o zabytkowe
centrum, uhonorowano niedawno
Nagrodą Miasta Krakowa. W trakcie
spotkania konwentu, które odbyło się
12 grudnia, podstawowe założenia
planu przedstawił dr hab. inż. arch.
Zbigniew Myczkowski, prof. PK.
Plan służy zachowaniu najcenniejszych wartości, jakie niesie z sobą przestrzeń historyczna w obrębie krakowskich
Plant. Oparty został na niezwykle drobiazgowej analizie stanu obecnego owej

przestrzeni i dopasowaniu do poszczególnych jej fragmentów odpowiednich
działań o charakterze konserwatorskim.
Bezpośrednim, najbardziej widocznym
efektem wprowadzenia planu w życie,
jest zniknięcie z Rynku Głównego i przylegających do niego ulic szpecących szyldów, reklam i innych elementów wystroju
miasta, ale to dopiero początek obliczonych na wiele lat działań. (Szerzej na ten
temat piszemy na s. 3–6). Zaproszony do
wygłoszenia wykładu dr hab. Zbigniew
Myczkowski z Instytutu Architektury Krajobrazu PK kierował pracami zespołu,
który wykonał opracowanie wyróżnione
przez Kraków prestiżową nagrodą.
Przedstawiony problem wzbudził
duże zainteresowanie uczestników posiedzenia, któremu przewodniczył jak zwy-

kle prof. Stanisław Juchnowicz. W swych
wypowiedziach dyskutanci wskazywali,
że tego typu działaniami ochronnymi i porządkującymi przestrzeń miejską należałoby w Krakowie objąć również miejsca
poza obszarem Starego Miasta. W szczególności zwrócono uwagę na problem barek cumujących na Wiśle pod Wawelem
i Błonia wraz z otaczającymi je terenami.
Spotkanie stało się okazją do wzajemnego złożenia sobie życzeń świątecznych i noworocznych. Z życzeniami
dla członków konwentu przybył także
rektor PK prof. Kazimierz Furtak. Przełamano się opłatkami, które poświęcił
proboszcz parafii św. Floriana, ks. prałat
Grzegorz Szewczyk.

(ps)
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Warsztaty studenckie NOWA PRZESTRZEŃ 2013

Informacje

Transformacje lokalnej tożsamości
70 studentów z trzech krakowskich
uczelni: Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Architektury Wnętrz), Politechniki Krakowskiej (Wydział Architektury)
oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego
(Instytut Socjologii i Zakład Estetyki Instytutu Filozofii) wzięło udział
w interdyscyplinarnych warsztatach
NOWA PRZESTRZEŃ. Spotkania zorganizowane od 12 do 15 listopada
ubiegłego roku miały służyć przekształcaniu lokalnej tożsamości i nadaniu jej nowych znaczeń, w odniesieniu
do konkretnych obiektów architektonicznych: opustoszałych budowli
dawnych hoteli „Forum” i „Cracovia”
oraz nieukończonego biurowca NOT,
tzw. szkieletora.
Dziewięć interdyscyplinarnych zespołów studenckich zmagało się w trakcie
warsztatów z twórczą realizacją pomysłów,
które przypisywały nową funkcję trzem
krakowskim pustostanom, wywodzącym
się z modernistycznej architektury. Problemem była nie tylko architektoniczna
adaptacja czy zaproponowanie nowych
rozwiązań formalnych, ale również wyszukanie dla tych obiektów niebanalnych
propozycji na „życie po życiu”. Zadanie
obejmowało ponadto wypracowanie niestandardowych koncepcji, kształtujących
bezpośrednie otoczenie budowli, tak by
możliwe stało się jego ponowne użytkowanie przez mieszkańców wszystkich dzielnic Krakowa. Istotą miało być więc tworzenie ponadlokalnych wartości społecznych.
Każdy z zespołów projektowych, wylosowawszy jako temat projektu jeden
z wymienionych obiektów, urzeczywistniał swoje wyobrażenia bez obciążeń
zawodowych, ekonomicznych, czasem
zapominając nawet o paradygmacie
architektury czy wręcz prawach fizyki.
W efekcie powstały wizje miasta, w którym
studenci chcieliby mieszkać, uczyć się,
pracować, ale nie w cieniu architektonicznych trupów. Projekty łączyły zagadnienia z zakresu architektury, socjologii,
estetyki i filozofii, bowiem wizualne reprezentacje — będące efektem pracy podczas
warsztatów — uwzględniały wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.
A to już nie jest wirtualny świat.
Wypracowana w trakcie warsztatów
innowacyjna metoda wspólnej pracy,
uwzględniająca perspektywy oglądu
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„Nature — Oxygen — Transformation” — biurowiec NOT w wizji studentów. Projekt
wykonali: Dominika Kurtyka, Agnieszka Musiał (ASP), Karolina Wieja, Maria Wronka (PK), Joanna Mleczko, Milena Kwiecień, Mateusz Curyło (UJ)

różnych dziedzin nauki i sztuki, stała się
punktem wyjścia do dalszych działań,
mających na celu zwrócenie uwagi
mieszkańców Krakowa na priorytetowe
problemy związane z przestrzenią publiczną miasta.
Warsztaty odbyły się po raz piąty
dzięki dofinansowaniu prorektora PK
ds. studenckich prof. Leszka Mikulskiego,
prorektora PK ds. kształcenia i współpracy z zagranicą prof. Dariusza Bog-

dała, dziekana Wydziału Architektury PK
prof. Jacka Gyurkovicha. Zorganizowano
je na Wydziale Architektury Wnętrz ASP
przy ul. Humberta 3 w Krakowie.

Tomasz Kapecki
Dr inż. arch. Tomasz Kapecki jest adiunktem
Instytutu Projektowania Architektonicznego
PK oraz współorganizatorem warsztatów
NOWA PRZESTRZEŃ.

