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Słowo rektora
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Dzisiejsze spotkanie na łamach „Naszej Politechniki” rozpoczynam od dobrych wieści o zimowej rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia. Mieliśmy o wiele więcej kandydatów niż miejsc,
a przecież wiemy, że wiele uczelni, także technicznych, rezygnuje z naboru na niektóre kierunki studiów. Tymczasem zainteresowanie naszą ofertą było duże, choć zróżnicowane na poszczególnych kierunkach. Największym zainteresowaniem cieszyły
się: energetyka, architektura, budownictwo (także w języku angielskim), mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka,
transport, elektrotechnika, zarządzanie i inżynieria produkcji.
Znacznie mniejszą radość mamy z rekrutacji na II stopień
studiów niestacjonarnych, przy czym nasze doświadczenie
wskazuje, że główny nabór na ten rodzaj studiów odbywa się
w lipcu i we wrześniu. W lutym (tak było także w poprzednich
latach) kandydatów mamy zdecydowanie mniej. Zresztą od
kilku lat liczba studentów niestacjonarnych na uczelniach publicznych znacząco maleje, dotyczy to także politechnik. Ten
trend będzie się utrzymywał. Szacuje się, że w 2020 r. liczba
maturzystów będzie mniej więcej równa liczbie miejsc na studiach stacjonarnych. Bierzemy to pod uwagę, kształtując nasze
propozycje edukacyjne na przyszłość.
Już teraz nasza oferta uwzględnia głośne ostatnio postulaty
środowisk uniwersyteckich (wspierane głosem nowej minister
nauki i szkolnictwa wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej),
by kształcenie na kierunkach technicznych i ścisłych uzupełnić o przedmioty humanistyczne. Na Politechnice Krakowskiej
robimy to z powodzeniem od wielu lat. Humanizacji studiów
inżynierskich poświęcamy należną uwagę, wychodząc z założenia, że chcemy kształcić dobrych inżynierów, ale i światłych
obywateli. Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych mamy w swoich programach kształcenia, jednocześnie przedstawiamy naszym studentom bogatą
ofertę kulturalną poza programem studiów. Zwracam szczególną uwagę na działalność naszych galerii, w których podejmowane są tak wyjątkowe inicjatywy, jak choćby ostatnia wystawa
prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej pt. „Anioły Europy”, zorganizowana przy współudziale Fundacji Sztuki Osób
Niepełnosprawnych.
Cieszymy się, że możemy coraz więcej oferować studentom.
W nowy semestr wkroczyliśmy, oddając do użytku nowy budynek
na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej — Międzywydziałowe
Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia”. Droga do jego powstania nie była prosta. Najpierw trzeba było kupić zabudowaną
nieruchomość od Agencji Mienia Wojskowego, później uzgodnić
zakres rozbiórki i modernizacji budynku z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Sama realizacja też nie była łatwa ze
względu na bardzo zły stan elementów konstrukcyjnych obiektu,

