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Słowo rektora
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Służenie gospodarce i społeczeństwu przez rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej — to
część misji naszej uczelni. Podejmujemy coraz więcej działań,
by skutecznie te zadania realizować i jesteśmy za tę aktywność
doceniani.
W końcu stycznia Politechnika Krakowska została laureatem konkursu „Inkubator Innowacyjności”, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nasza
uczelnia znalazła się w gronie dwunastu szkół wyższych, nagrodzonych finansowym wsparciem procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych. Realizatorem
wyróżnionego projektu będzie Centrum Transferu Technologii
PK, jednostka, która od wielu lat specjalizuje się w działaniach
związanych z komercjalizacją i transferem technologii.
W ubiegłym roku na PK został powołany Zespół ds. Komercjalizacji, jego zadaniem jest opracowanie koncepcji organizacyjnej i programowej spółki celowej, mającej zarządzać własnością intelektualną uczelni. Nasi twórcy innowacyjnych technologii
zyskali w Zespole kolejnego cennego partnera, który ułatwi bezpieczne i owocne dla obu stron angażowanie się we współpracę
z otoczeniem gospodarczym. Spółka celowa ma powstać na naszej uczelni jeszcze w tym roku. Proces komercjalizacji wyników
badań wspierają na PK także Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, broker innowacji czy rzecznicy patentowi.
Chcąc ułatwić udostępnianie otoczeniu naszych osiągnięć
naukowych, podjęliśmy też stosowne działania legislacyjne.
W 2012 r. Senat uchwalił nowy regulamin zarządzania prawami
autorskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań naukowych
i prac rozwojowych na PK. Stale monitorujemy stan prawny
w tym obszarze i dostosowujemy wewnętrzne przepisy do wymagań stawianych nowoczesnej uczelni. Mamy przy tym świadomość, że szczególna ochrona prawna należy się twórcom
innowacyjnych rozwiązań, tak by pracowali w spokoju i ze świadomością, że ich wysiłek zostanie właściwie doceniony.
Znakomitą okazją do prezentacji naszych osiągnięć i ich potencjału aplikacyjnego będzie zbliżający się jubileusz 70-lecia
uczelni. Rozpoczęliśmy już przygotowania do obchodów. Komitet organizacyjny zaproponował ich wstępny program, w którym znalazły się m.in. znaczące wydarzenia naukowe. Wkrótce
przedstawię więcej szczegółów na ten temat, jesteśmy wciąż
otwarci na wszelkie propozycje dotyczące jubileuszu.
Będzie nam o tyle łatwiej zorganizować wydarzenia w ramach 70-lecia PK, że w najbliższym czasie na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej zostanie oddany do użytku budynek
„Działowni” z nowoczesną aulą. Modernizacja budynku zakończyła się zgodnie z harmonogramem. Będzie wykorzystywany

do celów dydaktycznych już w semestrze letnim bieżącego
roku akademickiego. Dzięki dobrze wyposażonym salom różnej wielkości (z przewagą dużych sal, których brak w głównym
kampusie uczelni był szczególnie odczuwalny) zostanie rozwiązany problem prowadzenia zajęć w godzinach popołudniowych. Była to zmora studentów i pracowników.
Luty to miesiąc sesji egzaminacyjnej, obron prac dyplomowych i rekrutacji na studia II stopnia. Sesja egzaminacyjna jest
zawsze dużym przeżyciem dla studentów i nauczycieli akademickich. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni z jej wyników i mogli w spokoju udać się na krótkie ferie.
Siedmiosemestralny pierwszy stopień studiów stwarza niekomfortowe warunki do realizacji i obrony prac dyplomowych,
a także rekrutacji na studia II stopnia. Wprawdzie studenci
znają tematy swoich prac i promotorów dużo wcześniej, ale
praktyka często jest taka, że najpierw chcą skończyć bieżące
projekty, uzyskać zaliczenia, zdać egzaminy, a dopiero potem
zajmują się pracą dyplomową. Przez to nie mogą jej poświęcić zbyt wiele czasu, zajmują się realizacją pracy dopiero od
drugiej połowy grudnia. To wymaga dużej mobilizacji, tym bardziej że ukończenie studiów I stopnia jest konieczne, by jeszcze zimą wziąć udział w rekrutacji na studia magisterskie. Mam
nadzieję, że naszym studentom udało się zdążyć ze wszystkimi
obowiązkami i chętnie wybiorą ofertę studiów II stopnia na PK.
W poprzednich latach byliśmy zadowoleni z rekrutacji na nie.
Jak będzie w tym roku? Okaże się niebawem. Trzeba brać pod
uwagę sytuację w szkolnictwie wyższym, wywołaną niżem demograficznym.
Podejmujemy wiele działań, by oprzeć się złym demograficznym prognozom. Dbamy o adekwatność naszej oferty
dydaktycznej i nie zapominamy o promocji uczelni przez zaangażowanie w programy skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. PK uczestniczy w pilotażowym projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna”, dzięki któremu sześć czołowych
uczelni Krakowa będzie współpracować z uczniami 21 szkół
średnich w obrębie 10 obszarów edukacyjnych. PK wesprze
edukację uczniów w chemii i budownictwie. Ciekawą propozycją dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów jest też
organizowany przez PK konkurs „Tadeusz Kościuszko — inżynier i żołnierz”. Rozpoczęła się jego trzecia edycja, poprzednie
cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.
Już dziś zapraszam na tegoroczne Święto Szkoły, które odbędzie się w ostatni piątek maja. W tym roku nie przewiduje
się istotnych zmian w programie tego dnia. W przyszłym roku
Święto Szkoły będzie jedną z imprez w ramach obchodów jubileuszu uczelni.

Kazimierz Furtak
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uż ponad trzy lata trwa realizacja największego na naszej uczelni przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu „Politechnika XXI wieku. Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej
— najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego adresatami są w szczególności nauczyciele akademiccy (pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni), doktoranci, młodzi doktorzy i studenci
z wydziałów, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu. Do projektu należą również działania
w zakresie rozwoju e-learningu i skierowane do studentów niepełnosprawnych.

Nowe kierunki i specjalności
Efekty realizacji projektu są już widoczne. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej w roku akademickim
2010/2011 otwarto nowy kierunek „biotechnologia”, specjalność: „biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska”.
Przygotowanie tego kierunku objęło: doposażenie laboratorium, druk podręczników i prenumeratę czasopism oraz zakup aktualnej literatury do biblioteki wydziałowej. Ze środków projektu zakupiono ultrawirówkę z rotorem, sterylizator,
inkubator-cieplarkę, wyparkę próżniową, mikroskop optyczny
z rejestracją obrazu. Doposażono również Laboratorium Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii. Uruchomiono też nowe
specjalności na kierunkach „technologia chemiczna” oraz
„inżynieria chemiczna i procesowa” (na tym drugim specjalność na studiach II stopnia w całości prowadzoną w języku
angielskim).
Na Wydziale Architektury program na kierunku „architektura krajobrazu” dostosowano do rynku pracy, rozpoczęto na
tym kierunku kształcenie na studiach II stopnia oraz zmodyfikowano program studiów wynikający z akredytacji kierunku
przy IFLA (International Federation of Landscape Architects),
dawniej EFLA (European Federation of Landscape Architects).
Ponadto w ramach projektu opracowano i wydrukowano dla
tego kierunku serię podręczników akademickich.
Jeden z inicjatorów utworzenia kierunku „architektura krajobrazu” prof. Aleksander Böhm, były dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu, tak określa główne zadania: „Celem podjętej pracy była poprawa jakości kształcenia na kierunku oraz
podnoszenie poziomu wiedzy specjalistycznej z tej dziedziny,
związane również z otwarciem i realizacją studiów stacjonarnych II stopnia, a także konieczność dostosowania programu
studiów do akredytacji kierunku przez European Federation
of Landscape Architects do potrzeb pracodawców. Autorami
17 zgłoszonych podręczników są specjaliści legitymujący się
udokumentowanym dorobkiem naukowym (...)”.

Wydziały zaangażowane w realizację projektu
„Politechnika XXI wieku”
—
—
—
—
—

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (WIiTCH),
Wydział Inżynierii Środowiska (WIŚ),
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL),
Wydział Architektury (WA),
Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (WFMiI).

Na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki powstały trzy
nowe specjalności. „Teleinformatyka” ma dostarczyć specjalistów — pracowników dynamicznie rozwijających się usług
związanych z internetem, sieciami telekomunikacyjnymi, serwisami informacyjnymi i z potrzebną do realizacji tych zadań infrastrukturą. Celem „inżynierii obliczeniowej” jest wykształcenie
specjalistów twórczo wdrażających wyniki naukowe rozwijanych na wydziale pól badawczych, takich, którzy umieją modelować komputerowo różne zjawiska i zagadnienia występujące
w przemyśle i szeroko rozumianej gospodarce opartej na wiedzy. „Technologie multimedialne” realizują program niezbędny
do podjęcia studiów doktoranckich z fizyki, ale jednocześnie
mają przygotować specjalistów posługujących się technikami
multimedialnymi w celu popularyzacji i upowszechniania wiedzy. Ponadto w przypadku specjalności „grafika komputerowa
i multimedia” zmieniono program wykładanych przedmiotów
i zakres treści oraz zapewniono wyposażenie w odpowiedni
sprzęt i oprogramowanie, aby dostosować absolwentów do dynamicznie rozwijającego się rynku mediów cyfrowych.

Zdaniem beneficjentów
Dr inż. Paweł Jarosz, opiekun „inżynierii obliczeniowej”,
tak opisuje korzyści, jakie projekt „Politechnika XXI wieku”
przyniósł prowadzonej przez niego specjalności: „Kilka lat
3
3

Seria podręczników akademickich wydanych dla studentów architektury krajobrazu

temu pomysł takiej specjalności świtał w głowach niektórych
osób dostrzegających w niej drogę rozwoju dydaktyki, która
powinna być naturalnym rozwinięciem prac naukowych wykonywanych w instytucie. Projekt »Politechnika XXI wieku«
był znakomitą okazją do urzeczywistnienia tego pomysłu
i specjalność »inżynieria obliczeniowa« została wybrana jako
jedna z tych, które będą wspierane przez projekt. Już na etapie przygotowania programu studiów oraz treści konkretnych
przedmiotów prowadzący przedmioty dostali szansę opracowania kompletnych podręczników dla studentów. Dzięki temu
do wielu przedmiotów dostępne są materiały pomocnicze
w postaci skryptów, opisu laboratoriów itd. Jest to duże ułatwienie dla studentów, którzy mają dostęp do kompleksowych
materiałów, jak i dla prowadzących, którzy mogą opierać
swoje zajęcia na przygotowanych materiałach. Dla mnie, jako
opiekuna specjalności, bardzo wartościowe są wizyty studyjne w ośrodkach zagranicznych. Pozwala to zaobserwować,
jak tego typu studia prowadzi się gdzie indziej oraz wymieniać doświadczenia. Istotnym elementem projektu jest wsparcie dla profesorów wizytujących. Na specjalności »inżynieria
obliczeniowa« zaprosiliśmy dwie osoby związane z zastosowaniami inżynierii obliczeniowej w różnych dziedzinach, by
przekazały studentom wiedzę z zakresu wykorzystania metod informatycznych w mechanice czy ekonomii. Chciałbym
też zwrócić uwagę na organizację warsztatów wakacyjnych
dla studentów. W roku 2013 podczas tygodniowego pobytu
w Niedzicy studenci wykonali szereg projektów przy wsparciu
kadry dydaktycznej oraz, co równie ważne, nauczyli się wielu
kompetencji miękkich np. związanych z pracą w grupie”.
Korzyści z funkcjonowania projektu przedstawia także
absolwentka PK, mgr inż. Karolina Grzechnik, która w latach 2009–2012 kształciła się na specjalności „grafika komputerowa i multimedia”: „Moje oczekiwania co do jakości
studiów oraz poruszanych w ich trakcie zagadnień zostały
w pełni zaspokojone. Miłym zaskoczeniem było podejście
osób prowadzących zajęcia w ramach specjalności »grafika
komputerowa i multimedialna«. Spotkałam profesjonalistów
pasjonujących się tą tematyką i zarażających swoją pasją studentów, z czym nie miałam do czynienia, studiując poprzednio
w Lublinie. W trakcie moich studiów na PK specjalność była
objęta projektem »Politechnika XXI wieku«, który pozwalał
opiekunom na szereg inicjatyw podnoszących zarówno atrakcyjność zajęć, jak i jakość kształcenia. Były wizyty i wykłady
przedstawicieli firm zajmujących się grafiką, prezentacje nowoczesnego sprzętu do multimediów czy wycieczka do Telewizji Kraków. Na szczególną jednak uwagę zasługują wakacyjne warsztaty w Niedzicy. Przez dwa tygodnie pracowaliśmy
4

zespołowo pod okiem zarówno pracowników uczelni, jak
i osób z firm zewnętrznych. Dużą wartością była możliwość
pracy na profesjonalnym sprzęcie, przywiezionym przez zaproszonych gości oraz zakupionym przez koordynatora projektu. Miałam okazję wziąć udział w realizacji reportażu na
temat zapory Czorsztyńskiej, powstającego pod opieką scenarzystki i operatora kamery telewizji TVnet. Mogłam dzięki
temu zobaczyć, jak wygląda praca na planie. W trakcie warsztatów zapoznałam się też ze sprzętem i technologią Motion
Capture. Obecnie pracuję w Instytucie Informatyki Politechniki
Krakowskiej i prowadzę badania dotyczące właśnie wykorzystania Motion Capture. Korzyści, jakie przyniósł udział w tych
warsztatach, to nie tylko nabycie dodatkowych umiejętności,
ale także mile spędzony czas, który pozwolił wzmocnić przyjaźnie zawarte podczas studiów i trwające do dziś”.

Podróże kształcą!
Podnoszenie kompetencji akademickiej kadry dydaktycznej
odbywa się poprzez szkolenia specjalistyczne, kursy w zakresie nowych metod kształcenia, wizyty studyjne, wyjazdy studialne, staże i szkolenia w wiodących zagranicznych i krajowych
ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych, a także dzięki przyznawanym stypendiom dla doktorantów, młodych doktorów i profesorów wizytujących.
Również miesięczne wizyty studyjne w wiodących zagranicznych ośrodkach naukowych, organizowane dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Inżynierii Lądowej
pozwalają zaznajomić się z aktualnym stanem wiedzy i bieżącymi projektami realizowanymi przez dane ośrodki, jak też
umożliwiają zaprezentowanie własnych osiągnięć naukowych.
Wizyty te pozwalają również poznać bliżej mechanizmy oddziaływania nauki i badań na rozwój gospodarczy. W okresie trzech
lat dotychczasowej realizacji programu zostało zrealizowanych
25 wizyt studyjnych.
Wyjazdy te przyczyniły się do rozwoju naukowego uczestników projektu. W efekcie opublikowali interesujące artykuły
naukowe. Cenna jest również nawiązana ściślejsza współpraca z wybranymi jednostkami naukowymi, co w przyszłości
będzie procentowało realizacją wspólnych projektów badawczych lub tworzeniem konsorcjów naukowych i występowaniem o finansowanie grantów badawczych. Podsumowując
swój wyjazd dr inż. Piotr Mika napisał: „Dzięki projektowi

Fot.: Piotr Łabędź

Fot.: Agata Zachariasz
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Warsztaty wakacyjne organizowane dla studentów WFMiI w lipcu 2013 r.
w Niedzicy

Fot.: Krystyna Wilczyńska

Dużo wyjazdów ma miejsce na Wydziale Architektury w ramach organizowanych co roku programów konkursowych wyjazdów studialnych i warsztatów, zarówno dla pracowników naukowych, jak
i dla młodych doktorów oraz doktorantów. Celem
tych wyjazdów jest poznawanie wybitnych obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych, programów rewitalizacyjnych i konserwatorskich, działań związanych z szeroko rozumianą
ekologią w architekturze i urbanistyce oraz ideą
zrównoważonego rozwoju przestrzeni zurbanizowanych, zapoznanie się z metodami rozwiązywania współczesnych problemów miejskich aglomeracji i obszarów metropolitalnych.
Celem
dodatkowym
jest
uczestnictwo
w warsztatach naukowych i dydaktycznych, konferencjach naukowych oraz nawiązywanie i rozwijanie kontaktów naukowych i dydaktycznych
z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i akademickimi. W ciągu trzech lat dotychczasowej realizacji programu wyjazdów studialnych wzięło
Wyjazd szkoleniowy pracowników uczelni do Austrii w czerwcu 2013 r. Wizyta w Cenw nim udział 83 uczestników z Wydziału Architrum Recyclingu: Abfallbehandlungsanlage (ABA) w Wiedniu
tektury. Jedną ze sprawdzonych i cennych metod
upowszechniania wyników badań realizowanych
przez uczestników owych wyjazdów jest publikowanie zbioru
miałem niepowtarzalną okazję odbycia wizyty studyjnej na
recenzowanych artykułów naukowych. Artykuły ukazują się
University of Glasgow, w School of Engineering, Infrastructure
w serii „Architektura” na łamach „Czasopisma Technicznego”,
and Environment Research Division. Jest to znany na świecie
publikowanego przez Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
ośrodek naukowy, prowadzący badania w zakresie komputeDostępne są też w repozytorium Politechniki Krakowskiej
rowego modelowania betonu. Miałem możliwość zapoznania
w wersji elektronicznej. W wersji papierowej pierwszy tom
się z realizowanymi tam projektami w zakresie komputeroczytelnicy otrzymali w 2011 r.
wego modelowania zachowania betonu. W trakcie pobytu
Planuje się publikowanie co roku jednego lub dwóch toprowadziłem wartościowe dyskusje z członkami zespołów
mów zawierających wybrane artykuły naukowe. Wyniki badań
projektowych. Uzyskałem również dostęp do środowiska obwykorzystywane są także przez autorów w realizowanej przez
liczeniowego rozwijanego w tym ośrodku. W środowisku tym
nich indywidualnej pracy naukowej, w wystąpieniach konfebędę realizował swoje badania z zakresu zadań sprzężonych
rencyjnych (referaty) i w procesie dydaktycznym (wykłady,
mechaniki. Bez udziału w projekcie nie miałbym możliwości
seminaria).
zrealizowania podobnego wyjazdu”.

Kobiecy portret inżyniera
„Inżynier przyszłości — to ja, kobieta” — takie hasło
firmuje prowadzoną od października ubiegłego roku wizerunkową kampanię PK. Akcja stanowi część projektu
„Politechnika XXI wieku — program rozwojowy Politechniki Krakowskiej — najwyższej jakości dydaktyka dla
przyszłych polskich inżynierów”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do udziału zaproszono w niej osiem absolwentek Politechniki Krakowskiej — kobiety, które osiągnęły już sukces
zawodowy i te, które niedawno rozpoczęły swą zawodową
drogę. Historie ich życia i związki z PK pokazują, że świetnie
radzą sobie w zawodach i dyscyplinach naukowych tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn. Wszystkie bohaterki
kampanii łączy przekonanie, że warunkiem kariery jest dobre
wykształcenie — wiedza i umiejętności.
O tym, dlaczego wybrały Politechnikę Krakowską, co
zawdzięczają uczelni i czy są z niej dumne, opowiadają

Małgorzata Boryczko (absolwentka Wydziału Budownictwa
Lądowego) — powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
w Krakowie; Małgorzata Chodur (absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej) — dyrektor ds. rozwoju Veolia
Water Systems Sp. z o.o.; Elżbieta Gabryś (absolwentka
Wydziału Architektury) — dyrektor Wydziału Infrastruktury
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie; Elżbieta Koterba (absolwentka Wydziału Architektury) — III zastępca prezydenta ds. rozwoju miasta Krakowa. PK jako
miejsce pracy naukowej przedstawiają panie adiunkt: Magdalena Kozień-Woźniak (Wydział Architektury), Katarzyna
Matras-Postołek i Katarzyna Sawicz-Kryniger (obydwie
z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej) oraz Paulina
Kuźniar, asystentka na Wydziale Mechanicznym.
Wywiady można znaleźć w listopadowo-grudniowym wydaniu „Imperium Kobiet”, na portalach społecznościowych
dla kobiet oraz na stronie projektu.