„Cracovia” — fabryka nowej kultury. Projekt wykonali: Monika Dworak, Beata Szumilas, Aleksandra Wiecha (ASP), Tomasz Brzozowski (PK), Joanna Grzyb, Marta Ryś
i Jakub Baran (UJ)
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„Młoda Urbanistyka” wśród Łemków

powojenne losy tej grupy etnicznej oraz
wskazali na dialog, jaki codziennie jest
ich udziałem w miejscowościach, w których stanowią mniejszość. Nowe cenne
doświadczenia posłużą studentom za
wskazówkę do poszukiwania korzeni
tożsamości architektury w regionie.

Hanna Hrehorowicz-Gaber

Dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber jest
adiunktem Instytutu Projektowania Miast i Regionów na Wydziale Architektury, opiekunem
Koła Naukowego „Młoda Urbanistyka”.

Fot.: Ze zbiorów autorki

Ponadto na prośbę Zjednoczenia Łemków zinwentaryzowane przez studentów
zostały również obiekty typowe i charakterystyczne dla wsi Łosie. Przez ten czas
z dużą precyzją dom po domu, zagroda
po zagrodzie inwentaryzowane były
wszystkie obiekty drewniane, którym
z różnych przyczyn grozi degradacja.
Podczas obozu studenci poznali ziemię gorlicką, charakterystyczne układy
wiejskie wsi łemkowskich, architekturę
sakralną i świecką oraz mieli szansę
uczestniczyć we wspólnych warsztatach wraz z rodowitymi Łemkami, którzy
przybliżyli studentom skomplikowane

Fot.: Ze zbiorów autorki

Jak zasoby ropy naftowej wpłynęły na architekturę w południowej
Polsce? Małe leśne polanki z bulgoczącą czarną mazią dały podstawę
rozwoju wspaniałej, bogatej w detalu
architektury drewnianej w południowym rejonie Beskidu Niskiego. To
właśnie pozyskiwanie z „kopanek”
z ropą dziegciu, będącego cennym
lekarstwem w XIX wieku, i produkcja
smaru stały się podstawą niegdysiejszego bogactwa wsi Łosie.
Kim byli maziarze i jaką spuściznę
materialną po sobie pozostawili? To jedno z wielu pytań, na które poszukiwali
odpowiedzi członkowie Koła Naukowego „Młoda Urbanistyka”, działającego
przy Katedrze Budowy Miast Instytutu
Projektowania Miast i Regionów Politechniki Krakowskiej. Podczas obozu
naukowego w Łosiach — kolebce maziarstwa regionu gorlickiego — zapoznawali się ze specyfiką architektury,
będącej wypadkową lokalnej architektury łemkowskiej i wpływów obcej architektury europejskiej XIX w. Układy
wsi, charakterystyczne dla tego rejonu,
wciśnięte w doliny rzeczne, malownicze
jesienne pejzaże oraz otwartość, z jaką
mieszkańcy pokazywali swoje chyże
[domy — przyp. red.] sprawiły, że wiele
z tych chwil zostało zamkniętych w szkicach i obrazach.
Tygodniowy obóz zorganizowany na
zaproszenie starosty gorlickiego oraz
Zjednoczenia Łemków dał możliwość
zgłębienia specyfiki urbanistyki i architektury wsi o rodowodzie łemkowskim.

Informacje

Dialog z chyżą
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E-kursy w Bibliotece PK
Rozszerzenie tradycyjnej oferty
edukacyjnej o kursy e-learningowe
— to odpowiedź na zmieniające się
potrzeby społeczeństwa. W nurt tych
zmian wpisuje się również działalność
Biblioteki Politechniki Krakowskiej.
Na platformie e-learningowej Politechniki Krakowskiej (pod adresem: http://elf2.
pk.edu.pl/course/index.php?categoryid
=13) posadowione są e-szkolenia adresowane do studentów, doktorantów oraz
pracowników naukowych. Na początku
nowego roku warto wspomnieć o bibliotecznych e-kursach, przeznaczonych dla
słuchaczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
● Jak korzystać z Biblioteki PK — kurs
przeznaczony jest dla nowych użytkowników Biblioteki PK, zwłaszcza
dla studentów pierwszego roku. Pozwala poznać organizację i działalność biblioteki. Odpowiednikiem tego
szkolenia są kursy w języku angielskim i hiszpańskim dla studentów zagranicznych: Courses for foreigners
(English, Spanish), przygotowane
przez stażystę z Hiszpanii Jose Ramona Ferrego.
● Warsztat studenta — przyszłego inżyniera — kurs dla studentów, którzy chcą wykorzystywać drukowane
i elektroniczne źródła informacji (bazy
danych, zasoby BPK, Open Access,
ukrytego internetu) w celu szybszego
wyszukiwania informacji i publikacji
potrzebnych na zajęcia, do przygotowania referatu czy odnalezienia literatury na konkretny temat.
● Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej — kurs przydatny zarówno dla osób, które będą się zmagać
z pracą inżynierską, magisterską, jak
również dla tych studentów, którzy
piszą referat lub opracowują prezentację naukową. W e-szkoleniu krok
po kroku wyjaśniane są takie zagadnienia, jak: plan i konspekt pracy,
stosowanie języka naukowego, zamieszczanie materiałów uzupełniających, plagiat i poprawne cytowanie
publikacji, opracowanie bibliografii,
przygotowanie do egzaminu dyplomowego.
● Biblioteka naukowa — pierwsze kroki — celem kursu jest przybliżenie organizacji i funkcjonowania biblioteki
naukowej na przykładzie działalności
Biblioteki PK.
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Kursy biblioteczne na platformie PK
Źródło: http://elf2.pk.edu.pl/course/index.php?categoryid=13

Wszystkie kursy wzbogacone są
o narzędzia interaktywne, takie jak: filmy, prezentacje, zadania samosprawdzające. E-szkolenia na platformie
PK są dostępne przez cały rok, zatem
można do nich powrócić w trakcie toku
studiów. W 2014 r. biblioteczna oferta
e-learningowa zostanie poszerzona
o kursy specjalistyczne dla studentów
(uwzględniające specyfikę poszczególnych wydziałów). Oprócz proponowanych e-kursów w Bibliotece PK realizowane są również tradycyjne warsztaty

poświęcone wyszukiwaniu w różnych zasobach internetowych literatury na konkretny temat. Służą one studentom, doktorantom. Odbywają się także warsztaty
z bibliometrii dla pracowników naukowych. Do udziału w tych szkoleniach
również serdecznie zachęcam.