wykorzystywanego do 2009 r. jako pralnia wojskowa. Efekt prac
modernizacyjnych jest imponujący. Powstał nowoczesny kompleks dydaktyczny z zespołem sal audytoryjnych, obejmującym
m.in. aulę dla 340 osób, co pozwoli nam organizować we własnych obiektach znaczące wydarzenia, choćby międzynarodowe konferencje naukowe. Przede wszystkim jednak zwiększy się
komfort codziennej pracy —- prowadzenia wykładów i ćwiczeń
— na terenie głównego kampusu uczelni.
W tym roku planujemy także zakończyć drugą z prowadzonych ostatnio dużych inwestycji — Małopolskie Laboratorium
Budownictwa Energooszczędnego. Jego otwarcie powinno
zbiec się w czasie z inauguracją roku jubileuszowego 70-lecia
Politechniki Krakowskiej.
Na koniec dzielę się najnowszą inicjatywą. Postanowiłem
organizować comiesięczne spotkania władz uczelni z pracownikami na temat bieżących spraw i problemów PK. Skąd ten
pomysł? Od początku pełnienia funkcji rektora staram się dbać
o to, by w życie uczelni zaangażowana była jak największa grupa pracowników. Wprowadzona została zasada, że wszystkie
projekty uchwał i decyzji Senatu są dyskutowane na posiedzeniach Komisji Senackich, a następnie podczas Kolegiów Rektorskich z udziałem Państwa Dziekanów oraz przedstawicieli
związków zawodowych i studentów. Część ważnych dokumentów jest konsultowana z jeszcze szerszym kręgiem pracowników. Jestem otwarty na propozycje indywidualnych spotkań,
nie zdarzyło, bym komukolwiek takiego spotkania odmówił.
Ubolewam jednak, że tylko w dwóch przypadkach zdarzyło się,
by interesant przyszedł z konstruktywną propozycją dotyczącą
funkcjonowania uczelni. Ostatnio — podczas zebrania Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”, zebrania, na które zostałem
zaproszony — skonstatowałem, że te wszystkie zabiegi, także
coroczne spotkania rektora ze społecznością uczelni, nie są
wystarczające i powinny być uzupełnione inną formą kontaktu
i dyskusji z pracownikami. Mam bowiem pewność, że do osób
z niższego szczebla zarządzania nie dociera duża część ważnych informacji o sytuacji na uczelni i planach władz. Dlatego
proponuję spotkania rektora PK z pracownikami co miesiąc.
Wszyscy chętni będą mogli podzielić się ze mną pomysłami
czy troskami, dla władz uczelni będzie to okazja do jeszcze
uważniejszego wsłuchania się w głosy społeczności i lepszego
poznania problemów pracowników. O terminach tych spotkań
będę informował na stronie internetowej PK.
To ostatnie „Słowo” przed Świętami Wielkanocnymi. Życzenia przekazuję w innym miejscu, w tym wyrażam tylko nadzieję,
że świąteczny czas spędzą Państwo w radości i zdrowiu.

Kazimierz Furtak

Wykonała: Grażyna Kraj

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę Państwu —
Pracownikom, Studentom oraz Absolwentom i Przyjaciołom Politechniki Krakowskiej —
aby święta te upłynęły w zdrowiu, spokoju i radości,
a w Państwa domach nie zabrakło miłości, ciepła, przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.
Życzę również, aby czas Zmartwychwstania, niosący odrodzenie,
stał się źródłem optymizmu i siły, które pomogą Państwu realizować najśmielsze plany
i odnosić zarówno zawodowe, jak i osobiste sukcesy.
Kazimierz Furtak
Rektor
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Wykłady zamiast... armat
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Fot.: Jan Zych

ednym z ważniejszych wydarzeń roku 2010 na Politechnice Krakowskiej było pozyskanie od Agencji
Mienia Wojskowego budynku dawnej działowni, należącego do kompleksu zabudowań przy ulicy Warszawskiej. Teraz dobiegł końca proces adaptacji obiektu do
nowych zadań. Dzięki temu Politechnika wzbogaciła się
o zespół sal wykładowych i laboratoryjnych — Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze.

To już historia...

Pozyskanie budynku oznaczonego symbolem 10-61 —
bo o nim tu mowa — było ostatnim krokiem na drodze do
wejścia w posiadanie przez naszą uczelnię całego zespołu
byłych koszar przy ul. Warszawskiej. Przypomnijmy, że powołane do życia w 1945 r. Wydziały Politechniczne początkowo musiały korzystać z doraźnych, przypadkowych lokali.
Przyznanie młodej uczelni zespołu obiektów wojskowych
przy ul. Warszawskiej umożliwiło skupienie jednostek uczelni w jednym miejscu. Kolejne budynki Politechnika przejmowała od wojska stopniowo w latach 1948–1960. Dopiero
w 1985 r. otrzymała budynek aresztu garnizonowego. Najdłużej, bo aż do pierwszych lat XXI wieku, wojsko korzystało
z byłej działowni.
Sąsiadujący z gmachem Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej oraz siedzibą Instytutu Materiałów i Konstrukcji
Budowlanych budynek liczy prawie sto lat. Został wzniesiony w 1918 r. i początkowo pełnił rolę stajni, a następnie
„garażu” dla armat. Dlatego od strony północnej na poziom
drugiej kondygnacji prowadzi pochylnia: wprowadzano po
niej do budynku konie, pojazdy kołowe i działa. Niegdyś istniały dwie takie rampy (od północy i od południa), ale obie
zlikwidowano, a to, co oglądamy dziś, to wykonana w latach
4