(R.)
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naukowy, który odbyłam w okresie od 1 czerwca
do 31 sierpnia 2012 r. na Uniwersytecie w Sheffield, w Wielkiej Brytanii w ramach projektu POKL
umożliwił mi podniesienie moich kompetencji zawodowych zarówno przez rozszerzenie umiejętności
pracy z nowymi aparatami, niedostępnymi wówczas
w moim miejscu zatrudnienia, takimi jak dyfraktometry rentgenowskie, aparat do badania dynamicznego kąta zwilżania, sonifikatory. Ponadto miałam
okazję poznać nowoczesne metody zarządzania
zespołem badawczym i infrastrukturą badawczą.
Staż pozwolił mi zebrać doświadczenia z zakresu
samodzielnego zarządzania projektem badawczym
w odmiennym systemie organizacji pracy”.
Dużym sukcesem okazał się również staż
dr inż. Elżbiety Skrzyńskiej w L’Unite de Catalyste et
de Chimie du Solide w Lille we Francji, dzięki któremu uzyskała zaproszenie do udziału w trwającym
Studentki WA z nowymi podręcznikami opracowanymi dla kierunku architektura kraj- 18 miesięcy projekcie finansowanym przez stronę
obrazu
francuską.
Staże realizowane w Instytucie Geotechniki Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach umożliwiły współpracę
Poszerzanie wiedzy i pół badawczych
w dziedzinie biotechnologii i chemii środowiska i przyczyniły się
do trwających obecnie przygotowań do opracowywania projekUczestniczka programu wyjazdów studialnych realizowatów międzynarodowych.
nych na Wydziale Architektury dr hab. inż. arch. Anna Agata KanStaże w Advanced Bioprocessing Centre, Brunel University
tarek, prof. PK z Katedry Kompozycji Urbanistycznej Wydziału
(Wielka Brytania), Institute of Food Chemistry na Technische
Architektury PK tak pisze w opinii o funkcjonowaniu programu:
Universität Braunschweig oraz w Institute of Food Chemistry na
„Dofinansowanie z programu POKL dotyczyło mojego wyjazdu
Universität Hamburg (Niemcy) pozwoliły rozwinąć prowadzone
naukowego do Szwajcarii w dniach od 16 do 27 sierpnia 2011 r.
na wydziale techniki analityczne substancji pochodzenia natuCelem wyjazdu było zgromadzenie materiałów dotyczących duralnego.
żych miast Szwajcarii, a związanych z prowadzonymi przeze
Dydaktycy z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki
mnie badaniami nad sektorami zagospodarowania w ramach
mogą
się rozwijać dzięki uczestnictwu w specjalistycznych
studiów z zakresu typomorfologii miasta. Miałam możliwość
kursach. Współcześnie wiele technologii informatycznych,
odwiedzić wszystkie duże miasta Szwajcarii — Berno, Zurych,
w szczególności w dziedzinie multimediów, powstaje w firBazyleę, Lucernę, Lozannę i Genewę, co pozwoliło na poznanie
mach, które udostępniają wiedzę o nich na warunkach komerspecyfiki zagospodarowania tych miast, historii ich urbanistyczcyjnych. Finansowanie specjalistycznych kursów i szkoleń
nego rozwoju i dynamiki rozbudowy ich współczesnej struktury.
certyfikowanych, studiów podyplomowych dających świadecBadania w terenie dotyczące architektury i urbanistyki są nietwa ukończenia cieszy się dużą popularnością wśród pracowzwykle istotne dla badacza i naukowca, dają bowiem okazję do
ników dydaktycznych.
śledzenia relacji pomiędzy realizowaną architekturą, egzekucją
prawa urbanistycznego i sposobem percepcji nowych miejskich
aranżacji przez ich użytkowników. Jednym z efektów mojego
pobytu badawczego był artykuł dotyczący rozwoju urbanistycznego sektora związanego z zabudową Politechniki Lozańskiej
(„Sektory zagospodarowania. École Polytechnique Fédérale de
Lausanne w kampusie w Ecublens”, „Czasopismo Techniczne”
z. 13. Architektura z. 4-A, Wyd. PK, 2012).
Zgromadzone materiały pozwoliły na rozszerzenie mojej
wiedzy i pól badawczych w wielu zakresach, m.in.: w zakresie
rewitalizacji centrów historycznych i obszarów poprzemysłowych; w obszarze współczesnych realizacji architektury i zespołów urbanistycznych czołowych twórców architektury współczesnej; w zakresie planowania przestrzennego w skali miasta
i regionów; w zakresie architektury krajobrazu”.
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej położył w projekcie nacisk na dłuższe, liczące 3 lub 6 miesięcy wyjazdy
stażowe pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów do wiodących ośrodków akademickich w kraju i za granicą. Do tej pory zrealizowano już 50 wyjazdów stażowych,
które bardzo podnoszą poziom naukowy i dydaktyczny pracowników wydziału. Jedna ze stażystek, dr inż. Agnieszka
Leszczyńska tak pisze o swoim stażu: „Zagraniczny staż
6

Programy stypendialne motywują i pomagają
Stypendia badawcze w dziedzinach szczególnie istotnych
dla rozwoju gospodarki, przeznaczone dla doktorantów, młodych doktorów i profesorów wizytujących, zatrudnionych w instytucjach szkolnictwa wyższego, przyznawane są w ramach
projektu beneficjentom na trzech wydziałach: Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziale Architektury oraz Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki.
Na Wydziale Architektury w ramach projektu „Politechnika
XXI wieku” w latach 2011–2013 zostały przyznane stypendia
10 uczestnikom studiów doktoranckich, dzięki czemu mieli oni
możliwość realizacji swoich indywidualnych programów badawczych. Trzech stypendystów otworzyło przewody doktorskie. Dwie dysertacje doktorskie zostały zakończone i obronione w 2013 r.
Student IV roku studiów doktoranckich na Wydziale Architektury PK mgr inż. arch. Maciej Jagielak, któremu przyznane
zostało stypendium dla doktorantów, o swoich doświadczeniach pisze: „Wsparcie programu POKL bezpośrednio przyczyniło się do powstania mojego dotychczasowego dorobku

naukowego, czyli dwóch artykułów konferencyjnych publikowanych w recenzowanych czasopismach, dwóch artykułów konferencyjnych publikowanych w wydawnictwach telekonferencyjnych, jednego artykułu konferencyjnego przyjętego do
recenzji, trzech publikacji popularnonaukowych oraz wystawy
poświęconej budowaniu z naturalnych materiałów w Polsce.
Na podstawie własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że
program umożliwia doktorantom nie tylko finansowanie badań
i konferencji, ale także stanowi dobrą motywację do większego
angażowania się w pracę naukową”.
Również w ramach konkursowego programu stypendialnego dla młodych doktorów w latach 2011–2013 przyznano
10 stypendiów. Dzięki temu wsparciu finansowemu mieli oni
możliwość realizacji swoich indywidualnych programów badawczych, uczestnictwa w konferencjach naukowych i publikowania wyników swoich badań. Zakończone zostały i opublikowane dwie monografie naukowe, które stały się podstawą do
wszczęcia procedury przewodu habilitacyjnego. Dwie kolejne
prace są przygotowywane do publikacji.
Dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska (z Katedry Architektury Mieszkaniowej na Wydziale Architektury), której przyznano stypendium dla młodych naukowców, pisze: „Uczestnictwo
w projekcie »Politechnika XXI wieku. Program rozwojowy Politechniki Krakowskiej — najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich inżynierów« znacząco poprawiło moją sytuację
jako młodego doktora, przede wszystkim umożliwiając mi pracę badawczo-rozwojową, której końcowym efektem ma być
monografia habilitacyjna. Otrzymane przeze mnie stypendium
dla młodych doktorów posłużyło zgromadzeniu i opracowaniu
materiałów do monografii oraz zredagowaniu części jej tekstu
w stopniu i tempie, które byłyby niemożliwe bez współfinansowania Unii Europejskiej”.
To tylko krótkie wypowiedzi osób z Wydziału Architektury,
ale również stypendyści z dwóch pozostałych wydziałów dzięki
otrzymanemu wsparciu wzmocnili swój potencjał naukowy.

Wspomaganie e-learningiem
Również studenci mogą korzystać z efektów projektu „Politechnika XXI wieku”. Dotyczy to kursów e-learningowych,
wspomagających i uzupełniających nauczanie przedmiotów
przewidzianych programem studiów. Specyfika e-learningu
sprawia, że studenci mogą korzystać z tej formy w dowolnym
czasie i miejscu, w przeciwieństwie do tradycyjnych wykładów
i ćwiczeń. Ogromną zaletą jest też dopasowanie tempa nauki
do indywidualnych potrzeb i możliwości oraz interesująca forma — różnorodność pod względem grafiki, animacji itp. Elementy interaktywne kursu pozwalają na sprawdzenie stopnia
opanowania materiału, umożliwiają komunikowanie się z innymi uczestnikami oraz z prowadzącym.
W ramach projektu „Politechnika XXI wieku” przewidziano
utworzenie 76 kursów e-learningowych, z czego 66 przeznaczono dla studentów, natomiast 10 skierowano do pracowników dydaktycznych. Większość kursów przeznaczonych dla
studentów naszej uczelni wspomaga nauczanie chemii oraz
przedmiotów pokrewnych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Ukończono i udostępniono już ponad 20 kursów w tej dziedzinie. Inne dyscypliny, których dotyczą kursy
e-learningowe, to fizyka, informatyka, matematyka, a także grafika inżynierska. E-kursy mają również pomóc w korzystaniu ze
zbiorów bibliotecznych. Docelowo będzie ich 8. Zawierają one
różnorodne wskazówki — od instrukcji korzystania z biblioteki

po specjalistyczną pomoc w gromadzeniu materiałów do pracy
dyplomowej czy doktorskiej.
Kolejnym działaniem jest przygotowanie kadry dydaktycznej do korzystania z platformy e-learningowej w zakresie tworzenia i obsługi e-kursu. W tym celu powstaje e-kurs, mający
pomóc w opanowaniu tych umiejętności. Zastąpi on tradycyjną
formę szkoleń, które prowadzono dotychczas. Zostanie udostępniony w I kwartale 2014 r.
Popularyzacja e-learningu oraz właściwe funkcjonowanie
platformy nie są możliwe bez odpowiedniego zaplecza technicznego. Dzięki środkom z UE możliwe było stworzenie nowoczesnych baz sprzętu elektronicznego na potrzeby centrum
e-learningu, dla Wydziału Fizyki Matematyki i Informatyki (wyposażenie pracowni komputerowych) oraz dla Biblioteki PK
(laptopy).

*
Oprócz bezpośredniego wspierania działalności pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej, środki Unii Europejskiej zostały wykorzystane na potrzeby całej uczelni. Dzięki
kilku inwestycjom PK dostosowała swoją infrastrukturę do potrzeb studentów niepełnosprawnych. W ramach tego projektu
zrealizowano budowę windy na Wydziale Architektury. Ponadto zakupiono zestaw komputerowy wraz ze specjalistycznym
oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych, tj. programem
udźwiękowiającym JAWS Pro., programem powiększającym
czcionkę tekstów Zoom Text Magnifier, lektorem czytającym
książki Internet IVONA Reader oraz FineReader Pro Edu wraz
z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Office 2010. Na Wydziale Inżynierii Lądowej dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych trzy toalety, wykonano nagłośnienia 10 sal wykładowych i dydaktycznych w budynkach PK.
Projekt „Politechnika XXI wieku” będzie realizowany do końca marca 2015 r. Po jego zakończeniu jeszcze długo będziemy
korzystali z uzyskanych dzięki niemu efektów. Niewątpliwie rezultatem o najtrwalszym charakterze jest doświadczenie zdobyte przez uczestników projektu, a także kontakty nawiązane
przez nich podczas krajowych i międzynarodowych staży naukowych i wyjazdów studyjnych. Efekty te stanowią doskonałą
podstawę do dalszego rozwoju zawodowego zaangażowanych
w projekt doktorantów i młodych pracowników nauki.
Duże znaczenie dla funkcjonowania uczelni będą miały rezultaty wynikające z wartości dodanej projektu. Chodzi przede
wszystkim o dokonane w trakcie realizacji projektu zmiany organizacyjne oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy wydziałami. Nie bez znaczenia jest także wykształcenie międzywydziałowego zespołu, który może z powodzeniem realizować kolejne
projekty UE.
Niewątpliwie projekt „Politechnika XXI wieku” w niebagatelny sposób przyczynia się do wzmocnienia potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni i odzwierciedla przewodnie hasło
programu „Człowiek – najlepsza inwestycja!”.

Joanna Żelazny
Dr inż. Joanna Żelazny jest pracownikiem Działu Kształcenia i Współpracy z Zagranicą PK, asystentem kierownika zespołu zarządzającego
projektem „Politechnika XXI wieku. Program rozwojowy Politechniki
Krakowskiej — najwyższej jakości dydaktyka dla przyszłych polskich
inżynierów”.
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Dzięki współpracy z firmą Nokia Solutions and Networks studenci uzyskają dostęp
do najnowocześniejszych technologii

Nowe perspektywy przed studentami Politechniki Krakowskiej otwiera
porozumienie, które uczelnia zawarła
z Nokia Solutions and Networks. Do
podpisania umowy doszło 13 stycznia podczas wizyty przedstawicieli
firmy na PK. Podpisy pod dokumentem złożyli: prezes zarządu NSN Piotr
Kaczmarek, wiceprezes Paweł Bień
oraz prorektor ds. nauki PK prof. Jan
Kazior.
W umowie zapisano szeroki zakres
współpracy obu partnerów. Obejmie
ona nie tylko organizowanie praktyk
studenckich w krakowskim oddziale
Nokia Solutions and Networks czy zajęć dydaktycznych i szkoleń z udziałem
specjalistów NSN oraz wspomaganie
kół naukowych, lecz także bardziej
zaawansowane działania. Na podkreślenie zasługuje punkt porozumienia,
mówiący o wspólnym opracowywaniu
projektów innowacyjnych oraz współpracy w zakresie praw własności przemysłowej. Pod pojęciem projektu innowacyjnego rozumie się zadanie, mające
na celu stworzenie nowego rozwiązania
technicznego, technologicznego lub informatycznego bądź rozwiązanie problemu z tego zakresu.
Szczególnie istotne jest, że projekt
innowacyjny może zostać powierzony
studentowi lub grupie studentów. Dla
młodych ludzi oznacza to szansę nawiązania współpracy jeszcze w trakcie studiów ze specjalistami firmy o światowej
renomie i zajmowania się zaawansowanymi technologiami. Przy czym efekty tej
współpracy dla studenta nie muszą mieć
wymiaru edukacyjnego, bowiem strony umowy postanowiły się wzajemnie
wspierać w działaniach zmierzających
do uzyskania patentów, jeśli tylko będą
ku temu podstawy.
Innym ważnym punktem porozumienia jest wspólne ustalanie tematów
prac magisterskich i dyplomowych.
Firma NSN zobowiązała się do umoż8

Fot.: Jan Zych

Informacje

Światowy potentat partnerem
Politechniki Krakowskiej

Umowę podpisują (od lewej): prezes Piotr Kaczmarek, wiceprezes Paweł Bień i prorektor PK
Jan Kazior

liwiania realizacji tych prac we współpracy ze swoim krakowskim oddziałem i z wykorzystaniem dostarczanych
przez NSN informacji. Studentów PK
z pewnością zainteresuje możliwość
podejmowania pracy w krakowskim oddziale NSN już w trakcie studiów, w niepełnym wymiarze godzin. Skorzystają
też absolwenci naszej uczelni, bowiem
podpisana umowa zwiększa ich szanse
na znalezienie zatrudnienia w firmie. Ze
swej strony firma zobowiązała się do
współdziałania z PK w organizowaniu
targów pracy.
Podpisanie umowy z Politechniką
Krakowską jest elementem szerszej
strategii firmy Nokia Solutions and
Networks. Postanowiła ona nawiązać
współpracę ze wszystkimi krakowskimi uczelniami, prowadzącymi kierunki
znajdujące się w polu zainteresowań
NSN. Podczas wizyty na PK nie ukrywano, że celem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do pracy w firmach telekomunikacyjnych w nadziei,

że znaczna część młodych ludzi po
ukończeniu studiów zechce związać
swe zawodowe losy właśnie z Nokia
Solutions and Networks.
Nokia Solutions and Networks należy do międzynarodowego koncernu Nokia, działającego w 120 krajach świata.
W Polsce firma oferuje osobom z wykształceniem inżynierskim zatrudnienie
w dwóch dużych ośrodkach badawczo-rozwojowych (R&D) — w Krakowie,
gdzie pracuje ponad 400 osób, i we Wrocławiu, gdzie jest ich prawie 2000. NSN
ma też biuro w Warszawie. Ogółem firma
zatrudnia w Polsce około 2500 osób i myśli o dalszym rozwoju. Bardzo wysoko
ocenia poziom polskich studentów i absolwentów uczelni technicznych. Właśnie
ten fakt, jak usłyszeliśmy, był powodem
uruchomienia przez firmę swych centrów
w Krakowie i Wrocławiu. Wśród pracujących tam osób są już absolwenci PK,
a teraz pojawiła się szansa, że będzie ich
znacznie więcej.

(ps)
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Kronika
5 I Koncert noworoczny Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej w Klubie Garnizonowym.
7 I Spotkanie noworoczne pracowników PK „Akademickie Kolędowanie” z udziałem ks. Adama Bonieckiego, słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku PK i Chóru Akademickiego PK „Cantata”.
Posiedzenie Rady Nadzorczej spółki AKOPOL.
8–24 I Wystawa prac prof. Ewy Gołogórskiej-Kuci pt. „Step by step” w Galerii „Floriańska 22”.
11 I Spotkanie uczestników wypraw mostowych „Bałkany — Karpaty 2013” i „Australia — Nowa Zelandia 2013” połączone z otwarciem
wystawy fotografii Jana Zycha „XIX Europejska Wyprawa Mostowa Bałkany — Karpaty 2013” w Galerii PK „Gil”.
12 I Uroczystość zakończenia studiów podyplomowych w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.
13 I Uroczyste podpisanie ramowej umowy o współpracy PK z Nokia Solution and Networks, światowym liderem technologii mobilnych.
14 I Spotkanie organizacyjne IX Dni Jana Pawła II.
15 I Wernisaż wystawy fotografii dr inż. arch. Dominiki Kuśnierz-Krupy „Architektura — gra form” w Galerii Sztuki „A1” przy ul. Kanoniczej.
16 I — 6 II Wystawa plenerowa studentów I roku Wydziału Architektury PK „Krakowski Kazimierz, park Jordana, Podgórze” w Galerii PK „Kotłownia”.
18 I „Bal Lądowca 2014” — spotkanie integracyjne studentów Wydziału Inżynierii Lądowej PK.
„Wodnik 2014” — spotkanie integracyjne studentów Wydziału Inżynierii Środowiska PK.
„Mechanik 2014” — spotkanie integracyjne studentów Wydziału Mechanicznego PK.
20 I Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna — projekt pilotażowy” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.
Spotkanie prorektorów ds. nauki uczelni krakowskich.
21 I Posiedzenie Kapituły Nagrody im. Profesora Zbigniewa Engela.
22 I Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
23 I Wręczenie nagród laureatom studenckiego konkursu architektonicznego „Wnętrze, światło , cień” Katedry Kształtowania Środowiska
Mieszkaniowego pod patronatem prorektora ds. studenckich PK i dziekana Wydziału Architektury PK.
24 I „RESTART 2014” — spotkanie integracyjne studentów Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.
26 I „Koncert kolęd z różnych stron świata” w wykonaniu Chóru Akademickiego PK „Cantata” w ramach cyklu „Muzyczne spotkania na
Wzgórzach Krzesławickich” w kościele Miłosierdzia Bożego.
28 I Uroczystość wręczenia Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego zorganizowana przez Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”.
29 I Seminarium poświęcone jubileuszowi 75-lecia prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi.