Joanna Radzicka

Mgr Joanna Radzicka jest pracownikiem Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki PK

„Focus” typuje naukowe wydarzenie roku 2013

Pływający dron z PK czeka na głosy
Zdalnie sterowana łódź przeznaczona do badania zbiorników wodnych,
skonstruowana przez dr. Andrzeja
Wolaka i Piotra Przecherskiego, pracowników Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej
— to jeden z pięciu przykładów „innowacji technicznych”, pretendujących
do miana najważniejszego naukowego wydarzenia roku 2013 w plebiscycie miesięcznika „Focus”. Czytelnicy
zdecydują, który z wynalazków zgło-

szonych we wszystkich trzech konkursowych kategoriach (z dziedziny medycyny, techniki i informatyki), zostanie
uznany za najważniejszy.
Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej —
www.soczewki.focus.pl od 20 grudnia
ubiegłego roku i potrwa do 17 lutego
2014 r. Pływający dron z PK liczy na
głosy z PK. Dajmy mu szansę!

(R.)
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Na ratunek głowie
Protezy do kranioplastyki wykonywane na indywidualne zamówienie

P

oważny uraz głowy powoduje niejednokrotnie konieczność usunięcia
fragmentów kości czaszki. Powstały ubytek można wypełnić, używając
odpowiedniej protezy. Technologię wykonywania protez dostosowanych
do indywidualnych potrzeb chorego opracował zespół utworzony przez specjalistów z Politechniki Krakowskiej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i firmy Tricomed SA.

Wizualizacja ubytku i wypełnienia

W Polsce najbardziej rozpowszechniony, ze względu na swe walory biokompatybilności i niskiej ceny, jest Codubix®. W przypadku tej sztywnej dzianiny
polipropylenowo-poliestrowej — dostarczanej dotychczas jedynie w kilku rozmiarach i z góry narzuconą krzywizną —
o dobrym efekcie kosmetycznym decyduje
dobranie krzywizny i docięcie pasujące do
stwierdzanego śródoperacyjnie ubytku.
Niestety, w wielu przypadkach zastosowanie uniwersalnej protezy do kranioplastyki nie dawało pożądanych efektów.
W tej sytuacji konieczne było opracowanie
technologii wykonywania protez Codubix®
na indywidualne zamówienie. Innowacyjność metody polega m.in. na możliwości
projektowania protez rozległych ubytków
i wykorzystaniu modelowania manualnego. Kolejne fazy postępowania to: wydruk
przestrzenny fragmentu czaszki, ręczne
modelowanie ubytku, skanowanie oraz
opracowanie projektu protezy i matrycy.
Technologię opracował interdyscyplinarny zespół w składzie: dr hab. inż.
Krzysztof Karbowski — profesor Politechniki Krakowskiej; prof. dr hab. med.
Andrzej Urbanik, dr med. Robert Chrzan

Model czaszki z widocznym ubytkiem po wykonaniu odbarczenia kostno-oponowego

— z Katedry Radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
dr hab. med. Marek Moskała, prof. UJ,
dr med. Jarosław Polak – z Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
dr inż. Witold Sujka — z firmy Tricomed
SA, zajmującej się produkcją wyrobów
medycznych.
Pierwszym krokiem w procesie formowania protezy jest wykonanie wirtualnego modelu czaszki pacjenta. W tym celu
opracowano specjalne oprogramowanie
do analizy obrazów uzyskanych metodami tomografii komputerowej. Zadaniem
programu jest wykrycie krawędzi kości
czaszki (digitalizacja). Wyniki działania
programu przesyłane są do systemu modelowania komputerowego (Catia V5),
w którym wykonywany jest projekt wypełnienia ubytku kości czaszki.
Wypełnienie ubytku (pokazane na rysunku obok) zostało w całości zaprojektowane w systemie komputerowym. Niekiedy
jednak takie modelowanie jest zbyt trudne
do wykonania. Zdarza się tak w przypadku
rozległych ubytków kości czaszki. W takiej
sytuacji na drukarce przestrzennej wykonywany jest model czaszki, a następnie
z masy plastycznej ręcznie formowane jest
wypełnienie ubytku. Powstały model jest
powtórnie digitalizowany za pomocą skanera światła strukturalnego.
25
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Konieczność usunięcia płata kostnego w zabiegach neurochirurgicznych jest
powszechnie akceptowanym sposobem
postępowania w wielu sytuacjach klinicznych. Zabieg ten nosi nazwę odbarczenia kostno-oponowego. Zwykle do tak
radykalnej decyzji zmusza powiększenie
objętości mózgu, będące wynikiem urazu mechanicznego — najczęściej wypadku komunikacyjnego.
Przywrócenie naturalnego kształtu
głowy i ochrona przed urazami mechanicznymi, w opinii wielu chorych z ubytkiem kości, ma duże znacznie psychologiczne. Dla pacjenta zamyka pewien etap
leczenia, po którym może on skupić uwagę na rehabilitacji i powrocie do normalnej aktywności społecznej. Zabieg wypełnienia ubytku czaszki (kranioplastyka)
polega na dokonaniu przeszczepu autogennego (czyli własnej kości chorego) lub
wszczepieniu protezy (do tego celu używa
się siatek tytanowych, polipropylenowo-poliestrowych, pochodnych syntetycznego hydroxyapatytu). Zabieg taki jest wykonywany w różnych ośrodkach w czasie
od 2 tygodni do 6 miesięcy od pierwszej
operacji.
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Projekt matrycy do formowania protezy