80. XX wieku rekonstrukcja oryginalnej pochylni. W bliższych nam czasach budynek służył jako zakład wytwarzający umundurowanie, a następnie pralnia i łaźnia garnizonowa. Gdy władze wojskowe w końcu zrezygnowały z jego
dalszego użytkowania, przekazały go w grudniu 2009 r. do
dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego.
8 lipca 2010 r. doszło do podpisania aktu notarialnego
w sprawie zakupu budynku (wraz z dwoma działkami) przez

Fot.: Jan Zych

Fot.: Jan Zych

Fragment budynku został zachowany jako „świadek historii”

Fot.: Jan Zych

Budynek wyposażono w nowoczesny system klimatyzacji

Dziś jest tu już aula

wszystkie działania adaptacyjne trzeba więc było mieć zgodę
konserwatora wojewódzkiego.
Początkowo zakładano pełną konserwację techniczną
i estetyczną wszystkich istniejących elewacji. Ekspertyza
wykazała jednak, że mury budynku są zbyt słabe, by można
było realizować w nich zaplanowane funkcje dydaktyczne.
Dlatego w porozumieniu z konserwatorem postanowiono
przeprowadzić odbudowę obiektu w tzw. systemie warszawskim, wyburzając większość murów, a następnie odtwarzając obiekt w jego historycznym kształcie. Nieco tylko
podniesiono jego wysokość (o 1,05 m). Zachowano przy
tym będącą w stosunkowo dobrym stanie oryginalną ścianę

od strony południowej (z fragmentami ścian przyległych).
Ten fragment murów pełni rolę tzw. „świadka historii”.
Likwidacja ścian wewnętrznych pozwoliła zaprojektować
nowy układ pomieszczeń. Dzięki temu budynek ma cztery
wygodne, audytoryjne sale wykładowe, każda mieszcząca
powyżej stu osób, a także aulę na około 340 osób (z możliwością dostawienia dalszych 38 miejsc siedzących). Za pomocą
ściany przesuwnej można ją rozdzielić, uzyskując dwie kolejne sale wykładowe. Wraz z salami do ćwiczeń „Działownia”
stanowi kompleks dydaktyczny, który istotnie poprawia trudną
sytuację lokalową Politechniki
W ramach prac adaptacyjnych zadbano o potrzeby osób
niepełnosprawnych. Wejście do obiektu jest na tym samym
poziomie co poziom otaczającego terenu. Wewnątrz dopilnowano, aby nie było barier architektonicznych. Między kondygnacjami można się poruszać za pomocą wind. Na każdej
kondygnacji są toalety dla niepełnosprawnych.
Budynek otrzymał podpiwniczenie, którego wcześniej nie
było. W podziemnych pomieszczeniach umieszczono zespół
urządzeń służących do klimatyzacji obiektu. Do każdej sali
przypisana jest własna centrala wentylacyjna. Dzięki temu
można w pomieszczeniach stosownie do bieżących potrzeb
selektywnie włączać i wyłączać ogrzewanie, co przyniesie
wymierne oszczędności. Nowoczesna instalacja już wzbudziła zainteresowanie niektórych wykładowców, którzy wyrazili
chęć pokazania jej swoim studentom.
Poza funkcjami dydaktycznymi „Działownia” — jak gdyby
na przekór swej militarnej tradycji — będzie też w przyszłości
miejscem wydarzeń kulturalnych. Wspomnianą wyżej pochylnię, przylegającą do północnej ściany obiektu, zamierza się
bowiem przekształcić w swego rodzaju mały amfiteatr. Przyciągnie on zapewne studentów, którzy będą mogli urządzać tu
swoje imprezy artystyczne.
Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze to
długo wyczekiwana inwestycja, która usprawni proces kształcenia studentów na Politechnice Krakowskiej. A być może
także zwiastun przyszłych nowych obiektów, które powinny
się pojawić na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej w nadchodzących latach.