Opracowała: Renata Dudek

Rektor i Senat
Zarządzenia rektora PK

Posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej
24 stycznia 2014 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
— zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia przewidzianych
do uruchomienia w roku akademickim 2014/2015;
— zmiany uchwały w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;
— zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pobierania opłat
za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej;
— zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pobierania opłat
za świadczone usługi edukacyjne na studiach doktoranckich na Politechnice Krakowskiej;
— zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej
w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na rok
2014;
— realizacji przez Politechnikę Krakowską w 2015 r. inwestycji ujętych
w wieloletnim planie inwestycyjnym;
— opinii Senatu PK dotyczącej realizacji na terenie Politechniki Krakowskiej w Czyżynach przedsięwzięcia pod nazwą: Zakład Produkcji Narzędzi z Centrum Dydaktyczno-Badawczym i Wdrożeniowym.

Nr 69 z 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia
nr 14 z 26 kwietnia 2012 r. dotyczącego zasad i sposobu ochrony informacji niejawnych na Politechnice Krakowskiej.
Nr 70 z 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w „Zasadach (polityce)
rachunkowości”.
Nr 1 z 2 stycznia 2014 r. w sprawie zasad sporządzania suplementu
do dyplomu ukończenia studiów.
Nr 2 z 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w składzie Rektorskiej
Komisji ds. Inwestycji i Remontów.
Nr 3 z 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Komunikaty rektora PK
Nr 15 z 19 grudnia 2013 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2014 r.
Nr 16 z 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwał Senatu PK podjętych
na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2013 r.
Nr 1 z 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu obchodów
Święta Szkoły.

rd
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Pracownicy
Doktorzy habilitowani

Informacje

Marcin Banach

Urodził się 3 sierpnia 1982 r. w Proszowicach. Jest absolwentem Liceum
Ogólnokształcącego w Miechowie. Studiował na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
Pracę magisterską pt. „Opracowanie
metody oznaczania małych zawartości
NO2 w gazie zawierającym około 90%
NO” obronił w 2006 r., a zaprezentowane w niej wyniki zostały wykorzystane
w Zakładach Chemicznych „Puławy”.
W 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk
technicznych, broniąc z wyróżnieniem
pracę doktorską pt. „Otrzymywanie tripolifosforanu sodu o kontrolowanej gęstości nasypowej” (promotor: dr hab. inż.
Zbigniew Wzorek). W 2009 r. ukończył
w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK
studium pedagogiczne, przygotowujące do pracy dydaktycznej na uczelni,
a w 2011 r. — studia podyplomowe z zakresu zarządzania produkcją na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa
Tischnera w Krakowie. 30 października
2013 r. Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK nadała mu na
podstawie dorobku naukowego i osiągnięcia naukowego pt. „Przetwarzanie
ubocznych produktów z przemysłu mięsnego oraz modyfikacje technologii ich
przerobu w celu zapobiegania powstawaniu odorów” stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.
Na Wydziale Inżynierii i Technologii
Chemicznej PK pracuje od 2008 r., jest
adiunktem Instytutu Chemii i Technologii
Nieorganicznej. Zainteresowania naukowe dr. hab. inż. Marcina Banacha dotyczą technologii materiałów nanostruktu10

ralnych, ich właściwości i zastosowania
oraz zagadnień z pogranicza biologii
i nanotechnologii, w szczególności użycia biomolekuł w projektach nanotechnologicznych. Specjalizuje się w technologii nieorganicznej, nanotechnologii
i bionanotechnologii. Wyniki swych prac
przedstawił w 85 publikacjach (45 z listy
filadelfijskiej), w 13 rozdziałach monografii, 23 wydawnictwach konferencyjnych, 32 doniesieniach zjazdowych,
29 zgłoszeniach patentowych oraz
13 opracowaniach dla przemysłu.
W latach 2006–2013 uczestniczył
w realizacji siedmiu badawczych projektów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK oraz projektu Wydziału Biologii
i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 2010 r. do 2013 r.
kierował własnym projektem dotyczącym
opracowania receptury preparatów nanozwiązków srebra i ich zastosowania do
dezynfekcji aparatów wylęgowych w zakładach drobiarskich. Od 2012 r. jest kierownikiem przedsięwzięcia badawczego
pt. „Synteza oraz zastosowania innowacyjnych nanomateriałów o właściwościach
antymikrobiologicznych”.
Za działalność naukową był kilkakrotnie wyróżniany — w 2010 r. otrzymał
nagrodę rektora Politechniki Krakowskiej
jako najmłodszy wypromowany doktor
(przyznana za 2009 r.) oraz Nagrodę
im. Profesora Zbigniewa Engela jako
szczególnie aktywny naukowiec młodego pokolenia. Również w 2010 r. minister
nauki i szkolnictwa wyższego przyznał
mu trzyletnie stypendium dla wybitnych
młodych naukowców. W 2012 r. został
laureatem III edycji Programu LIDER
prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ubiegłym roku
jego osiągnięcia doceniła Fundacja na
rzecz Nauki Polskiej, typując go do grona laureatów Programu START, a zespół, którym kieruje dr hab. inż. Marcin
Banach, został laureatem organizowanego przez CTT PK i NCBiR konkursu
„Młody Naukowiec II — kreator rzeczywistości gospodarczej” za wdrożeniowy
i rynkowy potencjał projektu pt. „Sposób
otrzymywania nanozłota i nanosrebra
z wykorzystaniem ekstraktów roślinnych
oraz suspensje nanozłota i nanosrebra”.
Jako nauczyciel akademicki dr hab.
inż. Marcin Banach prowadzi zajęcia
dla studentów kierunków technologia
chemiczna i inżynieria chemiczna. Jest
promotorem 4 prac magisterskich i 5 inżynierskich.
Jest członkiem zarządu Polskiej Federacji Biotechnologii.

Piotr Michorczyk

Urodził się 13 listopada 1973 r.
w Mszanie Dolnej. Jest absolwentem
Technikum Rolniczego w Lubniu. Studia na Wydziale Inżynierii i Technologii
Chemicznej Politechniki Krakowskiej
ukończył w 2000 r., broniąc pracę magisterską pt. „Wykorzystanie tioli jako
reduktorów i modyfikatorów katalizatora
w utlenianiu węglowodorów”. W latach
2000–2005 był słuchaczem Międzynarodowego Studium Doktoranckiego, utworzonego wspólnie przez Instytut Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN oraz Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej PK. Pracę doktorską pt. „Badanie procesu odwodornienia propanu do propenu w obecności
ditlenku węgla” obronił z wyróżnieniem
w 2005 r.
25 września 2013 r. Rada Wydziału
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. „Nowoczesne materiały katalityczne dla procesów odwodornienia
i utleniającego odwodornienia propanu
do propenu” nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie technologia chemiczna.
W 2005 r. został zatrudniony w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej
PK na stanowisku asystenta. Od 2008 r.
jest adiunktem. W okresie zatrudnienia
na PK odbył kilkumiesięczne staże, m.in.
w Zakładach Azotowych w Tarnowie
oraz wiodących instytutach naukowych
w Europie (Institute of Catalysis and Petrochemistry CSIC w Hiszpanii) i w kraju (Wydział Chemii UJ, Instytut Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego
Habera PAN).
Zainteresowania naukowe dr. hab.
inż. Piotra Michorczyka są związane
z syntezą uporządkowanych nanoporowatych materiałów wysokopowierzchniowych, znajdujących głównie
zastosowania katalityczne. W ostatnim

okresie swoje badania skupia na poszukiwaniu zastosowań dla nowo otrzymanych materiałów nanoporowatych
oraz na opracowaniu nowych procesów
chemicznych przyjaznych środowisku
naturalnemu, bazujących na ditlenku
węgla jako surowcu. Tym zagadnieniom poświęcił dysertację habilitacyjną,
stanowiącą cykl 11 prac oryginalnych
o łącznym współczynniku wpływów
IF równym 30,4.
Jego dorobek naukowy obejmuje
m.in. 43 publikacje w czasopismach recenzowanych, wśród których znajduje
się 28 artykułów w czasopismach z tzw.
listy filadelfijskiej. Łączny IF opublikowanych prac wynosi 60,2. (Mediana IF
15 artykułów mieści się w zakresie od
6,4 do 2,0). Zgodnie z Web of Science całkowita liczba cytowań jest równa
239 (186 bez autocytowań). Indeks Hirscha h=9 (h=8 bez autocytowań). Ponadto jest współautorem 2 monografii,
1 patentu oraz 60 wystąpień konferencyjnych, w tym 6 komunikatów ustnych
na konferencjach międzynarodowych
i 9 na konferencjach krajowych.
Od 2004 r. uczestniczył w realizacji
6 projektów badawczych dotyczących
utylizacji odpadowego ditlenku węgla
i nowych technologii syntezy produktów
małotonażowych. Obecnie kieruje finansowanym przez NCN projektem, którego
celem jest synteza nowych nanoporowatych materiałów na drodze nanoreplikacji
strukturalnej, a w finansowanym przez
NCBiR projekcie związanym z zastosowaniem ekstraktów uzyskanych w nadkrytycznym CO2 — jest wykonawcą. Od
2012 r. kieruje grupą badawczą „Kataliza
Heterogeniczna”, utworzoną w Katedrze
Lekkiej Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych.
Wykłada, prowadzi zajęcia projektowe i laboratoryjne, a także ćwiczenia
związane ze swoją specjalizacją —
technologią chemiczną organiczną. Był
promotorem 25 prac dyplomowych magisterskich i 11 inżynierskich. W okresie
studiów doktoranckich był również opiekunem naukowym 4 prac magisterskich
oraz pracy realizowanej w ramach Programu Erasmus.
W roku 2012 pełnił funkcję zastępcy
dyrektora ds. nauki w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej PK, a od
1 października 2013 r. jest dyrektorem
instytutu.
Jest żonaty, ma córkę. Jego zainteresowania pozazawodowe to: turystyka
górska, science fiction, muzyka filmowa
oraz astrofizyka.

Sebastian Skoczypiec

Urodził się 27 maja 1975 r. w Sanoku.
Jest absolwentem tutejszego I Liceum
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej (profil matematyczno-fizyczny). W 1999 r. ukończył studia
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na kierunku mechanika
i budowa maszyn, specjalność: biomechanika. Następnie podjął studia doktoranckie na tym wydziale i w 2006 r. obronił z wyróżnieniem dysertację doktorską
pt. „Badania wspomaganego drganiami
ultradźwiękowymi procesu obróbki elektrochemicznej elektrodą uniwersalną”,
uzyskując stopień doktora nauk technicznych (dyscyplina: budowa i eksploatacja
maszyn, specjalność: systemy i procesy
wytwarzania). 11 grudnia 2013 r. Rada
Wydziału Mechanicznego PK, na podstawie monografii pt. „Elektrochemiczne
metody wytwarzania mikroelementów”
oraz dorobku naukowego, nadała mu
stopień doktora habilitowanego (dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn,
specjalność: inżynieria produkcji).
Dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec
w latach 2000–2009 był zatrudniony w Zakładzie Niekonwencjonalnych
Technologii Produkcyjnych Instytutu
Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie kolejno na stanowisku technologa (2000–2002), asystenta
(2002–2006) oraz adiunkta (od sierpnia
2006 r.). W latach 2004–2009 pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu oraz był
członkiem Rady Naukowej tego instytutu
(2008–2009). Od 2007 r. pracuje w Katedrze Inżynierii Procesów Produkcyjnych
w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Krakowskiej na stanowisku adiunkta.
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na dwóch dziedzinach związanych z innowacyjnymi technologiami
wytwarzania części maszyn i narzędzi,
a mianowicie — na niekonwencjonal-

nych technikach i technologiach wytwarzania oraz na wytwarzaniu mikroelementów. Głównym przedmiotem jego
badań jest obróbka elektrochemiczna —
począwszy od zagadnień obróbki makroelementów poprzez integrację obróbki
elektrochemicznej z innymi strumieniami
energii w procesach hybrydowych aż po
tematykę elektrochemicznej mikroobróbki, w której istotną rolę odgrywa jej integracja z innymi technikami wytwarzania.
Dorobek naukowo-badawczy dr. hab.
inż. Sebastiana Skoczypca obejmuje
łącznie 106 publikacji. Są to artykuły opublikowane w polskich i zagranicznych
czasopismach naukowych, materiałach
konferencyjnych, sprawozdania z prac
badawczych Instytutu Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania oraz monografia. Od momentu rozpoczęcia pracy
naukowo-badawczej był wykonawcą
w dziewięciu projektach badawczych
(międzynarodowych, rozwojowych oraz
własnych), kierował jednym projektem.
Główne tezy i wnioski wynikające z prowadzonych prac prezentował w czasopismach o zasięgu międzynarodowym
(m.in. „The International Journal of
Advanced Manufacturing Technology”,
„Key Engineering Materials”) i krajowym
(np. „Mechanik”, „Inżynieria Maszyn”)
oraz podczas prestiżowych konferencji
naukowych, jak The International Symposium on Electromachining (2001,
2007, 2010, 2013) i euspen International
Conference & Exhibition (2006, 2012,
2013). Istotne dla jego dotychczasowej
aktywności naukowo-badawczej było
zorientowanie na zastosowania przemysłowe, co zaowocowało udziałem w realizacji prac badawczych dla PHILIPS
Laboratory of Technology and Materials
oraz Diamond Innovation. W 2013 r. został członkiem European Society for Precision Engineering and Nanotechnology.
Od 2007 r. prowadzi zajęcia z niekonwencjonalnych technologii wytwarzania części maszyn i narzędzi dla studentów kierunków zarządzanie i inżynieria
produkcji oraz inżynieria medyczna. Jest
promotorem 21 prac dyplomowych inżynierskich i 22 prac dyplomowych magisterskich oraz promotorem pomocniczym jednej pracy doktorskiej.
Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Od
1993 r. jest ratownikiem Grupy Bieszczadzkiej
Górskiego
Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Jego zainteresowania pozazawodowe są związane z górami. Fotografuje, uprawia narciarstwo wysokogórskie oraz startuje
w ultramaratonach górskich.
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Andrzej Gaczoł

Urodził się 11 listopada 1948 r.
w Krakowie. W 1966 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce. Pracę magisterską
pt. „Modelowa jednostka mieszkaniowa
dla 25 tys. mieszkańców na Pasterniku
w Krakowie”, przygotowaną pod kierunkiem prof. Witolda Cęckiewicza na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, obronił w 1972 r.
W tym samym roku podjął pracę
w Biurze Inwestycji Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych
w Krakowie (w czasie studiów otrzymywał stypendium tego przedsiębiorstwa),
a uzyskawszy uprawnienia do kierowania
i nadzorowania pracami budowlanymi,
w 1975 r. — w Biurze Projektów Kolejowych w Krakowie (zdobył tu uprawnienia
do sporządzania projektów architektonicznych). W latach 1972–1982 najpierw na
stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, a potem — starszego
projektanta wykonał wiele projektów budynków i budowli związanych z kolejnictwem, a także projektów adaptacji kolejowych obiektów zabytkowych. Wiele z nich
zostało zrealizowanych w południowej
Polsce. Równocześnie brał udział w organizowanych przez SARP konkursach
architektonicznych dotyczących modernizacji i rozbudowy centrów miejskich.
W 1982 r. został zatrudniony w Biurze Dokumentacji Zabytków przy Wydziale Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa na stanowisku starszego
kustosza, a 1 kwietnia 1984 r. został
inspektorem wojewódzkim — z tytułem konserwatora zabytków Wieliczki.
Ogłosił w tym okresie wiele artykułów
i opracowań na temat zabytkowej kopalni soli oraz górniczego miasta Wieliczka, przygotował po raz pierwszy
„Podstawowe zasady obowiązujące
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przy pracach w zabytkowej kopalni
soli w Wieliczce”. Ponadto przewodniczył Radzie Konserwatorskiej ds. Zabytkowej Kopalni Soli i Zabytków
w Wieliczce, w 1986 r. zorganizował
— w ramach Oddziału Krakowskiego
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków — ogólnopolską sesję naukową
na temat zasad postępowania podczas
konserwacji zabytkowych kopalń.
W latach 1984–1986 współpracował
z Biurem Rozwoju Krakowa, opracowując plany zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Krakowie,
Kazimierza ze Stradomiem oraz Starego Miasta w Wieliczce. W 1985 r., wraz
z całym zespołem autorskim, otrzymał
nagrodę II stopnia ministra administracji
i gospodarki przestrzennej za miejscowy
plan szczegółowy zagospodarowania
przestrzennego Starego Miasta w Krakowie, a w 1988 r. również z całym
zespołem autorskim, nagrodę II stopnia
ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa za miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego
i rewaloryzacji zespołu zabytkowego Kazimierza i Stradomia.
W 1988 r. został zastępcą dyrektora
Wydziału Ochrony Zabytków UM Krakowa — zastępcą wojewódzkiego konserwatora zabytków w Krakowie, a w grudniu 1992 r. (w następstwie konkursu)
minister kultury i sztuki powołał go na
wojewódzkiego konserwatora zabytków
w Krakowie, kierującego krakowskim
Oddziałem Wojewódzkim Państwowej
Służby Ochrony Zabytków. Pracę na tym
stanowisku (od stycznia 1999 r. obejmującym ponownie scalone województwo małopolskie) wykonywał do 2003 r.
W tym czasie odważnie, z wyobraźnią
i odpowiedzialnie podjął wiele decyzji
dotyczących ochrony i odnowy zabytków w Krakowie i w województwie (jak
np. zgoda na odbudowę dawnej biblioteki w opactwie Benedyktynów w Tyńcu)
oraz sprawnie przeprowadził reorganizację służb konserwatorskich w Krakowie
i w województwie, dostosowując je do
nowych warunków ustrojowych w Polsce
oraz do cywilizacyjnych wymogów XXI w.
Z Wydziałem Architektury PK związał
się w 1998 r. jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków.
W 2008 r. został adiunktem. Równocześnie jest zatrudniony w Biurze Kanclerza
Uniwersytetu Jagiellońskiego (konserwator zabytków UJ). W 2008 r. obronił
na PK dysertację doktorską pt. „Praktyka konserwatorska w Krakowie w latach

1918–2006 na tle teorii i doktryn” (promotor: prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz
Kuśnierz). Praca, którą obronił z wyróżnieniem, została nagrodzona przez generalnego konserwatora zabytków i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
oraz ministra infrastruktury. 6 listopada
2013 r. Rada Wydziału Architektury PK,
zapoznawszy się z recenzjami dorobku
naukowego oraz protokołem i uchwałą
komisji habilitacyjnej powołanej przez
Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów,
nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „architektura i urbanistyka”, w specjalności
„historia i konserwacja zabytków architektury i urbanistyki”.
Dorobek naukowo-badawczy Andrzeja Gaczoła obejmuje książki, rozdziały
w monografiach i artykuły w czasopismach, dokumentacje prac badawczych,
ekspertyzy dzieł artystycznych, recenzje
wydawnicze oraz udział w konferencjach
naukowych i seminariach. Już w 1981 r.
rozpoczął współpracę z redakcją „Spotkań z Zabytkami”, na łamach którego to
czasopisma opublikował wiele artykułów
poświęconych ratowaniu i ochronie zabytków na terenie Krakowa i całej Polski
(m.in. Tarnobrzega — Dzikowa, Graboszyc, Łańcuta, Wiślicy i Zatora). W latach
1993–1998 był inicjatorem nowej edycji
i redaktorem naczelnym „Wiadomości
Konserwatorskich Województwa Krakowskiego”. Prawie sto artykułów zamieścił na łamach wspomnianych „Spotkań
z Zabytkami” oraz „Ochrony Zabytków”
i „Wiadomości Konserwatorskich” —
ogólnopolskiego pisma Stowarzyszenia
Konserwatorów Zabytków. Jest autorem
książki „Kraków. Ochrona zabytkowego miasta. Rzeczywistość czy fikcja?”,
stanowiącej istotny i oryginalny wkład
w badania dotyczące ewolucji poglądów
i form podejmowanych działań na rzecz
ochrony miast historycznych i zespołów
zabytkowych, w szczególności Krakowa.
Jest również redaktorem i współautorem
kilku innych publikacji książkowych.
Jako nauczyciel akademicki PK
dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł prowadzi zajęcia dla studentów kierunku architektura i urbanistyka z zakresu ochrony
i konserwacji zabytków oraz projektowania konserwatorskiego. Od wielu lat jest
również wykładowcą na studiach podyplomowych na Wydziale Architektury PK,
Wydziale Nauk Humanistycznych (Instytut Historii Sztuki) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz na
Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Jest członkiem Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa,
członkiem i rzeczoznawcą Stowarzyszenia
Konserwatorów Zabytków (aktualnie wiceprezes Zarządu Oddziału Krakowskiego
oraz członek Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego), przewodniczy Radzie
Muzeum — Nadwiślański Park Krajobrazowy i Zamek Lipowiec w Wygiełzowie
oraz zasiada w Archidiecezjalnej Komisji
ds. Konserwacji Zabytków Kościelnych,
Architektury i Sztuki Sakralnej w Krakowie.
Ponadto jest członkiem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady
Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych
(ICOMOS), Małopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa oraz Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego i Towarzystwa Strzeleckiego
„Bractwo Kurkowe” w Krakowie.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
(1998 r.). Otrzymał również tytuł Zasłużonego Działacza Kultury, Honorową Odznakę Politechniki Krakowskiej
(1996), a także Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami, Złotą Odznakę SKZ
(2002) oraz Nagrodę im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego Łomnickiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
(2003). Jest jednym z laureatów Złotej
Księgi Wychowanków PK.
Jego hobby to: bibliofilstwo, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieł z zakresu historii sztuki, muzyka baroku oraz
operowa, podróże po Europie (historia
i współczesność).