Matryca protezy oraz model ubytku kości czaszki

Przykładowe protezy wykonane na specjalne zamówienie

Kolejny etap pracy to zaprojektowanie matrycy do formowania protezy oraz
jej dodatkowych elementów — płyty dociskającej dzianinę podczas formowania
oraz szablonu krawędzi protezy. Matryca
wykonywana jest za pomocą trójosiowego
centrum frezarskiego, natomiast szablon
krawędzi powstaje z tworzywa sztucznego
na drukarce przestrzennej. W przypadku
protez o skomplikowanym kształcie krawędzi wykonywany jest model fragmentu
czaszki, służący do przestrzennego dopasowania protezy oraz będący pomocą wizualizacyjną dla neurochirurga. Następnie
matrycę wysyła się do firmy Tricomed, która z dzianiny poliestrowo-polipropylenowej
wykonuje protezę dopasowaną do kształtu
głowy pacjenta.
Obecnie
prowadzone
prace
badawczo-rozwojowe, realizowane we
współpracy Politechniki Krakowskiej
z firmą Tricomed SA oraz Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
skupiają się na zagadnieniach opracowania technologii protez dna oczodołu
oraz wykonywania opatrunków o zdefiniowanym stopniu kompresji do leczenia
blizn pooparzeniowych u dzieci.
W 2013 r. opracowano 9 protez
do kranioplastyki, w tym jedną z największych, jakie do tej pory wykonano
w Polsce, a także protezę dna oczodołu. Zostały one wszczepione pacjentom klinik neurochirurgii oraz chirurgii
szczękowej w Bydgoszczy, Krakowie,
Lublinie i Łodzi.

Artykuły

*
Program badawczy, w wyniku którego powstała przedstawiona technologia,
został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz środków
własnych Politechniki Krakowskiej, Tricomed SA, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Fot.: Stanisław Ryś

Krzysztof Karbowski

Autor tekstu (z lewej) wraz z dr. inż. Witoldem Sujką
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Dr hab. inż. Krzysztof Karbowski, prof. PK
jest pracownikiem Katedry Inżynierii Procesów Produkcyjnych w Instytucie Technologii
Maszyn i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym PK. Artykuł stanowi
przygotowaną dla „Naszej Politechniki” wersję obszernej prezentacji przeprowadzonych badań. Autor przedstawił ją podczas
międzynarodowej konferencji „Innovative
Technologies in Biomedicine” (Kraków,
15–16 października 2013). Tytuł artykułu
pochodzi od redakcji.
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Granty dla aktywnych

C

zas 7. Programu Ramowego, przewidzianego na lata 2007–2013, dobiegł
końca. Nie oznacza to, oczywiście, końca finansowania nauki i badań
przez Komisję Europejską za pomocą potężnych środków, jak to się dotychczas odbywało.

Kolejny program wspierania działalności europejskich naukowców, ze
znacznie większym budżetem, nazywa
się „Horyzont 2020” i rozpoczął się z początkiem 2014 r. Oficjalna inauguracja
1 stycznia 2014 r. otworzyła przed naukowcami perspektywy zdobycia nowych środków finansowych.

Małopolska na 2. miejscu
Wraz z końcem 7. Programu Ramowego przyszła pora na podsumowanie
udziału różnych podmiotów, także uczelni wyższych, w projektach finansowanych przez Komisję Europejską (w tzw.
grantach). Przedstawione opracowanie
dotyczy wyłącznie jednostek z Małopolski i Podkarpacia. Na tle wspomnianych
regionów zostały wyszczególnione również osiągnięcia Politechniki Krakowskiej i związanych z nią zespołów badawczych.
Na wstępie należy zaznaczyć, że
prezentowane dane statystyczne nie są
jeszcze pełne, bowiem wiele z projektów w 7. Programie Ramowym dopiero
się rozpoczęło bądź kończy w niedługim
czasie*. W ujęciu ogólnopolskim podmioty z województwa małopolskiego zostały
sklasyfikowane na 2. pozycji, za jednostkami z województwa mazowieckiego,
natomiast podmioty z województwa podkarpackiego — na miejscu 9.
W Małopolsce priorytetem tematycznym był program szczegółowy Ludzie
(People) MSCA — 59 projektów, Information and Communication Technologies (ICT — Cooperation) — 23 projekty. Natomiast na Podkarpaciu: program
Współpraca — Transport (Cooperation
* Dane po 413 konkursach — źródło: serwis E-CORDA. Opracowanie „Udział Polski
w 7. Programie Ramowym. Statystyki po 355
zakończonych konkursach”. Wyd. Krajowy
Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
UE; Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN; Warszawa, maj — czerwiec 2013.

TPT) — 18, program szczegółowy Ludzie (People) MSCA — 4 projekty. Jeżeli
chodzi o prestiżową w pewnym sensie
koordynację projektów, to Małopolska
uplasowała się na 2. pozycji (21 razy
podmioty z tego regionu wystąpiły w roli
koordynatora), tuż za Mazowszem,
w którym funkcję koordynatora projektów pełniono 76 razy.
Najaktywniejszymi uczestnikami i beneficjentami grantów unijnych na terenie
województwa podkarpackiego w ramach
7. Programu Ramowego zostali: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” SA — 11 projektów, a także
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego
Łukasiewicza — 8 projektów.
Z kolei w województwie małopolskim
podmiotami, które zdobyły najwięcej
grantów w 7. PR, były przede wszystkim
uczelnie wyższe. Liderem został Uniwersytet Jagielloński z 56 projektami, tuż za
nim uplasowała się Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica — 44 projekty,
a następnie Politechnika Krakowska —
19 projektów.

Beneficjenci z Politechniki
Krakowskiej
Liczba 19 międzynarodowych projektów, w których aktywnie uczestniczyła Politechnika Krakowska, to dobry wynik. Wśród nich 13 zostało już pomyślnie
zakończonych, natomiast pozostałych
6 nadal jest w trakcie realizacji.
Beneficjentami grantów Komisji
Europejskiej na naszej uczelni były następujące jednostki: Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii i Gospo-

darki Wodnej na Wydziale Inżynierii
Środowiska, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii Lądowej oraz
Centrum Transferu Technologii PK.
Rola koordynatora konsorcjum partnerów z różnych krajów Europy i świata
przypadła Katedrze Chemii i Technologii Polimerów (WIiTCh) oraz Centrum
Transferu Technologii PK. Szczegółowe zestawienie projektów z 7. PR
jest dostępne na stronie CTT PK (pod
adresem:
http://www.transfer.edu.pl/
pl/projekty-7pr-w-politechnice-krakowskiej,64.htm).
Wszystkich uczestników i beneficjentów 7. PR z małopolskiego oraz
podkarpackiego
regionu
aktywnie
wspierał, i nadal wspiera, Regionalny
Punkt Kontaktowy, działający przy Centrum Transferu Technologii PK w Krakowie. Przyczyniło się to zapewne do
osiągnięcia przedstawionego poziomu
wyników w skali ogólnopolskiej. Warto
podkreślić, że Regionalny Punkt Kontaktowy CTT PK, pomimo zlokalizowania na terenie Politechniki Krakowskiej,
świadczy usługi konsultacyjne nie tylko
jednostce macierzystej, ale wspiera
także ośrodki na terenie obydwu województw.