Lesław Peters
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Temat numeru

Politechnikę Krakowską. Biorąc pod uwagę fakt, że budynek
nie będzie służył do celów komercyjnych, Agencja Mienia
Wojskowego odstąpiła go po najniższej możliwej cenie. Politechnika, podobnie jak w przypadku niektórych innych charakterystycznych zabudowań kampusu przy Warszawskiej,
postanowiła zachować historyczną nazwę obiektu. Dlatego
obok „Aresztu” i „Kotłowni” mamy teraz „Działownię”.
Procedury związane ze sprzedażą obiektu zostały przeprowadzone szybko i sprawnie. Więcej czasu wymagało
zaadaptowanie historycznego gmachu do współczesnych
potrzeb. Obiekt zbudowany z cegły, stali walcowanej i drewna, należący do układu urbanistycznego Kleparza (wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 648 na mocy decyzji
z 25 stycznia 1984 r.) podlega ochronie konserwatorskiej. Na

Fot.: Jan Zych

Fot.: Jan Zych
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Kronika

Informacje

Luty
5 II — 2 III Wystawa prac uczestników interdyscyplinarnych warsztatów studenckich „Trans-formacje lokalnej tożsamości FORUM —
CRACOVIA — NOT”, zorganizowana przez Wydział Architektury Wnętrz ASP i Wydział Architektury PK w Pałacu Sztuki.
7 II — 2 III „Anioły Europy” — wystawa prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej, odbywających się w Krakowie i Stalowej Woli,
zorganizowana przy współudziale Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Galerii PK „Gil”.
11–12 II XXI Giełda Wynalazków w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podczas uroczystego otwarcia naukowcy z Wydziału
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK zostali uhonorowani przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za aktywność
w promocji polskich wynalazków za granicą w 2013 r.
12 II Posiedzenie Konwentu Seniorów PK. Prelekcję pt. „Przemysł oparty na wiedzy — jak to zrobić?” wygłosił prof. dr hab. inż.
Tadeusz Uhl, kierownik Katedry Robotyki i Mechatroniki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, członek Grupy
Wysokiego Szczebla ds. Kluczowych Technologii przy Komisji Europejskiej.
15 II Uroczysta inauguracja zajęć na studiach podyplomowych w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.
20 II Spotkanie przedstawicieli uczelni i szkół objętych pilotażem „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” w obszarze budownictwa.
20–21 II Obrady finalizujące trzyletni okres współpracy naukowej w ramach Międzynarodowego Projektu Badawczego COST Action
TU0904 „Integrated Fire Engineering and Response” w Galerii PK „Gil”.
21 II Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
22 II VI Bal Politechniki Krakowskiej organizowany co roku przez Stowarzyszenie Wychowanków PK.
24 II Uroczysta inauguracja studiów drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska PK.
26–28 II I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Oznakowanie i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych —
Tymczasowa organizacja ruchu 2014” w ramach Krakowskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zorganizowane pod
patronatem PK.
27 II Spotkanie rektorów i prorektorów Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Rolniczego i Politechniki Krakowskiej poświęcone wzajemnej współpracy naukowej i dydaktycznej.
27–28 II II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich — Bariery 2014”, zorganizowane pod patronatem PK.
28 II Finał Grand Prix Politechniki Krakowskiej w Narciarstwie Alpejskim w Spytkowicach.