Doktorzy
Wydział Architektury
dr inż. arch. Karolina Pacholewicz
(A-6) — „Architektura muzeów sztuk”; promotor: prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz; recenzenci: prof. dr hab. inż. arch.
Wojciech Bonenberg, prof. dr hab. inż.
arch. Wojciech Kosiński; 22 I 2014 r.
dr inż. arch. Andrzej Zastawnik
(A-3) — „Kształtowanie przestrzeni z udziałem społeczności lokalnych
w procesie planowania przestrzennego
na wybranych przykładach z gmin małopolskich”; promotor: dr hab. inż. arch.
Marek Kowicki, prof. PK; recenzenci:
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak,
dr hab. inż. arch. Elżbieta Przesmycka,
prof. PWr; 22 I 2014 r.

Piotr Kot

Urodził się w 1971 r. w Jędrzejowie
Ukończył tu Liceum Ogólnokształcące.
Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego — w 1995 r. zdobył tytuł magistra
matematyki, a w 1998 r. — magistra
informatyki. Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 2003 r. na
Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
broniąc pracę pt. „Zbiory wyjątkowe”
(promotor: doc. dr hab. Piotr Jakóbczak).
31 października 2013 r. na mocy decyzji Rady tego wydziału został doktorem
habilitowanym nauk matematycznych,
w dyscyplinie matematyka. Rozprawa
habilitacyjna nosiła tytuł „Funkcja wewnętrzna”.
Z Politechniką Krakowską jest związany od 1998 r. Do 2003 był zatrudniony
jako asystent w Instytucie Matematyki na
Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki, a od 2004 r. jest adiunktem.

Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej
dr inż. Bartłomiej Janowski (absolwent Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni PAN i WIiTCh PK) — „Otrzymywanie i badanie właściwości polimerów
nanohybrydowych poliuretan — poliedryczne silseskwioksany (POSS)”; promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski; recenzenci: prof. zw. dr hab. Bogdan
Marciniec (UAM w Poznaniu), prof. dr hab.
inż. Piotr Król (PRz); 22 I 2014 r.
dr inż. Elżbieta Malewska (C-4) —
„Porowate kompozyty poliuretanowo-polistyrenowe otrzymywane na drodze współekspandowania”; promotor:
dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof.
PK; recenzenci: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, dr hab. inż. Joanna
Ryszkowska (PW); 22 I 2014 r.

Dr hab. Piotr Kot specjalizuje się
w zagadnieniach z zakresu wartości
brzegowych funkcji holomorficznych.
W dorobku naukowym ma kilkanaście
artykułów, które w większości ogłosił
w czasopismach z listy filadelfijskiej,
m.in. „Transactions of the American
Mathematical Society”, „Proceedings
of the American Mathematical Society”,
„Journal of Convex Analysis”, „Potential Analysis”. Swoje prace prezentował
podczas konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Matematyki PK.
Od 1998 r. aktywnie uczestniczy w Seminarium Analizy Zespolonej, prowadzonym przez Katedrę Analizy Matematycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia dla studentów PK z analizy
zespolonej i rzeczywistej, matematyki
obliczeniowej oraz matematyki dyskretnej. Był promotorem 18 prac magisterskich. Systematycznie włączał się
w działania prowadzone na PK w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w latach 2008–2010
projekt „Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów Politechniki
Krakowskiej” oraz „Matematyka w finansach i ekonomii” w 2011 r.). Przeprowadzał także szkolenia w zakresie
pracy w systemie Linux. Bierze czynny
udział w pracach organizacyjnych PK.
Okazjonalnie reprezentował Instytut
Matematyki PK podczas Festiwalu Nauki w Krakowie.
Prywatnie jest żonaty i ma córkę.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz (L-2)
— „Wpływ nocnych ograniczeń widoczności na bezpieczeństwo i wybrane parametry ruchu drogowego”; promotor:
dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK;
recenzenci: dr hab. inż. Janusz Chodur,
prof. PK, dr hab. inż. Kazimierz Jamroz
(PG); 15 I 2014 r
dr inż. Dorota Kropiowska (L-4) —
„Wybrane problemy optymalnego kształtowania układów prętowych w strukturze
formalnej zasady maksimum”; promotor:
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski; recenzenci: prof. dr hab. inż. Ryszard Kutyłowski (PWr), dr hab. inż. Witold Cecot, prof.
PK; 15 I 2014 r. Praca wyróżniona.
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Promocje doktorskie

Fot.: Jan Zych

Informacje

Zgodnie z wieloletnią tradycją tuż
przed świętami Bożego Narodzenia
na Politechnice Krakowskiej odbyła
się uroczysta promocja osób, które
w ciągu ostatniego półrocza uzyskały
stopień doktora lub doktora habilitowanego. Na uwagę zasługuje fakt, że
tym razem była to wyjątkowo liczna
grupa — aż 12 doktorów habilitowanych i 17 doktorów reprezentowało
5 wydziałów Politechniki, z tego większość Wydział Architektury. 6 grudnia
na tę szczególną uroczystość do Sali
Senackiej PK poza przedstawicielami
władz uczelni i wydziałów przybyli także opiekunowie naukowi, rodziny i bliscy promowanych.
Po pomyślnie zakończonym przewodzie habilitacyjnym dyplom doktora habilitowanego otrzymali:
z Wydziału Architektury —
dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski,
dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk,
dr hab. inż. arch. Artur Jasiński,
dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca,
dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz
(z poprzedniej promocji);
z Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej —
dr hab. inż. Piotr Michorczyk;
z Wydziału Inżynierii Lądowej —
dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz;

z Wydziału Inżynierii Środowiska —
dr hab. inż. Andrzej Bielski;
z Wydziału Mechanicznego —
dr hab. inż. Artur Krowiak,
dr hab. inż. Łukasz Mika,
dr hab. Stanisław Rumian,
dr hab. inż. Grzegorz Tora.

Przysięgę doktorską złożyli i dyplom
doktora nauk technicznych odebrali:
z Wydziału Architektury —
dr inż. arch. Jakub Błachut,
dr inż. Wojciech Bobek,
dr inż. arch. Piotr Celewicz,
dr inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk,
dr Krzysztof Wieczorek,
dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel,
dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel;

Fot.: Jan Zych

z Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej —
dr inż. Marek Piątkowski,
dr inż. Piotr Radomski,
dr Ewa Wolff,
oraz z poprzedniej promocji,
dr inż. Aneta Spórna-Kucab;

Katarzyna Zawada-Pęgiel (z lewej) i Agnieszka Wójtowicz-Wróbel prezentują dyplomy
doktorskie
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z Wydziału Inżynierii Lądowej —
dr inż. Tomasz Kulpa,
dr inż. Katarzyna Solecka
oraz z poprzedniej promocji —
dr inż. Maciej Zając;

z Wydziału Inżynierii Środowiska —
dr inż. Karolina Koś,
dr inż. Beata Kowarska;
z Wydziału Mechanicznego —
dr inż. Paweł Ocłoń.
Gratulując nowo promowanym i ich
rodzinom, rektor prof. Kazimierz Furtak
podkreślił, że dzień promocji to święto
i powód do radości dla całej społeczności Politechniki Krakowskiej. Zaznaczył,
że wyjątkowo cieszy obecność pierwszych dyplomowanych doktorów w dyscyplinie transport na Wydziale Inżynierii
Lądowej oraz duża liczba promowanych
architektów i urbanistów, reprezentujących Wydział Architektury. Zwracając
się do doktorów i doktorów habilitowanych, zachęcił do poszukiwania obszarów dalszego rozwoju pracy naukowej.
Pogratulował i podziękował promotorom i opiekunom naukowym za wsparcie i zaangażowanie, realizowanie misji
zdobywania wiedzy i dzielenia się nią,
misji dbałości o ciągły rozwój nauki, bez
którego nie byłoby postępu.
Zamykając uroczystość, rektor złożył
życzenia świąteczne i noworoczne, po
czym zaprosił nowo promowanych do
wspólnego zdjęcia, a wszystkich obecnych do wpisywania się do księgi pamiątkowej.

Renata Dudek
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Nagrody dla pracowników PK

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Nagroda indywidualna I stopnia
prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga —
za całokształt dorobku
prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska — za osiągnięcia naukowe
dr inż. arch. Rafał Zawisza — za osiągnięcia organizacyjne
dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, prof. PK — za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI
I INFORMATYKI

prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał — za
osiągnięcia naukowe

Nagroda indywidualna I stopnia

dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk,
prof. PK
dr hab. inż. Krzysztof Kupiec, prof. PK —
za osiągnięcia dydaktyczne

dr hab. inż. Waldemar Rachowicz, prof.
PK — za osiągnięcia naukowe
dr hab. Joanna Kołodziej — za osiągnięcia naukowe

Nagroda zespołowa I stopnia
dr Joanna Żyra
dr inż. Paweł Jarosz – za osiągnięcia organizacyjne

WYDZIAŁ INŻYNIERII
ELEKTRYCZNEJ
I KOMPUTEROWEJ
Nagroda indywidualna I stopnia

Nagroda indywidualna II stopnia

dr inż. Maciej Sułowicz — za osiągnięcia
dydaktyczne

dr inż. arch. Bogdan Dziedzic — za osiągnięcia organizacyjne

Nagroda indywidualna II stopnia

Nagroda zespołowa I stopnia

dr hab. inż. Witold Mazgaj — za osiągnięcia naukowe

prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
dr inż. arch. Katarzyna Hodor
dr inż. arch. Katarzyna Łakomy — za
osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska
dr inż. arch. Barbara Zin — za osiągnięcia dydaktyczne

Nagroda zespołowa II stopnia

Fot.: Jan Zych

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn — za
osiągnięcia organizacyjne

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
Nagroda indywidualna I stopnia
prof. dr hab. inż. Marian Tracz — za całokształt dorobku
dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK —
za osiągnięcia organizacyjne
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki — za
osiągnięcia dydaktyczne
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga — za
osiągnięcia naukowe

Nagroda indywidualna II stopnia
dr inż. Marta Oleksy — za osiągnięcia
naukowe

Nagroda zespołowa I stopnia
prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk
dr hab. inż. Witold Mazgaj
dr inż. Dariusz Borkowski
dr inż. Zbigniew Szular
dr inż. Tomasz Węgiel — za osiągnięcia
naukowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII
I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Nagroda indywidualna I stopnia
dr hab. inż. Piotr Michorczyk — za osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Sławomir Wybraniec — za
osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski — za
całokształt dorobku
prof. dr hab. Andrzej Stokłosa — za całokształt dorobku
dr hab. Tadeusz Michałowski, prof. PK
— za całokształt dorobku
prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa — za całokształt dorobku

Nagroda zespołowa I stopnia
Prof. Anna Mitkowska odbiera nagrodę

dr inż. Elżbieta Sikora
dr inż. Marta Olszańska
prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski — za
osiągnięcia dydaktyczne

dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK
dr inż. Sławomir Michałowski

Nagroda zespołowa I stopnia
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
dr hab. inż. Joanna Dulińska, prof. PK —
za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz — za osiągnięcia naukowe

WYDZIAŁ INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
Nagroda indywidualna I stopnia
prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer —
za osiągnięcia organizacyjne

Nagroda zespołowa I stopnia
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska,
prof. PK
prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski
(pracownik PK do 30.09.2011 r.) —
za osiągnięcia dydaktyczne
dr inż. Antoni Bojarski
dr inż. Zofia Gręplowska
prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
dr Paweł Hachaj
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Podczas uroczystości, która odbyła
się 20 grudnia 2013 r. w Sali Senackiej,
wyróżniający się pracownicy Politechniki
Krakowskiej odebrali Nagrody Rektora PK
przyznane za rok 2012. Nagrody wręczył
prorektor dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK. Nagrody otrzymali:

NASZA POLITECHNIKA 2/2014
dr inż. Stanisław Mazoń
dr inż. Sebastian Bielak
mgr inż. Katarzyna Baran-Gurgul
dr inż. Andrzej Wolak — za osiągnięcia
naukowe

Nagroda indywidualna III stopnia
dr inż. Bogdan Słodki — za osiągnięcia
naukowe

mgr inż. Joanna Bąk
dr hab. Barbara Dąbrowska, prof. PK
prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski
dr inż. Krzysztof Głód
dr inż. Urszula Polak (członek zespołu
spoza PK)
dr Michał Polus
dr inż. Anna Wassilkowska
dr hab. inż. Michał Zielina — za osiągnięcia naukowe

Nagroda zespołowa I stopnia

WYDZIAŁ MECHANICZNY

Nagroda zespołowa II stopnia

Nagroda indywidualna I stopnia

prof. zw. dr hab. Józef Nizioł
dr hab. inż. Tomasz Goik
mgr inż. Łukasz Łacny
prof. dr hab. inż. Marek Książek
dr inż. Urszula Ferdek
dr inż. Waldemar Łatas
inż. Antoni Staśkiewicz — za osiągnięcia
organizacyjne

dr hab. inż. Łukasz Mika — za osiągnięcia naukowe

Nagroda indywidualna II stopnia
dr hab. inż. Sławomir Grądziel — za
osiągnięcia naukowe
dr hab. inż. Artur Krowiak — za osiągnięcia naukowe
dr inż. Stanisław Łaczek — za osiągnięcia dydaktyczne

prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
dr inż. Adam Gąska
dr inż. Ksenia Ostrowska — za osiągnięcia naukowe
prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar
dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK
dr inż. Aneta Gądek-Moszczak — za
osiągnięcia organizacyjne

dr hab. inż. Beata Niezgoda-Żelasko,
prof. PK
prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski —
za osiągnięcia dydaktyczne

STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI
JĘZYKÓW OBCYCH
Nagroda indywidualna II stopnia
mgr Iwona Kuźmińska — za osiągnięcia
dydaktyczne

Nagroda zespołowa II stopnia
mgr Marta Oziembała
mgr Elżbieta Szabat — za osiągnięcia
dydaktyczne

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ
Nagroda zespołowa II stopnia
mgr Barbara Grabacka-Pietruszka
mgr Jacek Majka
mgr Jerzy Dybała
mgr Marta Tomczyk
mgr Arkadiusz Jodłowski
mgr Adam Bodzioch
mgr Mateusz Śrutowski — za osiągnięcia organizacyjne

CENTRUM PEDAGOGIKI
I PSYCHOLOGII POLITECHNIKI
KRAKOWSKIEJ
Nagroda indywidualna I stopnia
dr inż. Władysława Francuz — za całokształt dorobku

Honoris Gratia dla Jadwigi Środulskiej-Wielgus
W uznaniu wieloletnich starań o zachowanie zieleni miejskiej, szczególnie
na obszarach związanych z budowlami obronnymi twierdzy Kraków, prezydent Krakowa przyznał dr inż. arch.
Jadwidze Środulskiej-Wielgus z Politechniki Krakowskiej odznakę Honoris Gratia. Odznakę wręczył 4 stycznia
doradca prezydenta prof. Wiesław Starowicz. Ceremonia uświetniła spotkanie zorganizowane w Klubie Kultury
„Kliny” z okazji 69. rocznicy awaryjnego lądowania amerykańskiego bombowca B-17 „Candie” w pobliżu fortu
52 „Borek”.
Odznakę Honoris Gratia otrzymał
również ks. Jan Jarco, proboszcz parafii św. Rafała Kalinowskiego. Gratulując
obojgu wyróżnionym, prof. Wiesław Starowicz podkreślił ich wkład w popularyzowanie wśród krakowian historii dramatycznego lądowania alianckiej maszyny.
W 1944 r. samolot wykonywał bojowy
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Fot.: Jan Zych

Informacje

Nagroda zespołowa II stopnia

dr inż. Piotr Świder — za osiągnięcia dydaktyczne

lot, którego celem było zbombardowanie
produkujących paliwo niemieckich zakładów chemicznych na Śląsku. Trafiony
w czasie wykonywania zadania, zdołał
dolecieć do Krakowa, gdzie omal nie
uległ katastrofie.
Dr Jadwiga Środulska-Wielgus jest
adiunktem w Zakładzie Krajobrazu
Otwartego i Budowli Inżynierskich na

Wydziale Architektury PK. Od lat interesuje się architekturą obronną, czego
wyrazem była m.in. jej praca doktorska
„Rola i znaczenie maskowań fortyfikacyjnych w tworzeniu krajobrazu parkowego
na przykładzie Krakowa”. Jej liczne publikacje są cennym dla służb miejskich
źródłem informacji na temat olbrzymiego
zielonego systemu pofortyfikacyjnego
Krakowa. Według jej projektów kształtowano zieleń na rewaloryzowanych
zabytkach twierdzy Kraków (a także
twierdzy Zamość i twierdzy Przemyśl).
Jej wykładów na temat ochrony dóbr kultury w sytuacjach kryzysowych słuchali
żołnierze Wojska Polskiego, udający się
na misje zagraniczne.
Odznaczona wchodzi w skład Polskiego Komitetu ICOMOS, a także zarządu Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji.