*
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego CTT PK zorganizował od
17 do 18 grudnia ubiegłego roku konferencję „Horyzont Gwiazd”. Podsumowano wszystkie dokonania związane z 7. PR, a najaktywniejszym jego
uczestnikom wręczono nagrody. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa plakatów
i eksponatów związanych z projektami
beneficjentów 7. PR z Małopolski i Podkarpacia.

Dawid Gacek
Mgr Dawid Gacek jest pracownikiem Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów
Ramowych, działającego przy Centrum
Transferu Technologii PK.
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Politechnika Krakowska w 7. Programie Ramowym UE
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Warszawska 24
Przeglądając moje liczące 40 lat archiwum zdjęciowe, łapię się niekiedy na myśli, jak wiele w tym
czasie się zmieniło. Najbardziej zwraca moją uwagę
to, co znika z naszego otoczenia. Był jakiś budynek
lub fragment ulicy — i nagle go nie ma. A z drugiej
strony, na starych zdjęciach nie widzimy tego, co
powstało później. Fotografia jest w tym przypadku
najwierniejszym narzędziem do odtwarzania stanu
minionego. Oczywiście, na to nakłada się subiektywny punkt patrzenia na świat fotografującego,
jego sposób rozumienia rzeczywistości.
Prezentowane tu zdjęcie pochodzi sprzed ponad
40 lat. Zostało wykonane w grudniu 1973 r. Przedstawia budynek główny Politechniki Krakowskiej stosunkowo niedługo po jego przebudowie, dokonanej w latach 60. Porównując ze stanem obecnym, można
dostrzec różne zmiany, jakie zaszły w samej elewacji
gmachu, jak i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Jan Zych

Przedstawiciel PK w kierownictwie Porozumienia Samorządów Studenckich

Kalejdoskop

Powołani zostali nowi przewodniczący organów Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej. Wybory do rad wydziałowych samorządu
i na przewodniczącego SSPK zakończyły się 28 listopada 2013 r.
Funkcję przewodniczącego SSPK
powierzono Januszowi Rogulskiemu,
zaś na I wiceprzewodniczącego wybrano Pawła Domino. Przewodniczącymi
rad wydziałowych zostali: Jakub Bożek
— Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Maciej Dachowski — Wydział
Architektury, Marek Gierat — Wydział
Fizyki, Matematyki i Informatyki, Filip
Janowiec — Wydział Inżynierii Lądowej,
Oskar Krzysztoporski — Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Magdalena Moczydłowska — Wydział Mechaniczny, Karolina Wilczyńska — Wydział
Inżynierii Środowiska.
Nowy przewodniczący Samorządu Studenckiego PK Janusz Rogulski
kształci się na II roku studiów II stop28

Fot.: Jan Zych

Nowe władze Samorządu Studenckiego

Janusz Rogulski

nia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej (kierunek: technologia
chemiczna, specjalność: technologia
polimerów). Urodził się w Leżajsku,
gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego. W działalność Samorządu Studenckiego PK
zaangażował się na II roku studiów
inżynierskich. W latach 2011–2013 był
przewodniczącym Rady Wydziałowej

samorządu na WIiTCh. Oczekuje, że
utworzony ostatnio Parlament Samorządu Studentów PK będzie silnym
i kompetentnym organem przynoszącym studentom korzyści. Prywatnie
interesuje się muzyką. Nie tylko lubi
słuchać ambitnych wykonań (ceni sobie dobre brzmienie), ale sam w wolnych chwilach sięga po gitarę. Mieszka
w Nowej Sarzynie, niewielkiej miejscowości w województwie podkarpackim.

*
Odbyły się również wybory władz
Porozumienia Samorządów Studenckich
Uczelni Krakowa. Przewodniczącą tego
gremium została Anna Orlof z Uniwersytetu Rolniczego. Mandaty wiceprzewodniczących otrzymali — Paweł Domino
z Politechniki Krakowskiej i Patrycja Piłat
z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

(ps)
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W zbiórce funduszy najlepszy Wydział Mechaniczny

Po raz 26. podczas dorocznej
akcji mikołajkowej studenci Politechniki Krakowskiej obdarowali prezentami dzieci z placówek
opiekuńczo-wychowawczych. Tym
razem zmieniono nieco formułę akcji — jej finał odbył się na stadionie
klubu sportowego „Cracovia”.
Najpierw jednak była tradycyjna
zbiórki pieniędzy. Studenci kwestowali
nie tylko w poszczególnych jednostkach
Politechniki, ale m.in. także w firmie Comarch, na stadionie „Cracovii” (przy okazji meczu „Cracovia” — Lech Poznań),
w parafii św. Brata Alberta oraz w domach studenckich AWF i UEK. Trwająca od 18 listopada do 5 grudnia zbiórka
przyniosła imponujący rezultat: zgromadzono 43 581 złotych, a więc znacznie
więcej niż w roku ubiegłym (wtedy było
nieco ponad 35 tys. zł). Najhojniejszy
okazał się Wydział Mechaniczny, gdzie
do puszek wrzucono prawie 8260 zł. Na
Wydziale Inżynierii Lądowej uzyskano
5728 zł. Prawie tyle samo — 5417 zł —
przyniosła zbiórka w domach studenckich na osiedlu PK w Czyżynach. Poza
uczelnią najlepsze efekty dała kwesta
w parafii św. Brata Alberta, gdzie fundusz akcji wzbogacił się o 5835 zł.
Tak dobry wynik finansowy, to niewątpliwie efekt wytrwałości kwestujących, ale
także skutek szerokiej akcji promocyjnej
przeprowadzonej za pomocą różnych
środków. Po raz pierwszy baner reklamujący mikołajki Politechniki pojawił się
na frontowej elewacji głównego gmachu
uczelni przy ul. Warszawskiej.

Fot.: Jan Zych

Św. Mikołaj przybył do dzieci na „Cracovię”

Dzieci z Zespołu Szkół w Wieliczce prezenty dostały już 4 grudnia

Kwestę prowadzono na rzecz dzieci
z następujących domów dziecka: Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy „Dzieło Pomocy Dzieciom” przy ul. Rajskiej,
Centrum Administracyjne nr 1 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy
ul. Dunajewskiego, Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 na os.
Szkolnym, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”, Warsztat Terapii Zajęciowej
na os. Centrum C7 oraz Zespół Szkół
im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.
Ten ostatni ośrodek studenci odwiedzili z prezentami już 4 grudnia, dwa dni
przed właściwym finałem akcji.
Do głównego spotkania z mikołajem
doszło 6 grudnia w nietypowej scenerii:

na stadionie „Cracovii”. Dla dzieci przygotowano nie tylko prezenty, ale także
inne atrakcje. Odbył się pokaz sztuk magicznych, występ cheerleaderek z AZS
PK, było też spotkanie z piłkarzami i hokeistami „Cracovii”. Swoje osiągnięcia
zaprezentowały ponadto koła naukowe
wszystkich wydziałów.
Jak co roku, akcję mikołajkową zorganizowała Rada Osiedla Studenckiego
PK. Tym razem wsparcie szlachetnej inicjatywie okazał klub sportowy „Cracovia”.
Jego prezes prof. Janusz Filipiak objął
Mikołajki 2013 patronatem honorowym.
Podobnie uczynili też prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski i rektor PK
prof. Kazimierz Furtak.

(ps)

Gościem spotkania zorganizowanego 11 grudnia ubiegłego roku przez działającą przy bazylice św. Floriana w Krakowie Wspólnotę Pracowników PK był
ks. Adam Boniecki MJC, obecnie redaktor senior „Tygodnika Powszechnego”,
a w latach 1999–2011 redaktor naczelny
pisma. W swoim wystąpieniu ks. Boniecki przybliżył charakterystyczne rysy
pontyfikatu obecnego biskupa Rzymu,
papieża Franciszka. Mówił o typie jego

pobożności, religijności, a także rzymskiej kurii (jej działanie poznał jeszcze
jako pierwszy redaktor naczelny polskiego wydania dziennika „L’Osservatore
Romano” w latach 1979–1991).
Spotkanie odbyło się tradycyjnie
w Wikarówce przy ul. Warszawskiej po
wieczornej mszy św. Opiekę duszpasterską nad Wspólnotą Pracowników
PK sprawuje wikariusz parafii św. Floriana ks. Jarosław Chlebda. Animatorami

comiesięcznych spotkań są — związany z Wydziałem Inżynierii Lądowej PK
prof. Zenon Waszczyszyn i dr hab. Anna
Kumaniecka z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK. Wspólnota istnieje
już 28 lat. Jej członkowie podkreślają
otwarty charakter spotkań, na które zapraszają pracowników, studentów i seniorów PK oraz innych krakowskich uczelni.

(R.)
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O Politechnice Krakowskiej napisali
Studenci architektury krajobrazu
badają „samopoczucie” zieleni

Kalejdoskop

„Dziennik Polski” z 29 listopada 2013 r.
Dwumiesięczne badania zieleni na Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie przeprowadzone we wrześniu i październiku
tego roku przyniosły zaskakujące wnioski,
z których pełnymi garściami mogłyby czerpać firmy wykonujące w Krakowie ogrodnicze prace pielęgnacyjne. Studenci koła
naukowego „Arboris” Politechniki Krakowskiej: Magdalena Vogt, Gabriela Młyńska,
Albert Reiman, Iwona Kluza, Magdalena
Kolasa, Magdalena Kruk, Elżbieta Kumańska, Anna Witek i Mateusz Boczar — podzielili się na cztery grupy i badali zieleń od
mostu Dębnickiego aż po ul. Kamienną. —
Robiliśmy inwentaryzację zieleni, ocenialiśmy jej wielkość, wiek i stan — mówią studentki. Młodzież odkryła, że często nowo
nasadzone rośliny są w znacznie gorszym
stanie niż rosnące na alejach od lat. Studentów i ich wykładowcę dr. Wojciecha
Bobka zaskoczyło, że przy Alejach dobrze
czują się stare graby rosnące naprzeciwko
kina „Kijów”. Te drzewa nie są uznawane
za odporne na takie ekstremalne warunki.
Tymczasem trudna lokalizacja je zahartowała. Natomiast buki, choć podobne,
marnieją tu w oczach. Młode drzewka po
nasadzeniu zaczynają owocować, co jest
świadectwem włączonej strategii przetrwania populacji. Zadziwiająco dobrze na
Alejach czują się stare dęby, topole i jodły
jednobarwne. Ten ostatni gatunek zupełnie nie miał prawa tu przetrwać, a rośnie.
Zupełnie nie radzą sobie natomiast świerki
serbskie, krzewy takie, jak krzewuszki, hortensje bukietowe, kaliny ozdobne. Wszystkie są w złym stanie. Za to świetnie radzą
sobie ogniki, berberysy i derenie. Studenci
wrócą na Aleje wiosną. — Marzy się nam,
aby dzięki naszej pracy wyciągnięte zostały wnioski dotyczące przebudowy drzewostanu miejskiego pod kątem jego wpływu na oczyszczanie powietrza i tłumienie
hałasu — mówią studenci. Ich praca może
być częścią prac inwentaryzacyjnych dotyczących zieleni w całym Krakowie i stać się
w przyszłości częścią ogólnej bazy danych
terenów zielonych Krakowa, której na razie
nie ma.