(ps)
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Mikrus — utracona szansa
O roli studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Krakowskiej
w powstawaniu pierwszego polskiego mikrosamochodu

Polityczna decyzja
Decyzję o opracowaniu i produkcji
pierwszego polskiego mikrosamochodu,
który nazwano „Mikrus MR-300”, podjęto
w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego
(WSK) w Mielcu w 1956 r. Silnik samochodu powstawał w WSK Rzeszów.
Symbolem tej współpracy stał się obecny w nazwie samochodu skrót MR, odnoszący się do nazw obydwu ośrodków.
Był to okres, w którym ze względów
politycznych (brak zamówień ze strony
ZSRR) ograniczono produkcję lotniczą —
w WSK Mielec zaniechano wytwarzania
samolotu myśliwskiego Lim-2 (MiG 15),
a w WSK Rzeszów — silnika Lis-2. Konstrukcja mikrusa była wzorowana na niemieckim mikrosamochodzie Goggomobil.
Mielecka WSK miała pewne doświadcze-

nie w produkcji nadwozi samochodów, ponieważ wykonywała je dla dostarczanych
przez UNRRA1 po II wojnie światowej autobusów z podwoziami takich producentów,
jak Studebaker, GMC i Leyland Motors.
Samochód Mikrus MR-300 był produkowany zaledwie przez trzy lata — od
1957 do 1960 r. powstało 1728 jego egzemplarzy. Produkcję przerwano w wyniku decyzji politycznych, a te uzasadniono... względami ekonomicznymi. Mikrus
pojawił się jednak na zorganizowanej
w Moskwie wystawie osiągnięć XV-lecia
PRL jako jeden z eksponatów przemysłu
maszynowego.
1
UNRRA — United Nations Relief and
Rehabilitation Administration — Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy
i Odbudowy.

Mikrus prezentowany na XXVIII Międzynarodowych Targach Poznańskich w 1959 r.

Tak relacjonował całe wydarzenie jeden z konstruktorów pojazdu, absolwent
Wydziału Mechanicznego Politechniki
Krakowskiej inż. Jerzy Dębicki: „Było
to trochę w europejskim stylu zrobione. Ustawiono samochody i pokazano
je w pierwszych dwóch dniach targów,
gdy wystawa otwarta była tylko dla prasy i przedstawicieli władz. Wtedy nasz
mikrus zrobił furorę”2. I dalej: „Zainteresowanie ówczesnych rosyjskich mediów
polskim mikrusem spowodowało, że dyrekcja wystawy nakazała zdjąć mieleckie
auta z ekspozycji, a na obrotowej platformie postawić junaka ze Szczecińskiej
Fabryki Motocykli”. Nie obyło się jednak
bez skandalu, bo jak mówi inż. Jerzy Dębicki: „W czasie, gdy w Moskwie zdejmowano mikrusa z ekspozycji wystawowej,
do obydwu zakładów WSK dotarł teleks
z Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.
Zawierał on nakaz zatrzymania montażu mikrusa oraz całkowitej likwidacji
produkcji od 1 października 1959 roku”.
Później w zakładach WSK Mielec i WSK
Rzeszów wznowiono produkcję lotniczą
opartą na licencjach ZSRR.

Główny konstruktor i specjaliści
z Politechniki
W latach 50. ubiegłego wieku w południowej Polsce jedyną techniczną
uczelnią, która kształciła inżynierów specjalistów z zakresu pojazdów samochodowych, była Politechnika Krakowska.
Wydział Mechaniczny tej uczelni kontynuował w tym względzie tradycje
Wydziału Komunikacji, utworzonego
jeszcze w 1945 r. w strukturze tzw.
Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej3. Absolwenci Wydziału
2
Ten i kolejne cytaty pochodzą z książki
Mieczysława Płocicy i Bartosza Winiarskiego,
„Mikrus MR-300. 3 lata produkcji, 50 lat historii”, wydanej w Krakowie w 2011 r. przez Wydawnictwo PIWI, s. 159–160.
3
Pełną niezależność Wydziały Politechniczne AG uzyskały 7 lipca 1954 r., kiedy to
uchwałą Rady Ministrów została ustanowiona
Politechnika Krakowska jako samodzielna
wyższa szkoła techniczna.
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ikrus MR-300 — pierwszy produkowany w Polsce po wojnie mikrosamochód osobowy — to legenda. Miał być mały, prosty w obsłudze i tani
w eksploatacji, tak by na jego zakup mógł sobie pozwolić przysłowiowy
Kowalski. Niestety, po trzech latach wstrzymano jego wytwarzanie, zaprzepaszczając szansę rozwoju konstrukcji, która z powadzeniem mogła konkurować
w tej dziedzinie z europejskimi potentatami z branży. Do dziś zachowało się
podobno 16 sprawnych modeli. Udział w projektowaniu auta i usprawnianiu
jego produkcji mieli również pracownicy, studenci i absolwenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. By to sprawdzić, wystarczy sięgnąć do
oryginalnej dokumentacji, jaką dysponuje archiwum Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych PK.
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Co istotne, w ścisłym
gronie konstruktorów mikrusa znaleźli się dwaj
absolwenci
Wydziału
Mechanicznego PK —
inż. Stanisław Duszkiewicz, który był głównym
konstruktorem
mikrosamochodu oraz inż. Jerzy
Dębicki4. Z kolei z uruchomieniem produkcji mikrusa
związani byli inż. Tadeusz
Wydro i inż. Józef Zybura
— również absolwenci Wydziału Mechanicznego PK.

Raport badawczy dla
producenta

Artykuły

Montaż nadwozia w serii próbnej

Komunikacji, z czasem przekształconego w Wydział Mechaniczny PK,
znajdowali zatrudnienie w wielu działających zakładach przemysłowych i jako
świetnie wykształcona kadra inżynierska wielokrotnie rozwiązywali problemy techniczne ważne dla gospodarki.
W naturalny więc sposób niektórzy
z nich włączyli się również w opracowywanie projektu pierwszego w historii
polskiej motoryzacji mikrosamochodu,
jak i w proces uruchamiania jego produkcji w mieleckiej Wytwórni Sprzętu
Komunikacyjnego. Część z nich jeszcze w trakcie studiów zajmowała się
poprawianiem technologii wytwarzania
pojazdu. Świadczą o tym zachowane
do dziś w archiwum Instytutu Pojazdów
Samochodowych i Silników Spalinowych PK studenckie prace dyplomowe
i tzw. prace przejściowe.

Seria próbna samochodów Mikrus MR-300
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Współpraca pomiędzy PK
i WSK w Mielcu zacieśniła
się, kiedy pojawiły się pewne rozbieżności co do rozwiązań konstrukcyjnych
prototypów przygotowanych w fabryce. Ówczesny dyrektor WSK w Mielcu, Mieczysław Gronek, nie mogąc
znaleźć sposobu na ich pokonanie,
poprosił o pomoc specjalistów z Wydziału Mechanicznego Politechniki
Krakowskiej i zlecił im opracowanie
opinii. Mikrus MR-300 został więc poddany badaniom przez zespół naukowców, którzy pracowali pod kierunkiem
prof. Mieczysława Nosowicza. Znaleźli

4
W skład zespołu opracowującego nowy
samochód wchodzili ponadto inżynierowie:
Jerzy Borek, Eugeniusz Guliński, Wiesław
Konik, Henryk Śledź, Andrzej Tarkowski, Tadeusz Tytz oraz Jerzy Wysocki. Prace były
realizowane w Dziale Konstrukcyjnym TK-3.

Uproszczona
konstrukcja
samochodu Mikrus MR-300
wyrażała się we wzorze 4x4.
Pojazd był przeznaczony dla
4 osób — dwóch dorosłych
i dwójki dzieci (!), miał 4-kołowe
podwozie, masę własną 400 kg
i spalał około 4 dm³ benzyny na
100 km. Auto napędzał dwusuwowy, dwucylindrowy, chłodzony
powietrzem silnik o pojemności
296 cm³ (14,5 KM). Do 70 km/h
samochód rozpędzał się ponad
pół minuty, a jego maksymalna
prędkość wynosiła od 85 km/h
do 90 km/h. Zbiornik paliwa
o pojemności 27 dm³ pozwalał
pokonać około 450 kilometrów.
Samochód prowadziło się łatwo, dobrze zachowywał się na
zakrętach. Mankamentem były
małe, 10-calowe koła niedostosowane do jazdy po większości ówczesnych dróg i ulic oraz głośność
pojazdu. Wsiadanie i wysiadanie
z mikrosamochodu nie było proste. Dostęp do umieszczonego
w przedniej części bagażnika (pojemność 200 dm³) był możliwy jedynie z wnętrza auta.

się wśród nich inżynierowie: Jan Kowal
(późniejszy profesor Politechniki Lubelskiej), Adam Kleczkowski (późniejszy profesor Politechniki Krakowskiej)
i Józef Zrobek (późniejszy docent Politechniki Krakowskiej). Do Krakowa
w celach badawczych przysłano także
eksploatowany przez WSK w Mielcu
samochód Goggomobil oraz prototypową dokumentację techniczną mikrusa,
jak i wykonane przez Edwarda Kłeczka
szkice modelu samochodu o nazwie
„Meduza”. Naukowcy zanalizowali
i ocenili otrzymane materiały, a także
rozpoczęli badania trakcyjne pojazdu,
tak by określić przydatność eksploatacyjną mikrosamochodu w polskich warunkach. Wyniki swych prac przestawili w 126-stronicowym sprawozdaniu,
na podstawie którego w WSK Mielec
podjęto decyzję o wprowadzeniu do
produkcji mikrosamochodu z nadwoziem typu „Mikrus”. Badania związane
z poprawą parametrów pracy dwusuwowego silnika samochodu prowadził
na Politechnice Krakowskiej mgr inż.
Stanisław Jarnuszkiewicz (późniejszy
profesor Wydziału Mechanicznego).
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Rys. 1. Schemat uogólniony — organizacyjny dla linii montażu ostatecznego

Pomimo upływu lat w zbiorach Zakładu Eksploatacji Pojazdów Samochodowych i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, działającego w strukturze Instytutu
Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych PK, można oglądać niektóre ze studenckich prac dyplomowych
i przejściowych dotyczących samochodu Mikrus MR-300. Powstały w ówczesnej Katedrze Technologii Wytwarzania
Samochodów i Ciągników. Jednostką
kierował wtedy profesor Mieczysław Nosowicz, prowadzący wraz z zespołem
badania dla WSK w Mielcu.
Zachował się m.in. projekt montażu
ostatecznego samochodu. Praca, której
autorem jest Józef Świstak, została wykonana w roku akademickim 1956/1957
i zawiera omówienie montażu ostatecznego, schemat organizacji linii montażowej oraz karty technologiczne dla poszczególnych jej stanowisk (zob. rys. 1).
Cenna jest również teczka z rysunkami
wykonanymi w tym samym roku akademickim przez Andrzeja Tasiora do pracy
dyplomowej. Ilustracje przedstawiają
połączenia pokryć nadwozia i przyrządy montażowe przedniej części nadwozia (zob. rys. 2, 3). Wiadomo, że autor
po ukończeniu studiów na PK związał
się z WSK w Mielcu i miał swój wkład
w produkcję mikrusa. Wymienione prace konsultowali ówcześni pracownicy
Wydziału mgr inż. Eugeniusz Miernik
(późniejszy docent, zatrudniony w Instytucie Obróbki Skrawaniem w Krakowie) oraz doc. mgr inż. Andrzej Sadowski (późniejszy profesor i dyrektor
Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie).

Artykuły

W projektach sprzed 57 lat

Rys. 2. Połączenia poszyć („pokryć”) nadwozia samochodu Mikrus MR-300

Rys. 3. Przyrząd montażowy dla przedniej części nadwozia
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Stracona szansa postępu
Lata 1950–1980 to okres,
w którym pracownicy uczelni technicznych, również
studenci, bardzo aktywnie
uczestniczyli w pracach na
rzecz przemysłu motoryzacyjnego. Na Politechnice Krakowskiej trzydziestolecie to
obfitowało w badania samochodów (i silników) wielu popularnych marek, obok MikruNowoczesne rozwiązanie deski rozdzielczej w stylu mini- sa choćby takich, jak: Syrena,
Warszawa, FIAT 125p, FIAT
malistycznym
126p, Beskid, FSO Polonez,
Nysa, Żuk, Tarpan, SAN,
Na uwagę zasługują również dokuSTAR, Melex. Naukowcy z PK usprawmenty dotyczące procesu technologiczniali również silniki spalinowe wysonego wytwarzania elementów konstrukcji
koprężne produkowane przez WSW
samochodu. I tak Jan Kochaj opracował
Andrychów, WSK Mielec, ZM Wola czy
(jako zagadnienie pracy przejściowej
dwusuwowe silniki wytwarzane przez
w roku akademickim 1958/1959) proZM Nowa Dęba.
ces technologiczny prototypu zwrotnicy
Oceniając z perspektywy prawie
MRI-280, a Jerzy Kudasiewicz w roku
60 lat konstrukcję mikrosamochodu
akademickim 1959/1960 — proces techMikrus MR-300 i działania związane
nologiczny obróbki krzyżaka przegubu
z jego produkcją, właściwie jej początsamochodu Mikrus MRI–339. Tematem
ki, należy stwierdzić, że przerwanie
późniejszej o rok pracy Stanisława Satych prac było złą decyzją. Konstrukwickiego był proces obróbki odkuwki
cja mikrosamochodu nie odbiegała
wahacza prawego MR1-27/b. (Autor
od podobnych europejskich wzorów
pracy ustalił kolejność operacji, dobór
z tego okresu. Niektóre rozwiązania
warunków skrawania, obrabiarek, naw stylu minimalistycznym, jak np. derzędzi i obliczenia czasów maszynoski rozdzielczej czy kierownicy, były
wych oraz wykonał projekt przyrządu
nowatorskie. Zakłady, które podjęły się
wiertarskiego).
produkcji, dysponowały technologiami
Z przeglądu zagadnień, jakimi zajstosowanymi w lotnictwie, co zapewmowali się autorzy przywołanych prac,
niało wysoką jakość produktu. Myślę,
studenci Wydziału Mechanicznego PK,
że doświadczenia pierwszego okresu
widać, że miały one praktyczny walor.
produkcji, dopracowanie rozwiązań
Zadania były ukierunkowane i spełkonstrukcyjnych oraz technologii poniały ściśle określone cele — odnosiły się do produkcji części i zespołów
samochodu Mikrus MR-300. W jakim
zakresie zostały wykorzystane w WSK
Mielec, trudno dzisiaj ustalić. Można
domniemywać, że tematy (tak jak to
było w zwyczaju) zostały zaproponowane przez WSK Mielec, więc i opracowania, będące ich wynikiem, zostały
później w jakimś stopniu wykorzystane. Na pewno prace stanowią doskonałe źródła do badań porównawczych.
Obecnie zostały udostępnione archiwizującemu dokumentację samochodu
mgr. inż. Bartoszowi Winiarskiemu. Posłużą do tworzenia wirtualnego modelu samochodu. Pracuje nad nim grono
miłośników mikrusa, skupionych w studenckich kołach naukowych Politechniki Rzeszowskiej i Wojskowej Akademii
Technicznej.

zwoliłyby z czasem uzyskać produkt
w pełni spełniający ówczesne standardy europejskie. Warto dodać, że w tym
okresie był to jedyny mikrosamochód
produkowany w krajach Europy Środkowej. Szkoda, że straciliśmy szansę
rozwoju polskiej konstrukcji, która ze
względu na potencjał techniczny producenta — zakładów w Mielcu i w Rzeszowie — i myśl konstrukcyjną byłaby z biegiem lat rozwijana, zgodnie
z europejskimi i światowymi trendami
w motoryzacji. W tej klasie samochodów Mikrus MR-300 mógł konkurować
z renomowanymi markami koncernów
europejskich.
Kultowy pojazd ma po dziś dzień
grono wiernych miłośników, którzy
w 2007 r., podczas Międzynarodowego
Rajdu Pojazdów Zabytkowych CAAR
„Mielec — Zamość”, obchodzili hucznie
jego 50-lecie. Mikrus doczekał się również obszernej monografii. Z zawartych
w niej informacji korzystałem przy opracowywaniu niniejszego artykułu.

Andrzej Mruk
Fotografie pochodzą z archiwum
Bartosza Winiarskiego
i Mieczysława Płocicy

Prof. dr hab. inż. Andrzej Mruk kieruje Zakładem Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Politechnice Krakowskiej.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Gotowa partia samochodów na terenie WSK Mielec
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Sztuka ogrodowa jako fenomen
kulturowy
Już 20 razy na konferencjach zorganizowanych przez Zakład Sztuki
Ogrodowej i Terenów Zielonych PK dyskutowano o roli ogrodów

Artystyczna manifestacja związku
z przyrodą

Fot.: Jan Zych

Zgodnie z zapisami współczesnego
dokumentu programowego, jakim dla
ochrony dziedzictwa ogrodowego jest
„Karta Florencka” (1981), „ogród stanowi artystyczną manifestację ścisłego
związku cywilizacji ludzkich z przyrodą,
urządzany jest jako miejsce przyjemności, medytacji lub realizuje senne marzenia. Uzyskuje więc rangę uniwersalną

idealistycznego symbolu świata, często
interpretowanego jako przestrzeń rajska
(biblijna). Stanowi równocześnie świadectwo konkretnej kultury, stylu artystycznego, a także oryginalnych cech talentu
projektanta” (art. 5). W swych wartościach
ponadczasowych obejmuje warstwę kulturową splecioną z materią przyrodniczą
i postawami ideowo-filozoficznymi.
Za sprawą kunsztu artystycznego
wiele historycznych ogrodów zyskało
rangę dzieła sztuki, które formowane
jest w żywym — a więc podlegającym ciągłym zmianom
biologicznym — tworzywie roślinnym. Równocześnie jednak ogrody stanowią popis
wyszukanych możliwości technicznych, a ich piękno wynika
z przyjętych skomplikowanych
struktur inżynierskich i budowlanych. To realizacja odwiecznej
tęsknoty człowieka do w pełni
bezpiecznego kontaktu z przyrodą. Bliższa analiza osiągnięć
ogrodowych wskazuje wręcz na
ich cywilizacyjną i kulturotwórczą rangę (mówił o tym referat
prof. Anny Mitkowskiej, wygłoszony na XX konferencji ogrodowej w 2013 r.).
Ogrody zabytkowe zawsze
stanowią narodowe dziedzictwo
kulturowe. Odzwierciedlają historię, kulturę, tradycję i tożsamość społeczeństw różnych regionów. Widoczne są zarówno
na terenach zurbanizowanych,
jak i otwartych; w dużych miastach i mniejszych miejscowościach; w ośrodkach o dużym

znaczeniu kulturowym, jak i na obszarach położonych peryferyjnie.
W Polsce ich stan techniczny jest
zróżnicowany, a tereny zielone wraz z towarzyszącą im architekturą bywają niedocenianie i źle użytkowane. Często wynika
to z braku profesjonalnego rozpoznania, braku kryteriów ich wartościowania
oraz braku świadomości ich znaczenia
w aspekcie materialnym i niematerialnym
— zarówno z punktu widzenia społeczności lokalnych, jak i władz administracyjnych. Konieczne są więc ciągłe badania,
analizy i dyskusje poprzedzające prace
konserwatorskie, pozwalające dobitnie
artykułować wartości i znaczenie tego obszaru artystycznej twórczości człowieka.
Wyniki tak prowadzonych prac specjalistycznych powinny być relacjonowane
w ten sposób, aby były zrozumiałe dla
ogółu społeczeństwa.

Krakowska szkoła ogrodowa
Tradycje tak prowadzonych badań nad
dziedzictwem ogrodowym i jego ochroną
sięgają na Politechnice Krakowskiej początków istnienia Wydziału Architektury.
Wybitne osobowości krakowskiej szkoły
architektury krajobrazu — Gerard Ciołek
(od 1948 r.), Tadeusz Tołwiński, Zygmunt
Novàk, Wanda Genga — budowały zręby
wiedzy ogrodowej, poszerzając polskie
piśmiennictwo naukowe o kolejne dzieła
dotyczące rodzimego dziedzictwa ogrodowego. Wymieńmy przykładowo prace
Gerarda Ciołka „Ogrody polskie. Przemiany treści i formy” (Warszawa 1954), „Zarys historii kompozycji ogrodowej w Polsce” (Warszawa 1955), a także Janusza
Bogdanowskiego „Ogrody polskie” (Warszawa 1978), „Parki i ogrody Krakowa
w obrębie Plant” (1997), „Polskie ogrody
ozdobne” (Warszawa 2000). Przez wiele lat zakład profesora Bogdanowskiego
prowadził także szeroko zakrojoną działalność na rzecz przygotowywania polskich „Ewidencji ogrodów zabytkowych”.
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ompozycje ogrodowe niezmiennie towarzyszą człowiekowi we wszystkich
epokach cywilizacyjnych i kręgach kulturowych całego świata. W kulturze
Europy Zachodniej i w społeczeństwach Dalekiego Wschodu zyskują rangę
wybitną. Stanowią fascynującą swym pięknem nadbudowę i dopełnienie aktywności inwestycyjnej historycznych potęg politycznych, stając się nośnikiem ważnych idei i technicznych tendencji rozwojowych kolejnych okresów przeszłości.
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walorów
kulturowoprzyrodniczych polskich
kalwarii (Kalwaria Zebrzydowska — 1993;
Werki
pod
Wilnem
— 1998; Wejherowo;
Góra Świętej Anny —
2006;
Pilica-Biskupice
— 2008, współautor
K. Hodor) oraz pierwsza
polska monografia fenomenu kalwaryjskiego —
„Polskie Kalwarie” A. Mitkowskiej (Wrocław 2003).
Ostatnio do ogrodowej
Uczestnicy jubileuszowej konferencji podczas wizyty w ogrodach
kategorii publikacji dołąkrólewskich na Wawelu
czyły dwa tomy „Historii
ogrodów europejskiego
kręgu kulturowego” — „Od starożytności
Badania prof. Janusza Bogdanowdo renesansu” autorstwa A. Mitkowskiej
skiego i jego współpracowników reali(t. 1, Kraków 2012) oraz „Od manieryzmu
zowane były w strukturze organizacyjdo końca XIX wieku”, autorstwa A. Mitnej Zakładu Architektury Krajobrazu,
kowskiej, K. Łakomy, K. Hodor (t. 2, Kraw 1992 r. przekształconego w Instytut
ków 2013).
Architektury Krajobrazu, a w nim od
1992 r. przez Zakład Sztuki Ogrodowej
i Terenów Zielonych (kierowany przez
Bogaty dorobek krakowskich
prof. Annę Mitkowską). Merytorycznie
spotkań
stanowi on prostą kontynuację wcześniejszego Zespołu Rewaloryzacji ParW nakreśloną aktywność naukową
ków i Ogrodów Zabytkowych, działająZakładu Sztuki Ogrodowej i Terenów
cego w zakładzie J. Bogdanowskiego
Zielonych wpisała się inicjatywa stwopod kierunkiem mgr art. plastyka Wandy
rzenia stałej, ogólnopolskiej i międzynaGengi, a po jej odejściu na emeryturę
rodowej platformy wymiany myśli i dow 1988 r. pod kierunkiem A. Mitkowskiej.
świadczeń z zakresu sztuki ogrodowej
Zgodnie z dotychczasową tradycją
i dendrologii historycznej (organizatorzy
w Zakładzie Sztuki Ogrodowej podjęto
merytoryczni — Anna Mitkowska i Marek
działalność naukową, projektową i dydakSiewniak). W ramach tej inicjatywy przytyczną dotyczącą szeroko rozumianych
jęto zasadę stałej współpracy z Sekcją
zagadnień europejskiego i polskiego
Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji
dziedzictwa ogrodowego, rozpatrywaUrbanistyki i Architektury Oddziału PAN
nego na tle krajobrazów historycznych
w Krakowie. Tematykę dorocznych konw ich splocie wartości przyrodniczych
ferencji proponowano w ścisłym związi kulturowych. Powstało kilka znaczących
ku z zainteresowaniami badawczymi
publikacji, w tym: „Model postępowania
pracowników zakładu oraz z najbardziej
konserwatorskiego dla zdewastowanych
aktualnymi problemami pojawiającymi
założeń ogrodowych” (A. Mitkowska
się w bieżącej praktyce konserwatorskiej
z zespołem, Warszawa 1994); „Tezaurus
dotyczącej dziedzictwa ogrodowego.
sztuki ogrodowej” (M. Siewniak i A. MitPierwszą konferencję, zorganizowaną
kowska, Warszawa 1997/1998) — jako
w 1994 r., poświęcono rozważaniom dopierwsza w polskim piśmiennictwie natyczącym drzew w krajobrazie historyczukowym encyklopedia sztuki ogrodowej.
nym. Odbyła się ona we współpracy z ZaIstotne dla działań zakładu były prace
kładem Dendrologii SGGW w Warszawie
nad naukowym udokumentowaniem
w formule międzynarodowej, z udziałem
wybitnych i uniwersalnych wartości maspecjalistów z Włoch. Obrady prowadzonierystycznego parku pielgrzymkowego
no w auli PAU w Krakowie, a patronat
w Kalwarii Zebrzydowskiej (A. Mitkownad konferencją objął Ośrodek Ochrony
ska, z zespołem technicznej współpracy,
Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie.
1997–1998), zwieńczone wpisem KalwaTrwałym śladem tego spotkania stała
rii Zebrzydowskiej na Listę Światowego
się publikacja materiałów pokonferencyjDziedzictwa UNESCO 1 grudnia 1999 r.
nych, opracowanych redakcyjnie przez
Powstał także cykl monograficznych
A. Mitkowską i M. Siewniaka, wydana
rozpraw A. Mitkowskiej dotyczących
przez OOZK w Warszawie.
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W kolejnych latach podejmowano
zróżnicowane wątki tematyczne, tytułując konferencje m.in.: „Sacrum w ogrodach historycznych i symbolika ich roślinności” (1995); „Roślinność ciągów
komunikacyjnych — tradycja, współczesność i perspektywy” (1996); „Architektura — drzewo. Konfliktowe relacje pomiędzy drzewami a architekturą zabytkową”
(1997); „Roślinność miast historycznych
(ogrody i parki o strukturalnym znaczeniu
dla układów urbanistycznych)” (1998);
„Ekologiczne aspekty ogrodów zabytkowych” (1999); „Parki zdrojowe w polskiej
i europejskiej sztuce ogrodowej” (2000);
„Kontrowersyjne ingerencje projektowe
i ich realizacje w ogrodach zabytkowych” (2001); „W poszukiwaniu nowego stylu ogrodowego (ogrody II połowy
XX wieku i początku XXI wieku)” (2002);
„Ogród jako dzieło sztuki” (2003); „Uniwersalne kanony artystyczne w sztuce
ogrodowej” (2004); „Ogrody architektoniczne” (2005); „Ogrody dendrologiczne”
(2006); „Architektura ogrodowa” (2007);
„Założenia rezydencjonalno-ogrodowe,
dziedzictwo narodu polskiego (na tle
europejskich wpływów kulturowych)”
(2008); „Genius loci w sztuce ogrodowej
(aspekty historyczne i współczesne)”
(2009); „Ogrody pamięci w sztuce ogrodowej” (2010); „Historyczne i współczesne ogrody w krajobrazie miast” (2011);
„Ogrody użytkowe i ich miejsce w sztuce
ogrodowej” (2012).
Biorąc pod uwagę merytoryczną
stronę poszczególnych konferencji do
udziału w ich organizacji zapraszano
kolejno: Wyższe Seminarium Duchowne
oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej (1995, 1997); Instytut Geografii,
Zakład Geografii Religii (1995, 1996); Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej PK
(1996); Główną Komisję Ochrony Zabytków Stowarzyszenia Historyków Sztuki
(1997); Sanktuarium oo. Bernardynów
w Kalwarii Zebrzydowskiej (1998); Zakład Krajobrazu Miejskiego PK (1998);
Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (2000, 2001). Od 2004 r.
na stałe podjęto współpracę z Instytutem
Botaniki im. Władysława Szafera PAN
w Krakowie. W 2011 r. konferencja została włączona w obszar imprez kulturalno-naukowych miasta Krakowa.
W ciągu 20 lat zmieniano miejsce obrad. Konferencje odbywały się w PAU —
PAN Kraków, w lokalu Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, w auli
Seminarium Duchownego oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, w sali
konferencyjnej pawilonu „Kotłownia”
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Merytoryczna synteza 20 lat
W dniach 14–16 listopada na terenie
kampusu PK przy ul. Warszawskiej 24,
w sali konferencyjnej pawilonu „Kotłownia”, odbyła się XX jubileuszowa międzynarodowa konferencja z cyklu poświęconego sztuce ogrodowej i dendrologii

historycznej. Rangę oraz jubileuszowy
charakter spotkania podkreślił fakt objęcia
konferencji honorowym patronatem przez
PKN ICOMOS oraz rektora PK. Wzorem
lat ubiegłych konferencja odbywała się we
współpracy z Sekcją Sztuki i Architektury
Ogrodowej KUiA Oddziału PAN w Krakowie oraz z Instytutem Botaniki im. Władysława Szafera — PAN Kraków, a w roli
partnera merytorycznego wystąpiło Stowarzyszenie Producentów Cementu (Polish Cement Association). Jako wiodący
przyjęto temat: „Współczesna ranga ogrodów zabytkowych (określanie wartości
dzieł ogrodowych i ich ochrona)”, stanowiący merytoryczną syntezę i zwieńczenie treści poruszanych w całym 20-letnim
cyklu spotkań badawczych.
Konieczność podjęcia dyskusji nad
wartościami ogrodów zabytkowych i ich
ochroną potwierdzili liczni prelegenci
i słuchacze, zarówno z ośrodków naukowych, badawczych, jak i administracyjnych. Wygłoszono 40 referatów (w tym
5 zagranicznych), prezentujących najnowsze wyniki badań oraz wnioski problemowe. Specjaliści z zakresu historii
sztuki ogrodowej, dendrologii stosowanej, projektanci architektury krajobrazu,
reprezentanci urzędów oraz jednostek
administrujących ogrodami zabytkowymi
przedstawili wiele aspektów zagadnienia,
zarówno na konkretnych przykładach, jak
i ogólnie, w przekrojach historycznych,
w projektach współczesnych realizacji
i rewaloryzacji zieleni zabytkowej. Częste było powiązanie z kontekstem przestrzennym, tradycją miejsca, doborem
materiałów i roślinności, a także współczesnej metodyki, względów ekonomicznych, prawnych, społecznych.
Wprowadzeniem do rozważań nad
rangą ogrodów zabytkowych był referat
prof. Anny Mitkowskiej „O znaczących
wartościach dzieł ogrodowych i ich różnorodności”, poprzedzony wystąpieniami zaproszonych gości — prof. Marka
Siewniaka (prezesa Europejskiej Rady
ds. Drzew) pt. „Negatywny wpływ błędnych prac i decyzji rewaloryzacyjnych
na drzewostan parku”; prof. Aleksandra
Böhma (Instytut Architektury Krajobrazu
PK) pt. „Ekonomiczne wartości krajobrazu zabytkowego” oraz dr hab. Katarzyny
Rozmarynowskiej (Katedra Urbanistyki
i Planowania Regionalnego Politechniki
Gdańskiej) pt. „Zapomniane, zaniedbane,
znikające… zabytkowe miejskie ogrody”.
Kolejne wystąpienia ukazały zróżnicowane wartości i znaczenie ogrodów
zabytkowych w różnych rejonach Polski i Europy, m.in.: referat Zbigniewa

Czerniakowskiego i Tomasza Olbrychta,
(Uniwersytet Rzeszowski) pt. „Zabytkowe parki Rzeszowa jako ostoja cennych
bezkręgowców”; praca Katarzyny Hodor
(PK) pt. „Wartość ogrodów klasztornych
w XXI w.”; referat Agaty Zachariasz (PK)
pt. „O wartości i wartościowaniu ogrodu
— o różnych aspektach dzieł stanowiących najczystszą ludzką przyjemność”.
Podnoszono problematykę zagrożeń
ogrodów, m.in. Dorota Sikora (SGGW
Warszawa) w pracy pt. „Stan zachowania
i przyczyny degradacji parków i zabytkowych ogrodów w Polsce”. Relacjonowano podjęte działania rewaloryzacyjne,
zarówno pozytywne i negatywne, m.in.
Denis Halajová, Richard Kubišta (Slovak
University of Agricultural in Nitra), „Preservation and restoration of greenery on
historical cemeteries in Slovakia”; Iwona
Wildner-Nurek (Narodowy Instytut Dziedzictwa), „Rewaloryzacja dawnej ordynacji Tyszkiewiczów w Zatroczu na Litwie”.
Prezentowano także inne aspekty odnoszące się do znaczenia terenów zieleni
historycznej w środowisku życia człowieka — m.in. Anna Staniewska (PK), „Ogrody zabytkowe a jakość życia”; Joanna
Torowska (UJ), „Edukacja kulturalna,
ekologia kulturalna, edukacja krajobrazowa i współczesna ranga ogrodu zabytkowego — próba ujęcia pedagogicznego”.

*
Atrakcyjnym uzupełnieniem programu jubileuszowej konferencji stała się
wizyta studialna w urządzanych aktualnie ogrodach królewskich na Wawelu.
Oprowadzała po nich mgr inż. arch. Katarzyna Żółciak.
Obradom głównym towarzyszyła
sesja studencka, zorganizowana przez
dr inż. arch. Katarzynę Hodor, adiunkta
w Zakładzie Sztuki Ogrodowej i Terenów
Zielonych, prodziekana ds. kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Architektury PK. Studenci z Politechniki Krakowskiej,
SGGW w Warszawie, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie zaprezentowali 14 autorskich
referatów. W zamierzeniu organizatorów
(A. Mitkowska, K. Hodor, K. Łakomy) sesja
studencka powinna stać się stałym punktem programu kolejnych konferencji.

Katarzyna Łakomy
Dr inż. arch. Katarzyna Łakomy jest adiunktem
Zakładu Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych w Instytucie Architektury Krajobrazu PK;
sekretarz naukowy XX konferencji ogrodowej.
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Politechniki Krakowskiej, a od 2004 r.
odbywają się w siedzibie Instytutu Botaniki im. Wł. Szafera PAN w Krakowie.
Pięć pierwszych konferencji miało
charakter międzynarodowy, w kilku następnych pojawiali się pojedynczy goście
zagraniczni. W sumie referaty wygłosili
specjaliści z: Włoch, Ukrainy, Białorusi,
Litwy, Słowacji, Niemiec, Francji i Stanów Zjednoczonych. W XX jubileuszowej konferencji powrócono do formuły
międzynarodowej. We wszystkich konferencjach uczestniczyli badacze, projektanci i konserwatorzy ogrodów z wielu
ośrodków naukowych Polski, z: Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Szczecina,
Olsztyna, Lublina, Łodzi, Rzeszowa,
Opola, Poznania, Białegostoku, Zamościa, Bielska-Białej.
Wielu konferencjom towarzyszyło zainteresowanie mediów. Relacje z pierwszych dziesięciu konferencji emitowane
były w TVP Kraków, a doroczne notatki
z przebiegu obrad, tradycyjnie już ukazują się na łamach „Naszej Politechniki”.
Pierwszym pięciu konferencjom towarzyszyły opublikowane tomy materiałów
po redakcją A. Mitkowskiej i M. Siewniaka.
W kolejnych latach (do 2004 r.) streszczenia referatów zamieszczano w „Sprawozdaniach z Posiedzeń Komisji Naukowych
O/PAN Kraków”. Od 2007 r. w Zakładzie
Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych
przygotowywany jest co roku tom (praca
zbiorowa) z rozprawami związanymi z problematyką kolejnych konferencji, autorstwa specjalistów architektury krajobrazu
i ogrodów reprezentujących ważniejsze
ośrodki naukowe z całej Polski. Tematyka
dotychczas wydanych woluminów obejmowała: architekturę w ogrodach (2008); zespoły rezydencjonalno-ogrodowe (2009);
genius loci w sztuce ogrodowej (2010);
ogrody pamięci (2011); historyczne
i współczesne ogrody w krajobrazie miasta (2012); ogrody użytkowe (2012).
Wszystkie wymienione tomy redakcyjnie przygotowali: A. Mitkowska, Z. Mirek
(2008–2010), K. Hodor, K. Łakomy. Obecnie trwają prace nad kolejną zbiorową publikacją pt. „Współczesna ranga ogrodów
zabytkowych (określanie wartości dzieł
ogrodowych i ich ochrona)”.
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Przypadek pomógł dokonać
przełomowego odkrycia
Na metodzie Jana Czochralskiego opiera się prawie cała dzisiejsza elektronika

R

ok 2013, na mocy decyzji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, był Rokiem
Jana Czochralskiego, Juliana Tuwima i Witolda Lutosławskiego. Z grona
tych trzech wybitnych Polaków postać Jana Czochralskiego jest najmniej
znana szerszym kręgom społeczeństwa.
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Domowy eksperymentator
Kim był ten wybitny uczony? Jan
Czochralski urodził się 23 października
1885 r. w małym mieście Kcynia, położonym obecnie w województwie kujawsko-pomorskim. Przyszedł na świat jako
ósme spośród dziesięciorga dzieci Franciszka, z zawodu stolarza i Marty z Suchomskich. Już jako uczeń Czochralski
zainteresował się chemią i robił w domu
różnego rodzaju eksperymenty.
Po ukończeniu kcyńskiego seminarium nauczycielskiego podjął pracę
u okolicznych aptekarzy, a później w Altglienicke (dzisiejsza dzielnica Berlina).
W 1906 r. krótko pracował w laboratorium
firmy Kunheim & Co., a od 1907 r. w różnych laboratoriach koncernu Allgemeine
Elektrizitäts Gesellschaft (AEG).
W 1910 r. Jan Czochralski ożenił
się z Margarethe Friederike Elze Hasse (1887–1956), pochodzącą z rodziny
holenderskiej, osiadłej w Niemczech.
Miał z nią troje dzieci: Leonię (urodzona
w 1914 r. po mężu Wojciechowska), syna
Borysa (1918–1992) i najmłodszą córkę
Cecylię (1920–1993, po mężu Schmidt).
Obecnie żadne z jego dzieci już nie żyje.
Prawdopodobnie około 1910 r. Czochralski zdał eksternistyczne egzaminy
na Politechnice w Charlottenburgu (w latach 1905–1910 był wolnym słuchaczem
na Wydziale Chemii tej uczelni) i otrzymał dyplom inżyniera chemika. W latach
1911–1914 był asystentem Wicharda
von Moellendorffa (twórcy laboratorium
metaloznawczego AEG) i z nim opublikował w 1913 r. swoją pierwszą pracę
naukową o krystalografii metali. W AEG
Jan Czochralski pracował do końca
września 1917 r.

Pióro w tyglu z roztopioną cyną
(i co z tego wynikło)
19 sierpnia 1916 r. redakcja czasopisma „Zeitschrift für physikalische
24

W krótkim czasie w środowisku
niemieckim Jan Czochralski zdobył
popularność i uznanie jako wybitny
metaloznawca i chemik. Był też współzałożycielem Niemieckiego Towarzystwa Metaloznawczego, a w 1925 r. na
zjeździe we Wrocławiu został wybrany na jego przewodniczącego. Mimo
pracy w Niemczech utrzymywał stałe
kontakty z wieloma uczonymi z Polski
i w 1928 r., na zaproszenie prezydenta
RP prof. Ignacego Mościckiego, przyjechał do Warszawy, gdzie wraz z rodziną
zamieszkał na stałe.