Co ma piłkarz do bomby atomowej
„Gazeta Wyborcza” w Krakowie
z 7 grudnia 2013 r.
Były pokaz magika, kącik małego chemika i trudne pytania. Na stadionie „Cracovii” dzieci przeprowadzały eksperymenty
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naukowe i polowały na autografy sportowców. To był finał akcji mikołajkowej, którą
„Cracovia” współorganizowała z Politechniką Krakowską. Studenci pokazywali, jak
działa prawo ciężkości albo co można ulepić z masy solnej. Mały Antek bez dotykania przekonał się, że ma zimny nos, kiedy
stanął przed kamerą termowizyjną. Na stoliku leżał model bomby atomowej, a kilka
metrów dalej występowały cheerleaderki.
— Lubię dzieci i lubię takie akcje. Wychowywanie przyszłych kibiców to ważna rzecz
— uśmiecha się Mateusz Żytko, obrońca
„Cracovii”, który razem z kolegami znalazł
się w ogniu pytań. Młodzi kibice chcieli wiedzieć m.in., ile zarabiają piłkarze, co robią
po treningach i czy aby na pewno nie są leniami. Odpowiadali Łukasz Zejdler, Krzysztof Danielewicz i Dawid Nowak. Napastnik
dopytywał, komu dzieci kibicują. Odpowiedzi, że „Wiśle”, też były. Dochód z charytatywnej zbiórki —– rekordowe ponad 43 tys.
zł — został przeznaczony na zakup prezentów i sprzętu dla potrzebujących dzieci.

Studenci zinwentaryzowali
klasztor w Jarosławiu
„Nowiny” z 14 grudnia 2013 r.
Studenci Politechniki Krakowskiej prowadzili inwentaryzację stanu technicznego kompleksu kościelnego przy klasztorze
sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Dokumentację właśnie przekazali burmistrzowi
miasta oraz gospodarzowi obiektu klasztornego. Zadanie studentów z Koła Naukowego Mechaniki Budowli przy Politechnice polegało na zmierzeniu i opisaniu zarysowań
występujących w murach opactwa. Przygotowany materiał ma posłużyć do sporządzenia szczegółowej ekspertyzy przez naukowców z krakowskiej Politechniki.

Unikatowy, koronkowy hangar,
który nie miał prawa przetrwać
„Dziennik Polski” z 14 grudnia 2013 r.
Zakończyła się konserwacja niezwykłego zabytku na terenie dawnego lotniska
Rakowice. To najstarszy w Europie hangar
lotniczy (z 1916 r.) o stalowej, wręcz koronkowej konstrukcji. Niezwykłe dzieło, które
— w ocenie dzisiejszych inżynierów — nie
miało prawa przetrwać prawie 100 lat! —
Gdyby zastosować do niego współczesne
normy wytrzymałościowe, należałoby natychmiast użyć grubych, stalowych wzmocnień, całkowicie zabijających subtelność
koronkowej konstrukcji — mówi dr Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej.

Udało się ją odtworzyć dzięki dokładnej
inwentaryzacji budowli, wykonanej w ramach letnich praktyk wakacyjnych przez
studentki architektury krajobrazu Wydziału
Architektury Politechniki Krakowskiej.

Małopolski naukowiec wynalazł
unikatowe urządzenie do nauki
chodu
PAP, Onet.pl z 16 grudnia 2013 r.
Parestand — tak nazywa się unikatowe
urządzenie do nauki chodu, które skonstruował absolwent Politechniki Krakowskiej
Jan Żuchowicz. Jeszcze w tym roku wynalazek pojedzie do ośrodka rehabilitacji
w Salzburgu. Wcześniej zamówiło go inne
zagraniczne centrum terapii — w Niemczech. Coraz częściej parestand, który jest
właśnie patentowany, wykorzystują ośrodki
rehabilitacyjne w Polsce. Urządzenie —
jak wyjaśnił pochodzący z Nowego Sącza
naukowiec — jest przeznaczone do „bezpiecznej nauki chodu osób, które utraciły
tę zdolność w wyniku np. udaru mózgu,
stwardnienia rozsianego, dziecięcego porażenia mózgowego, wypadków komunikacyjnych i innych schorzeń”. Parestand,
w przeciwieństwie do innych urządzeń
służących do nauki chodzenia, umożliwia
pacjentowi samodzielne poruszanie się
w pozycji pionowej.

W Warszawie nagrodzono
młodych liderów nauki
PAP z 19 grudnia 2013 r.
44 młodych naukowców otrzymało czeki
na łączną kwotę 46 mln zł w czwartej edycji
programu Lider, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
Za przyznane im dofinansowanie zrealizują
swoje badania naukowe. Program Lider ma
stymulować współpracę młodych naukowców z przedsiębiorstwami i wspierać rozwój
kompetencji uczonych w samodzielnym
planowaniu badań, zarządzaniu grantem
oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym. Wśród projektów badawczych dofinansowanych najwyższą kwotą — 1 mln
200 tys. zł — znalazła się praca dr inż. Kseni Ostrowskiej z Politechniki Krakowskiej.
„Jest to kwota, za którą można przeprowadzić już solidny projekt naukowy, włączając
w to kupno maszyn niezbędnych do prowadzenia badań” — powiedziała PAP laureatka. Za otrzymane dofinansowanie będzie
wytwarzała przypominające roboty urządzenia, umożliwiające prowadzenie bardzo
dokładnych pomiarów.
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Galeria GIL
Adam Fołtarz — Ziemio obiecana
— fotomontaże
21 listopada — 8 grudnia 2013 r.
Adam Fołtarz — urodzony w 1948 r.
w Częstochowie, artysta plastyk, architekt
wnętrz. Studiował na Wydziale Architektury
Wnętrz ASP w Krakowie. Dyplom w 1976 r.

Pracuje w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej i na Wydziale Architektury w Wyższej Szkole Sztuki
i Projektowania w Łodzi na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych
w Polsce i za granicą (malarstwo, instalacje oraz realizacje scenariuszy działań
parateatralnych). Wykonał wiele opracowań projektowych z dziedziny architektury
wnętrz i wystawiennictwa.
„Adam Fołtarz opowiada swoją Łódź.
Artysta bierze elementy charakterystyczne
dla pejzażu miasta (budynki, zabytki, kominy) dodaje własne ingrediencje i składa
nowy wzór”. (Anna Tabaka „Łódź, artysta
i melancholia”).