Chronił ludzi i mienie naukowe

Jan Czochralski

Chemie” otrzymała pracę Czochralskiego „Ein neus Verfahren zur Messung
der Kristallisationsgeschwindigkeit der
Metalle” (Nowa metoda pomiaru szybkości krystalizacji metali), przy czym
tekst ukazał się drukiem dopiero w 1918
r. (t. 92, s. 219–221). W pracy tej Czochralski opisał swoją nową metodę
otrzymywania monokryształów metali.
Jak sam wspominał, do odkrycia metody doszło przez przypadek. Zastanawiając się nad problemem wyznaczania
szybkości krystalizacji metali, w zamyśleniu zanurzył stalówkę pióra w tyglu
z roztopioną cyną zamiast w kałamarzu. Po powolnym wyciągnięciu pióra
zauważył, że na jego końcu powstała
krystaliczna nić cyny.
Badając zaobserwowane zjawisko,
Czochralski stwierdził, że maksymalna
możliwa szybkość wyciągania nici metalu ze stopu musi być dokładnie równa
szybkości krystalizacji, przy czym jest
ona różna dla różnych materiałów. Ponadto wyciągana nić ma bardzo ważną
cechę, a mianowicie jest monokryształem danego materiału.

W Warszawie zorganizował od podstaw Instytut Metalurgii i Metaloznawstwa przy Politechnice Warszawskiej,
a wkrótce, w 1929 r., otrzymał też najwyższą godność akademicką — tytuł
doctora honoris causa tej uczelni, zaś
w roku następnym został mianowany
profesorem zwyczajnym na Politechnice
Warszawskiej.
Działalność naukowa prof. Czochralskiego była głównie skierowana
na badania i opracowywanie stopów
metali lekkich, co zaowocowało wieloma patentami, w tym patentem na tzw.
stop B do łożysk kolejowych (1924
r.), stosowany niemal w całej Europie i USA. Jako pierwszy wprowadził
też metody rentgenowskie do badania
metali. Był autorem i współautorem
ponad stu publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz kilkudziesięciu patentów.
Po wybuchu II wojny światowej podczas okupacji niemieckiej, w grudniu
1939 r. za zgodą władz okupacyjnych,
uruchomił Zakład Badań Materiałów
w Warszawie. Kierując tą jednostką,
chronił ludzi i mienie naukowe, a dzięki
swym osobistym kontaktom z Niemcami
pomagał uwalniać z więzień i obozów
okupanta osoby aresztowane oraz dawał schronienie osobom zagrożonym
skazaniem na więzienie lub śmierć. Wiadomo też, że w swym domu przechowywał osoby pochodzenia żydowskiego,

Metoda Czochralskiego
W historii nauki profesor Jan Czochralski zapisał się jako wynalazca
metody otrzymywania monokryształów. Metodę tę zastosowano w USA
do przemysłowej produkcji monokryształów krzemu. Zastosowanie metody
Czochralskiego upowszechnili Gordon
K. Teal i John. B. Little, przenosząc znaną metodę z metalurgii do fizyki i technologii półprzewodników oraz przemysłu
elektronicznego. Na początku lat pięćdziesiątych — po skonstruowaniu tranzystora przez W. Brittaina, J. Bardeena
i W. Shockleya — zaczęto na skalę przemysłową stosować metodę Czochralskiego do produkcji monokrystalicznego
krzemu.
Opracowana przez Czochralskiego
metoda otrzymywania monokryształów
polega na powolnym, stopniowym wyciąganiu z roztopionego materiału zarodka krystalicznego danej substancji
w sposób zapewniający kontrolowaną

W sześćdziesiątą rocznicę
śmierci Jana Czochralskiego
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
postanawia oddać hołd jednemu
z najwybitniejszych naukowców
współczesnej techniki, którego
przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki. Odkryta przez niego metoda
otrzymywania monokryształów,
nazwana od jego nazwiska metodą Czochralskiego, wyprzedziła o kilkadziesiąt lat swoją
epokę i umożliwiła rozwój elektroniki. Dziś wszelkie urządzenia
elektroniczne zawierają układy
scalone, diody i inne elementy
z monokrystalicznego krzemu,
otrzymywanego właśnie metodą
Czochralskiego.
Z tekstu uchwały podjętej przez Sejm
RP 7 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Jana
Czochralskiego

i stabilną krystalizację na jego powierzchni kolejnych warstw kryształu.
W rezultacie otrzymuje się cylindryczny monokryształ o orientacji krystalograficznej zarodka. Wymiary i kształt
hodowanego kryształu (średnica oraz
długość) kontrolowane są poprzez
prędkość przesuwu i prędkość obrotową zarodka, przy czym są one ograniczone poprzez parametry układu zastosowanego do hodowli.
Dzisiaj na całym świecie za pomocą
metody Czochralskiego wytwarza się
ponad 80 proc. globalnej produkcji krzemu, germanu i pozostałych materiałów
półprzewodnikowych. Przyczyną tej tak
niezwykłej popularności jest prostota
metody, to że wzrost kryształu następuje w określonym, zadanym przez wybór
zarodka kierunku oraz że odbywa się
bez naprężeń. Obecnie ponad 90 proc.
wszystkich urządzeń półprzewodnikowych jest wykonywanych z monokrystalicznego krzemu. Jest on produkowany
w postaci walców o średnicy 300 mm oraz
długości około 2 m i masie około 300 kg.
Szybkość wyciągania walcowej części
kryształu wynosi od 0,4–1,2 mm/min.
Od 2009 r. produkuje się też walce
monokrystaliczne o średnicy 450 mm
i o długości 215 cm oraz o masie około
800 kg. Taki monokryształ jest wyciągany z prędkością 0,25 mm/min.

Złoty Medal im. Jana Czochralskiego przyznawany przez Foundation for Materials
Science Development za osiągnięcia w dziedzinie materiałoznawstwa

W hołdzie uczonemu
Po 66 latach starań o ujawnienie
prawdziwej, patriotycznej postawy
i miejsca w historii Jana Czochralskiego — dokonano pośmiertnej rehabilitacji tego wielkiego uczonego. Uchwała Senatu Politechniki Warszawskiej
w sprawie przywrócenia dobrego imienia prof. Janowi Czochralskiemu została podjęta jednomyślnie 29 czerwca
2011 r. Jego imię nadano nowemu audytorium, w skrzydle budynku, w którym pracował. Odsłonięto też w tym
budynku poświęconą mu tablicę pamiątkową, a także tablicę pamiątkową
na domu przy ul. Nabielaka 4, gdzie
mieszkał.
Wcześniej, w 1993 r., w Instytucie
Technologii Materiałów Elektronicznych
w Warszawie nowo uruchomionemu laboratorium nadano imię Jana Czochralskiego. Ponadto w Kcyni główny plac
w 1990 r. nazwano placem Profesora
Jana Czochralskiego. Jego imię przyjęła
w 1999 r. Szkoła Podstawowa nr 2 przy
ul. Wyrzyskiej 12.
W 2009 r. Poczta Polska wyemitowała znaczek o nominale 1,55 zł z podobizną prof. Jana Czochralskiego w ramach
serii „Polacy na świecie”.

Zbigniew Porada

Dr hab. inż. Zbigniew Porada, prof. PK pracuje
na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Artykuły

w tym panią Leonorę Lesser i Barbarę
Krzesińską.
Oprócz normalnych zleceń w kierowanym przez niego zakładzie wykonywano też elementy uzbrojenia
zamówione przez Armię Krajową oraz
magazynowano materiały chemiczne
i wybuchowe, wykorzystywane przez
polskie podziemie.
Po wojnie został niesłusznie oskarżony o współpracę z Niemcami i usunięty z Politechniki Warszawskiej. Po
kilkumiesięcznym śledztwie zwolniono
go z aresztu, a dochodzenie umorzono
z braku dowodów winy.
Ponieważ jednak Senat Politechniki
Warszawskiej nie zgodził się na jego
zatrudnienie w charakterze nauczyciela
akademickiego, wyjechał do rodzinnej
Kcyni. Tam prowadził firmę BION produkującą artykuły drogeryjne i kosmetyki. W 1953 r., na skutek donosu do
Urzędu Bezpieczeństwa, przeprowadzono w jego domu rewizję. Poszukiwano dolarów i sztabek złota, które prof.
Czochralski miał rzekomo nielegalnie
posiadać. W trakcie rewizji nic nie znaleziono, ale uczony doznał wówczas
ataku serca i po przewiezieniu do kliniki
w Poznaniu kilka dni później, 22 kwietnia 1953 r. zmarł.
Pochowano go na starym cmentarzu
w Kcyni w bezimiennym grobie. Dopiero
w roku 1998 umieszczono tam płytę nagrobną z napisem informującym, czyj to
jest grób.

Fot.: Jan Zych
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Podsumowany został dorobek
dwu mostowych wypraw, które odbyły
się w zeszłym roku dzięki inicjatywie
prof. Kazimierza Flagi, organizującego
niestrudzenie takie wojaże od prawie
20 lat. Podczas spotkania, które miało miejsce 11 stycznia w salach Galerii
„Gil”, przyznano tytuły Euromostowca
i Mostowca Świata, a także otwarto
wystawy fotograficzne, będące plonem wypraw.
Rok 2013 minął pod znakiem XIX Europejskiej Wyprawy Mostowej „Bałkany
— Karpaty 2013” oraz VI Światowej Wyprawy Mostowej „Australia — Nowa Zelandia” (podczas której odwiedzono także
Hongkong i Singapur). W każdej z tych
eskapad uczestniczyło ponad 40 osób.
Dzięki precyzyjnie przygotowanemu i konsekwentnie realizowanemu programowi
w obu przypadkach uczestnicy zapoznali
się z dużą liczbą konstrukcji mostowych,
zarówno zabytkowych, liczących niekiedy
setki lat, jak i istniejących od niedawna.

Ryszard Tarnowski
Roku 2013

—

Euromostowiec

Przykładem tych ostatnich może być
kładka Kurilpa w Brisbane w Australii.
Jest to obiekt o zadziwiającym wyglądzie, odbiegającym od wszystkiego, co
spotyka się w mostownictwie. Przy tym
to najdroższy most świata, jeśli porównać koszty jego budowy z rozmiarami
konstrukcji. Innym niezwykłym obiektem,
napotkanym podczas pobytu na Dalekim
Wschodzie, była kładka spiralna Helix
Bridge w Singapurze. Jej kształt został
zapożyczony od formy łańcucha kwasu
DNA, zawierającego kod genetyczny.
Uczestnicy styczniowego spotkania mieli okazję wysłuchać referatu
prof. Kazimierza Flagi „Mosty miejskie
na przykładzie krajów bałkańskich”, obficie zilustrowanego przeźroczami. Tytuł Euromostowca Roku 2013 otrzymał
mgr inż. Ryszard Tarnowski, który przedstawił wystąpienie „Mosty w literaturze”.
Przywołał on m.in. fraszkę Jana Kochanowskiego „Na most warszewski” poświęconą pierwszemu stałemu mostowi
w Warszawie (była to konstrukcja drewniana, zbudowana w latach 1568–1573
na polecenie króla Zygmunta Augusta;
most istniał 30 lat, a prowadziła do niego
ulica Mostowa, która istnieje do dziś).
Tytuł Mostowca Świata 2013 przyznano dr. inż. Karolowi Ryżowi, który zaprezentował zebranym najciekawsze mosty
Hongkongu, Nowej Zelandii, Australii
i Singapuru, w tym wspomniane wyżej
kładki Kurilpa i Helix Bridge. Swoistą ilustracją do wystąpienia dr. Ryża były wykonane przez niego podczas wyprawy
zdjęcia, które pokazano w ramach wysta-

Fot.: Jan Zych

Bogaty plon wypraw mostowych

Karol Ryż — Mostowiec Świata 2013

wy w sali konferencyjne Galerii „Gil”. Dyplomy Euromostowca i Mostowca Świata
wręczył laureatom dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK prof. Tadeusz Tatara.
Obecny był też prof. Kazimierz Furtak —
rektor PK, a zarazem specjalista w dziedzinie konstrukcji mostowych.
Mówiono jeszcze o planach na rok
bieżący, które zreferował Franciszek
Brodzki. Tym razem uczestnicy wypraw
świtowych myślą o wybraniu się do Afryki.
Spotkanie powyprawowe, podobnie jak w latach ubiegłych, rozpoczęło
otwarcie wystawy zdjęć przywiezionych
z ekspedycji europejskiej przez fotografika Jana Zycha. W wernisażu uczestniczył przewodniczący Rady Programowej
Galerii PK prof. Stefan Dousa.

(ps)

Na Politechnice Krakowskiej nie
ginie tradycja wspólnego kolędowania
w okresie świąteczno-noworocznym.
7 stycznia w Galerii „Gil” odbyło się
zorganizowane przez środowisko
Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK
spotkanie, podczas którego śpiewano kolędy i pastorałki — zarówno te
popularne, jak i mało znane, a nawet
całkowicie zapomniane.
Muzycznego wsparcia udzielił zebranym najpierw chór UTW pod dyrekcją
Anny Korczakowskiej, a później także
chór „Cantata” prowadzony przez Martę
Stós. Jako gość specjalny w spotkaniu
uczestniczył redaktor senior „Tygodni-
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ka Powszechnego” ks. Adam Boniecki.
Mówił o papieżu Franciszku, a nawiązując do programu jego pontyfikatu, życzył
wszystkim otwartości na wszystko, co
jest nowe, jeśli tylko nie niszczy to tradycyjnych wartości. Przybyła także była
wiceprezydent Krakowa, Elżbieta Lęcznarowicz, która towarzyszyła początkom
działalności UTW PK. W gronie pracowników i studentów uczelni nie zabrakło
rektora Kazimierza Furtaka, prorektorów
Jana Kaziora i Leszka Mikulskiego oraz
dyrektor administracyjnej Lidii Ponanty.
Spotkanie prowadzili Teresa Baszak-Filipczuk i Michał Nowak.

(ps)

Fot.: Jan Zych
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Hej kolęda, kolęda…

Ks. Adam Boniecki, gość specjalny
spotkania
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„Cantata” gościła chórzystów znad Bugu

Ubiegłoroczne święto odzyskania niepodległości dla Akademickiego Chóru Politechniki Krakowskiej
„Cantata” było szczególne. Na zaproszenie chóru PK przybył do Krakowa
z Włodawy nad Bugiem chór „Fletnia
Pana”.
„Fletnia Pana” działa przy parafii
pw. Najświętszego Serca Jezusowego
we Włodawie, mieście położonym przy
granicy z Białorusią. W 2009 r. „Cantata”, dzięki swej chórzystce, Joannie
Trociuk, która pochodzi z Polesia i i od
dziecka jest związana z „Fletnią Pana”,
odwiedziła Włodawę. Rewizyta była długo oczekiwana.
Trzydniowe spotkania przebiegały
bardzo intensywnie. W sobotę, 9 listopada w Galerii „Gil” odbyła się wspólna próba, po której członkowie obydwu
zespołów dali pokaz swych umiejętności muzycznych: śpiewali solo, grali na
rożnych instrumentach, były też wspólne
popisy. Honory gospodarza pełniła dyrektor Centrum Pedagogiki i i Psychologii PK dr inż. Władysława Maria Francuz.
Zwieńczenie spotkania stanowiły
dwa koncerty. Pierwszy odbył się w niedzielę, 10 listopada w kościele św. Kingi
w Krakowie-Płaszowie, drugi — w poniedziałek, 11 listopada w kościele św.
Marka w centrum miasta. Występy chó-

Fot.: Jan Zych

Na patriotyczną nutę

rów wzajemnie się uzupełniały: oprawę
muzyczną niedzielnej Mszy św. przygotowała „Fletnia Pana”, uroczystości
poniedziałkowej — „Cantata”. Koncert
niedzielny rozpoczął zespół z Włodawy, ale na zakończenie obydwa chóry zaśpiewały wspólnie. Usłyszeliśmy
m.in. utwory W. A. Mozarta, F. Schuberta, S. Rachmaninowa, Ch. Gounoda.
W Święto Niepodległości goście zaprezentowali program religijny, zaś „Cantata” wykonała znane utwory patriotyczne,
jak „Bartoszu, Bartoszu...”, „Piechota”,

„Marsz I Brygady”. Na zakończenie obydwa chóry odśpiewały pieśń ku czci Matki Bożej „Zdrowaś Królewno Wyborna”
oraz „Gaude Mater Polonia”. Chór „Cantata” poprowadziła Marta Stós, chórem
„Fletnia Pana” dyrygował Paweł Łobacz.
Koncerty zostały dobrze przyjęte
przez publiczność, a spędzony wspólnie
czas pozostawił niezatarte wspomnienia
w naszej pamięci.

Anna Jasińska-Pazera

Wojciech Rieger

niej był m.in. dyrektorem handlowym,
wiceprezesem i współwłaścicielem spółki
OPTIMUS-bis Kraków, dyrektorem od-

działu krakowskiego i dyrektorem ds.
handlowych UNISOFT Sp. z o.o. oraz dyrektorem administracyjnym i dyrektorem
zarządzającym Centrum Aspel Sp. z o.o.,
ASPEL SA. Jest współautorem encyklopedii „Zrób sam” (wyd. 1988). W latach
1996–2000 pełnił funkcję radcy Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Prywatnie uprawiał przez lata narciarstwo, a teraz
kultywuje zamiłowanie do motoryzacji oraz
interesuje się historią sztuki.
Zastępcami prezesa SWPK zostali
Maciej Karpała i Michał Nowak. Ponadto wybrano członków komisji rewizyjnej
i sądu koleżeńskiego.

(ps)
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Podczas
walnego
zebrania
sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki
Krakowskiej, 30 listopada, wyłoniono
nowy zarząd. Prezesem SWPK został
Wojciech Rieger.
Nowy prezes jest absolwentem Wydziału Mechanicznego PK — studiował
kierunek „technologia obróbki skrawaniem”. W latach 1979–1991 pracował w Instytucie Obróbki Skrawaniem, gdzie realizował prace naukowo-badawcze, a także
kierował Działem Marketingu i Współpracy
z Zagranicą. Przy IOS założył Naukowo-Inżynierską
Spółdzielnię
Pracy
PROGRES i był jej prezesem. Póź-

Fot.: Jan Zych

Nowe władze Stowarzyszenia Wychowanków PK
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II Konferencja Naukowa UTW PK

stawiony przez prof. Tomasza Grodzickiego, dziekana Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum UJ. Mówił on m.in.
o konsekwencjach niebywałego rozwoju
medycyny w ostatnich dziesięcioleciach.
Przewiduje się, że połowa dzieci, które
się dziś rodzą, dożyje stu lat. Również do
problemu wydłużania się życia współczesnych społeczeństw nawiązał w swym referacie drugi znakomity gość konferencji,
światowej sławy uczony prof. Jerzy Vetulani, wiceprzewodniczący Rady Naukowej
Instytutu Farmakologii PAN. Obaj profesorowie dowodzili, że zaawansowany wiek
jest ograniczeniem dla naszej aktywności.
Trzeba tylko mieć cel i chcieć doskonalić
własny umysł. Wszak neurony, które nam
codziennie zanikają, odradzają się tylko
wtedy, gdy uczymy się czegoś nowego.
Uczestnicy spotkania mieli też sposobność zapoznać się z wystąpieniem
o lżejszym charakterze, aczkolwiek
też dotyczącym bardzo istotnej kwestii
z punktu widzenia życia ludzi starszych.
Anna Cygan, nauczająca w ramach zajęć UTW tańca, przedstawiła pokaz filmowy „Taniec i ruch w życiu seniora”,
komentowany przez dr inż. Władysławę
Marię Francuz.
W drugiej części konferencji odbyły
się panelowe debaty, które przygotowali studenci UTW. Podczas pierwszego
panelu „Zdrowie i choroba w ujęciu holi-

Fot.: Jan Zych
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Po raz drugi słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki
Krakowskiej zorganizowali własną
konferencję naukową. Temat spotkania brzmiał: „Medycyna i technika
w służbie człowieka”. Z referatami wystąpili m.in. wybitni specjaliści z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej
Akademii Nauk.
Ogromny rozwój medycyny w naszych czasach oparty jest w dużym stopniu na wykorzystaniu zdobyczy techniki,
na połączeniu wysiłków lekarzy i inżynierów. Zaawansowana aparatura wspomaga dziś zarówno diagnostykę, jak
i leczenie pacjentów. Zasadne w tej sytuacji staje się pytanie, czy ludzie starsi
posiadają dostateczną wiedzę na temat
postępów technologii w medycynie. Ten
tok rozumowania przyświecał organizatorom II Konferencji Naukowej UTW PK,
odbywającej się 21 października 2013 r.
w sali konferencyjnej pawilonu „Kotłownia” (pierwsza miała miejsce w 2011).
Jednak w trakcie obrad nie ograniczono
się do tego jednego problemu, poszerzając tematykę spotkania o inne zagadnienia współczesnej medycyny.
Istotnym rysem przedstawionych na
konferencji wystąpień było położenie nacisku na aspekty praktyczne. Wyrazem
tego był referat „Jak żyć długo w dobrej
sprawności fizycznej i umysłowej?” przed-

W otwarciu konferencji uczestniczyła Ewa Piłat z UTW UJ (pierwsza z lewej); obok dr inż. Anna
Przybyłek-Boraczyńska i dr inż. Władysława Maria Francuz
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Trzeba mieć cel i chcieć doskonalić umysł

Prof. Jerzy Vetulani

stycznym współczesnej medycyny” poruszono kwestię zewnętrznych i wewnętrznych przyczyn chorób, podkreślając
konieczność szeroko pojętej profilaktyki
zdrowotnej. Moderatorem była dr Barbara Cieniawa. Drugi panel, moderowany
przez Przemysława Sekułę, nosił tytuł
„Współczesne metody rehabilitacji i leczenia manualnego w służbie osobom
starszym”. W jego trakcie przedstawiono
film prezentujący najnowszy sprzęt zagraniczny, służący do rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
Zorganizowanie spotkania to zasługa grona szczególnie aktywnych osób
związanych z Uniwersytetem Trzeciego Wieku PK, w tym przede wszystkim
dr inż. Anny Przybyłek-Boraczyńskiej,
przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego konferencji. Jej wypowiedź była jak
gdyby mottem całego przedsięwzięcia:
„Nie mamy wzorców, ale mamy pomysły,
zapał, twórczą energię, duży potencjał
intelektualny, jesteśmy kreatywni”. Warto też przytoczyć słowa, które padły podczas uroczystego otwarcia obrad z ust
dr Władysławy Marii Francuz, dyrektor
Centrum Pedagogiki i Psychologii PK,
wspomagającego organizacyjnie UTW
PK: „Chcemy i możemy, ale nic nie musimy. I to jest fantastyczne”.
Konferencję otworzył prorektor PK
prof. Dariusz Bogdał, który z ramienia władz uczelni sprawuje opiekę nad
UTW. „Nasza Politechnika” była patronem medialnym wydarzenia.

(ps)
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parafii św. Floriana, księdza prałata Grzegorza Szewczyka, który słowami św. Brata Alberta życzył wszystkim, aby byli „dobrymi i podzielnymi jak chleb”.
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.
inż. Anna Kumaniecka z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK. Wspólnota istnieje już 29 lat. Jej członkowie
podkreślają otwarty charakter spotkań,
na które zapraszają pracowników, studentów, seniorów PK i innych krakowskich uczelni.

(R.)

„Polonez” tańczy i śpiewa
Zabawy karnawałowe na Politechnice mają długą tradycję. Bal w 1975 r.
odbył się w budynku stołówki (dziś będącym siedzibą Galerii „Gil”). Na otwarciu wystąpił zespół „Polonez”. Grupa
wykonywała tańce historyczne w kostiumach z epoki. W szczytowym okresie
liczyła 70–80 osób. Tworzyli ją głównie

studenci PK, ale tańczyć i śpiewać przychodzili też ludzie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Rolniczej, Akademii
Wychowania Fizycznego czy Wyższej
Szkoły Pedagogicznej. „Polonez” działał
od około 1973 r. do końca dekady.

Jan Zych

Janusz Szufnara jest absolwentem
Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej (1974 r.). Pracował
w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Budostal-4” w Dąbrowie Górniczej oraz przy budowie stalowni i walcowni
Huty Katowice. Od 1981 r. wraz z rodziną
przebywa na emigracji — rok spędził w Paryżu, a od 1982 r. mieszka w Toronto. W Kanadzie pracował m.in. w firmach: W. Strok
&Associates Ltd. (w Mississauga), Dufferin
Construction Company, James Wade Engineering Ltd., PMG Consulting Engineering Ltd. Od 1988 r. jest zatrudniony w KMK
Consulting Ltd. (obecnie AECOM) na stanowisku projektanta i menedżera.
W 32-letniej karierze inżynierskiej poza
granicami Polski zdobył uznanie jako ekspert
w zakresie projektowania instalacji wodnej,
kanalizacyjnej oraz projektowania infrastruktury miejskiej. Specjalizuje się w projektach
przepompowni ścieków, wody deszczowej
i burzowej. Wykonywał m.in. plany sieci wodnej i kanalizacyjnej dla wielu miast na terenie
kanadyjskiej prowincji Ontario, co przyczyniło się do poprawy ich infrastruktury. Jego
projekty zdobywały nagrody, a praca została doceniona w środowisku inżynierskim —
został „Pracownikiem Roku” firmy w 2001 r.
W ubiegłym roku jego projekt przepompowni
ścieków (przepływ 1200 l/s, kontrola zapachu, komputerowe sterowanie SCADA; naziemna część obiektu wykorzystuje elementy konstrukcyjne typowe dla miejskich stacji
straży pożarnej, spotykanych na początku
XX w.) dla North Oakville zdobył nagrodę
w konkursie miasta na budynek użyteczności publicznej.
Janusz Szufnara przypomina, że w rozwoju zawodowym pomogło mu solidne wykształcenie techniczne, jakie otrzymał na
PK i chęć ciągłego dokształcania się. Z tym
wiązały się jego kursy na Uniwersytecie
Toronto i w Seneca College. Wraz z żoną
— działaczką Federacji Polek w Kanadzie
— angażują się także w prace na rzecz kanadyjskiej Polonii.

(R.)
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22 stycznia, zgodnie z obyczajem,
Wspólnota Pracowników i Studentów
Politechniki Krakowskiej, działająca przy
bazylice św. Floriana, łamała się opłatkiem na znak miłości i pojednania, dając
tym także świadectwo trwania najpiękniejszych polskich tradycji. Spotkanie
wzbogaciła prezentacja historii wigilijnego opłatka, ozdobiona cytatami z Biblii
i z literatury polskiej — m.in. poezji Juliusza Słowackiego, Wincentego Pola,
Cypriana Kamila Norwida czy narodowej
epopei „Chłopi” Władysława Reymonta.
Przygotowany przez dr hab. inż. Annę
Kumaniecką z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki wykład przybliżył również charakter prawosławnej i greckokatolickiej wigilii, której uczestnicy dzielą się
przyniesioną z cerkwi prosforą, jak i żydowskiego święta Pesach. W wyjątkowy
nastrój wprowadziło zebranych wspólne
kolędowanie pod kierunkiem proboszcza

Uznanie
dla inżyniera PK

Fot.: Anna Szufnara

Opłatek w „Piwniczce” św. Floriana
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O Politechnice Krakowskiej napisali
Najlepsi wśród młodych
naukowców nagrodzeni
„Dziennik Polski” z 24 grudnia 2013 r.
W tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju nagrodzono 44 osoby.
Na uroczystej gali w Pałacu Prymasowskim w Warszawie laureaci otrzymali
symboliczne czeki wraz certyfikatami.
Zwycięzcy programu będą mogli teraz
brać udział w szkoleniach i warsztatach,
na których zapoznają się z problematyką
zarządzania projektami, ochrony praw
własności intelektualnej, komercjalizacji
wyników badań naukowych. — To duża
szansa dla najbardziej twórczych osób
i wsparcie dla nich w sięganiu po pieniądze europejskie — twierdzi minister
nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska. (...)
Wśród najlepszych uczestników znalazły się dwie badaczki z Politechniki
Krakowskiej — dr inż. Ksenia Ostrowska
z Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz dr inż. Joanna
Ortyl z Katedry Biotechnologii i Materiałów Odnawialnych z Wydziału Inżynierii
i Technologii Chemicznej.

Kto wykuwa menedżera
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„Rzeczpospolita” z 13 stycznia 2014 r.
Prawie co drugi prezes dużej firmy
w Polsce to absolwent uczelni technicznej, ale przybywa ekonomistów.
Politechnika Warszawska, Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Śląska w Gliwicach to czołowe
kuźnie top menedżerów — wynika z najnowszej analizy „Rz”. Gazeta wzięła pod
lupę kariery 493 szefów przedsiębiorstw
z naszej Listy 2000. Niemal połowa badanych na swoje pierwsze studia wybrała uczelnię techniczną (w tym Politechnikę Krakowską na miejscach 15–17
zestawienia z 2,03 proc. absolwentów
wśród prezesów). Przewaga inżynierów nie jest jednak już tak znacząca jak
w ostatnich latach. Na czele dużych firm
stoi coraz więcej absolwentów uczelni
ekonomicznych.

Naukowcy o powietrzu Krakowa
„Gazeta Wyborcza” w Krakowie
z 13 stycznia 2014 r.
W kwestii ochrony należy działać
kompleksowo, nie punktowo — mówi
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prof. Marian Mazur, który został szefem
powołanej przez prezydenta, Krakowa
rady ds. ochrony powietrza. Rada ma
opiniować działania rady miasta dotyczące ochrony powietrza. W skład
rady weszli: przewodniczący prof.
Marian Mazur z Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Marian Hopkowicz
(Politechnika Krakowska), prof. Marek
Michalik (Uniwersytet Jagielloński),
prof. Janusz Miczyński (Uniwersytet
Rolniczy), dr Marek Bogacki (Akademia Górniczo-Hutnicza), dr Zygmunt
Fura (ekolog), dr Bronisław Kamiński
(ekspert z zakresu ochrony środowiska), dr Stanisław Kirsek (Politechnika
Krakowska), dr Robert Oleniacz (Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz dr Leszek Ośródka (Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej).

Politechnika Krakowska
rozpoczyna współpracę z Nokią
PAP z 15 stycznia 2014 r.
Organizowanie praktyk i staży dla
studentów, kreowanie tematów prac
dyplomowych i wspomaganie działalności kół naukowych przewiduje umowa, którą podpisały Politechnika Krakowska (PK) i firma Nokia Solutions
and Networks (NSN). W ramach umowy chcą wspierać dostęp studentów
do najnowszych technologii telekomunikacyjnych. „Współpraca Politechniki z Nokia Solutions and Networks to
ogromna szansa dla studentów, którzy
już w trakcie studiów będą mieli dostęp
do najnowszych technologii telekomunikacyjnych” — podkreśla prorektor ds.
nauki PK prof. Jan Kazior. „Wielu naszych studentów już w trakcie studiów
otrzymuje oferty pracy w branży IT. Doświadczenie, zdobyte w trakcie praktyk
i staży w Nokia Solutions and Networks,
jeszcze podniesie ich atrakcyjność na
rynku pracy” — ocenia prof. Kazior.
Zgodnie z umową PK i NSN będą organizować praktyki i staże dla studentów
uczelni w krakowskim oddziale Nokia
Solutions and Networks. Zamierzają także razem kreować tematy prac
dyplomowych, realizowanych przez
studentów PK we współpracy ze specjalistami firmy. Umowa obejmuje również organizację zajęć dydaktycznych
i szkoleń z udziałem ekspertów firmy.
Przedsiębiorstwo będzie też wspoma-

gać działalność kół naukowych na PK
i wspierać organizację targów pracy.
Absolwenci PK mogą korzystać z ofert
zatrudnienia w centrach badawczo-rozwojowych NSN w Krakowie i Wrocławiu. Umowa przewiduje również partnerstwo przy realizacji innowacyjnych
projektów, także finansowanych ze
źródeł zewnętrznych. „Beneficjentami
umowy z NSN będą także naukowcy.
Mamy nadzieję, że przyczyni się to do
wzrostu innowacyjności naszej uczelni”
— podkreśla prof. Jan Kazior.

Uczelnie i szkoły w „Małopolskiej
Chmurze Edukacyjnej”
PAP z 22 stycznia 2014 r.
Sześć najważniejszych krakowskich
szkół wyższych będzie uczestniczyć
w projekcie pilotażowym „Małopolskiej
Chmury Edukacyjnej”, którego celem
jest przekazywanie uczniom szkół
ponadgimnazjalnych wiedzy i osiągnięć
uczelni z wykorzystaniem internetu.
Przedstawiciele władz województwa
małopolskiego oraz rektorzy uczelni
podpisali umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu. Wezmą w nim
udział: Akademia Górniczo-Hutnicza,
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet
Ekonomiczny, Politechnika Krakowska,
Uniwersytet Pedagogiczny i Uniwersytet Rolniczy. „Małopolska Chmura
Edukacyjna” zakłada współpracę wiodących uczelni Małopolski ze szkołami
ponadgimnazjalnymi, polegającą na
przekazywaniu wiedzy oraz przybliżaniu uczniom osiągnięć naukowych
uczelni przy wykorzystaniu technologii
informacyjnych i telekomunikacyjnych.
Zdaniem przedstawicieli projektu pilotażowego, który będzie realizowany w latach w latach 2013–2015, przyczyni się
on do podniesienia poziomu nauczania,
a uczniowie będą mieli kontakt z nauką,
będą mogli rozwinąć logiczne myślenie i umiejętność pracy w zespole oraz
rozwinąć najważniejsze kompetencje.
„Chmura” ma też zachęcić uczniów
do podejmowania kierunków studiów
zgodnych ze specjalizacjami określonymi w strategii Małopolski oraz wyrównywać dostęp do wiedzy i nauki w całym
regionie.
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Galeria GIL
Bałkany — Karpaty 2013:
fotografie Jana Zycha
11 stycznia — 2 lutego 2014 r.
XIX Wyprawa Mostowa „Bałkany
— Karpaty 2013” odbyła się w dniach
6–20 lipca 2013 r. Trasa liczyła ponad
5 tys. kilometrów i przebiegała przez:
Słowację, Węgry, Chorwację, Bośnię

i Hercegowinę, Serbię, Czarnogórę, Albanię, Macedonię, Bułgarię, Rumunię
i Ukrainę.
Autor wybrał na wystawę bardzo
zróżnicowane zdjęcia, w których obiekty
mostowe były śladowo reprezentowane, natomiast uchwycony został koloryt
zwiedzanych miejsc. Fotografie Jana
Zycha od lat uświetniają styczniowe
spotkania mostowców, a otwarcie wystawy odbywa się w trakcie tego spotkania.
Autor wystawy został zaliczony do weteranów wypraw mostowych, uczestniczył

bowiem w dziesięciu europejskich wyprawach. Mosty są motywem przewodnim, jednak uczestnicy dostrzegają również inne walory otoczenia, a mistrz Jan
potrafi uchwycić obiektywem ciekawe
detale, scenki i pięknie sfotografować tytułowe mosty, jak choćby osmański most
na Drinie.

(dz)

Krakowski Kazimierz, park Jordana,
Podgórze, Chełmno —
wystawa poplenerowa
14 stycznia — 6 lutego 2014 r.
Plener malarski studentów I roku
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zorganizowany przez Zakład
Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK.
Opiekunami praktyk byli — dr hab. szt.
inż. arch. Joanna Stożek (Kraków) oraz
dr inż. arch. Andrzej Domarzewski (Chełmno). Do wystawy poplenerowej zostały wybrane najwyżej ocenione prace.
W wystawie udział wzięli: Joanna
Artemiuk, Tomasz Banduła, Karolina
Bielecka, Nina Bloch, Bartłomiej Bogdanik, Filip Brągiel, Justyna Bukowska,
Radosław Cierpioł, Maria Cieślicka,
Katarzyna Fijoł, Anna Franczyk, Kamila
Froń, Mateusz Gurdak, Maria Izdebska,
Kinga Kocemba, Beata Kozłowska, Bar-

bara Krogulewska, Klaudia Kwak, Sonia
Kwiatkowska, Gabriela Lewińska, Bartosz Młynarski, Ewa Murzyn, Anita Nowak, Zuzanna Pastuszczak, Adam Peciak, Monika Pętecka, Maria Pisarska,
Katarzyna Płonka, Ewelina Podmokła,
Anna Podsiadło, Julita Przybyszewska,
Krzysztof Rygiel, Anna Ryłko, Justyna
Sadlik, Ewelina Sałagaj, Paulina Sikora,
Marta Skorupska, Małgorzata Smółka,
Monika Socha-Jakubowska, Kamila Solak, Aleksandra Stefańska, Aleksander
Świat, Karolina Tatar, Monika Walaszek,
Magdalena Woźniczka, Magdalena Wrona, Natalia Zypser, Agnieszka Żabicka
oraz Kazimierz Janusz, Maciej Jończyk,
Katarzyna Jurek, Małgorzata Korulczyk,
Karolina Krzysiak, Izabela Kutyła, Joanna Ryś, Dominika Sułkowska, Mariola
Szumilas, Katarzyna Waśniowska. Najliczniej reprezentowane były prace z krakowskiego pleneru, wzrok przyciągały
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Galeria Kotłownia

malownicze zaułki dwóch miast i pełne
odcieni zieleni parkowe aleje.

(dz)
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Na koniec numeru...
SZPILKA AKADEMICKA
Nowej Pani Minister

LESZKA WOJNARA

Nowej Pani Minister
Pomysł rzucam nowy,
By krytycznie spojrzała
Na system punktowy.
Trzeba sięgnąć do starych
I sprawdzonych racji,
Że nauka nie znosi
Takiej biurokracji.
Ilu genialnych odkryć
Tacy dokonali,
Którzy systematycznie
Nie publikowali.
A dziś ile potrzeba
Papieru? Funduszy?
By ministerstwu dowieść,
Że mamy geniuszy.
Wydawnictwa na świecie
W lot to zrozumiały,
Że mnożyć punkty: to jest
Biznes doskonały.
Także wśród wymuszonych
Przez system zachowań
Są powstające spółki
Wzajemnych cytowań.
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Niech Pani, ewaluacji
Wyniki nie zmylą:
Tam papierowa potęga,
Przed realną siłą.

Fot.: Jan Zych

Kto sprytniejszy, ten lepszy:
Gdy spryt ci dopisze,
Mniej ważne co zrobiłeś,
Lecz jak to opiszesz.

Wiedzę można zdobywać w każdych warunkach

Krzysztof Konstanty Stypuła

Na czwartej stronie okładki: Gale karnawałowe na PK
miały swoich bohaterów — najwyżej ocenionych przez
studentów pracowników dydaktycznych. Jednym z nich
był dr inż. Piotr Gryglaszewski z Wydziału Inżynierii Środowiska — laureat statuetki Kryształowej Kropli.
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