Biel szczytów i kolory Kirgistanu
— fotografie Piotra Zabawy
9 grudnia 2013 r. — 9 stycznia 2014 r.

(najchętniej górskie), ale także rośliny,
zwierzęta, zabytki, scenki obyczajowe.
„Biel szczytów i kolory Kirgistanu” — to
wystawa fotografii z pobytu w Kirgistanie
w lipcu i sierpniu 2011. Jak mówi o niej autor: „Wystawa jest wynikiem pasji górskiej,
podróżniczej i fotograficznej, które towarzyszą mi od wczesnego dzieciństwa. Zwiedziłem większość gór Europy i niektóre pasma
górskie Azji. Zdobyłem kilka czterotysięczników. Wyjazd do Kirgistanu miał być mocnym akcentem, ułatwiającym powrót w góry
wysokie po przerwie związanej z działalnością zawodową. Celem było zdobycie siedmiotysięcznych szczytów, czego nie udało
się dokonać z powodu zejścia lawiny i późniejszego załamania pogody oraz poważnej
kontuzji towarzysza wyprawy. Prezentowana wystawa jest pierwszym takim przedsięwzięciem w moim życiu. Mam nadzieję, że
jeśli zdjęcia spotkają się z przychylnym przyjęciem, to nie będzie ostatnią”.

Piotr Zabawa — urodzony w 1967 r.,
absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH, gdzie w 1993 r.
uzyskał stopień naukowy doktora; obecnie
adiunkt Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.
Fotografią zajmuje się od czasów
szkoły podstawowej. Interesuje go przede
wszystkim fotografia przyrodnicza. Kiedyś
fotografował ptaki, co wiązało się z przygodą w kole ornitologicznym UJ. Dziś przedmiotem jego zdjęć są głównie krajobrazy

(dz)

potęgowane jest przez świadomie budowany, niczym w dziele muzycznym nastrój, który
zdaje się być najistotniejszą cechą tego malarstwa i sprawia, że wyraźnie zauważamy
korespondencję sztuk; że uzmysławiamy sobie, jak wielki wpływ na malarstwo ma muzyka, tym bardziej w kontekście muzycznych
korzeni artysty. Niesamowity, nostalgiczny
i poetycki klimat obrazów Krzysztofa Okonia
budowany jest przede wszystkim światłem.
Poprzez migotliwą powierzchnię pracy jest
ono tłem rozgrywających się wydarzeń, ale
jednocześnie zwraca uwagę na najistotniejsze elementy kompozycji, budując narrację.
Poprzez tak świadomie zastosowane środki
formalne, jak i kolorystykę oraz ujęcie tematu
przejawia się świadoma kreacja. Wynika to
zapewne również z faktu, że mimo iż artysta
formalnie nie uzyskał żadnego przygotowania warsztatowego, nigdy nie kończył Akademii ani nie miał mistrza, który ukazałby mu
tajniki sztuk plastycznych, jest artystą świadomym, rozumiejącym język sztuki, a jednocześnie mającym nieodpartą potrzebę

indywidualnej wypowiedzi w każdej dziedzinie sztuki, jaką się zajmuje. Tylko możliwość
swobodnej wypowiedzi i brak skrępowania sprawia mu radość i satysfakcję, daje
inspirację do tworzenia dalszych prac. (Sonia Wilk, z folderu do wystawy „Cadenza”
w Muzeum Śląskim w Katowicach).

Galeria Kotłownia
Krzysztof Okoń (urodzony w 1939 r.)
z wykształcenia jest artystą muzykiem —
wiolonczelistą, absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Accademia di Santa
Cecilia w Rzymie. Koncertował z Trio Krakowskim oraz jako solista z zespołem smyczkowym Al’Antico. Grając, zdobywał wiele
prestiżowych nagród. Od 1965 r., nie przerywając kariery muzycznej, artysta zaczął
tworzyć oryginalne i nastrojowe obrazy na
szkle, które są najistotniejszą częścią jego
dorobku artystycznego. Miał ogromną liczbę
wystaw w kraju i za granicą, zdobył wiele
nagród, a jego obrazy znajdują się zarówno
w zbiorach muzealnych, jak i prywatnych.
„Kompozycja, kolorystyka i swobodnie
płynąca, rozedrgana linia rysunku sprawiają, że obrazy te bliższe są malarstwu Chagalla — wszystko zdaje się być zawieszone
w przestrzeni, zdaje się płynąć. Wrażenie to

(dz)
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Krzysztof Okoń — Malarstwo na
szkle
9 grudnia 2013 r. — 8 stycznia 2014 r.
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Na koniec numeru...
SZPILKA AKADEMICKA
Po kolędzie

LESZKA WOJNARA

Ksiądz zaszedł po kolędzie,
Na stole krzyż i świeca,
Opiece Boskiej będzie,
Nas i nasz dom polecać.
Wodą kropi święconą
Pokoje oraz sprzęty,
Męża pojednał z żoną,
Pokój ogłasza święty.
Śpiewamy „Przybieżeli”
I „Cicha noc”. Na koniec,
Życzenia: byśmy siedzieli
Za rok w tym samym gronie.

Na czwartej stronie okładki
(od góry): Fort będący siedzibą Centrum im. Tadeusza Kościuszki; model
systemu
monitorowania
kopca Kościuszki; uczestnicy otwarcia wystawy „Żywe
konstrukcje”; próbki ziemi
pobrane z kopca, popiersie
T. Kościuszki; Rafał Sieńko
– autor wystawy „Żywe konstrukcje”; przykład konstrukcji — model stadionu; widok
na fort. O wystawie piszemy
na s. 15.

Fot.: Jan Zych
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Krzysztof Konstanty Stypuła

Gdy padnie na nich twój wzrok,
Złap guzik!
Fart będziesz miał cały rok.
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