Opracowała: Renata Dudek

Rektor i Senat
Zarządzenia rektora PK

Posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej
28 lutego 2014 r.
—

—

—

—
—

—

—

Senat podjął uchwały w sprawie:
liczby studentów studiów stacjonarnych, finansowanych
z budżetu państwa na Politechnice Krakowskiej w roku
akademickim 2014/2015;
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;
liczby miejsc na I roku stacjonarnych i niestacjonarnych
studiów I i II stopnia, rozpoczynających się na Politechnice
Krakowskiej w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2014/2015;
zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na
2013 r.;
wysokości dodatkowych środków pochodzących ze źródeł
zewnętrznych, przeznaczonych w 2014 r. na zwiększenie
wynagrodzeń osobowych;
zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz
w planie na rok 2014;
zmian w Statucie Politechniki Krakowskiej.

rd
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Nr 4 z 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w „Regulaminie
organizacyjnym administracji Politechniki Krakowskiej”.
Nr 5 z 30 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej
Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów.
Nr 6 z 3 lutego 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.
Nr 7 z 7 lutego 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich
pracowników Politechniki Krakowskiej.

Komunikat rektora PK
Nr 2 z 3 lutego 2014 r. w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r.

Pracownicy
Profesorowie
Janusz Chwastowski
Urodził się 12 czerwca 1957 r. w Krakowie. Jest absolwentem krakowskiego
XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Dąbrowskiej. Dyplom magistra uzyskał
w 1981 r. na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1989 r.
obronił pracę doktorską „Charged Particles
Multiplicities and Correlations in e–e+ Annihilations at s between 14 and 43.6 GeV”,
przygotowaną pod kierunkiem prof. dr.
hab. Andrzeja Eskreysa. Stopień doktora
habilitowanego nauk fizycznych uzyskał
w 2005 r. w Instytucie Fizyki Jądrowej im.
H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
na podstawie pracy zatytułowanej „Energy
Evolution of the Total Cross Section — Significance of the HERA γp Measurements”.
7 stycznia 2014 r. prezydent RP nadał mu
tytuł profesora nauk fizycznych.
W latach 1981–1982 odbył staż asystencki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1982 r. do chwili obecnej
jest związany z Instytutem Fizyki Jądrowej
PAN w Krakowie. Kolejno pracował jako
fizyk, asystent, starszy asystent, adiunkt
i profesor nadzwyczajny. Pracę na Politechnice Krakowskiej rozpoczął w 2006 r.
na stanowisku adiunkta Instytutu Teleinformatyki, później objął etat profesora nadzwyczajnego. W latach 2011–2014 pełnił
funkcję zastępcy dyrektora tego instytutu.
Prof. Janusz Chwastowski zajmuje się
doświadczalną fizyką cząstek elementarnych. Początkowo interesowała go analiza
wielocząstkowych stanów hadronowych
w anihilacjach e+e–. Badania prowadził
głównie podczas dwuletniego stypendium
w Deutsches Elektronen-Synchrotron
(DESY) w Hamburgu, w Niemczech. Z czasem skoncentrował się na badaniu oddziaływań lepton — hadron [eksperyment
ZEUS na akceleratorze HERA (DESY)].
W latach 1991–1992 był stypendystą Europejskiego Centrum Badań Jądrowych
(CERN) pod Genewą, a w latach 1992–
1993 pełnił tam funkcję Scientific Associate. W CERN pracował w Computers and
Networks Division, w Application Software
Group i zajmował się symulacją oddziaływań fotonów z materią. Jest autorem pakietu symulacji efektu fotoelektrycznego,
włączonego do programu GEANT 3.23 —
standardowego programu używanego do
symulacji działania aparatury pomiarowej
w eksperymentach fizyki wysokich energii.
Współpracował z grupą przygotowującą
eksperyment ATLAS, opracowując symu-

lację detektorów promieniowania przejścia. Powróciwszy do Krakowa, ponownie
podjął zagadnienie oddziaływań lepton
— hadron i prowadził badania w ramach
grupy związanej z Monitorem Świetlności
detektora ZEUS. Trzon jego pracy habilitacyjnej stanowiły badania prowadzone dzięki akceleratorowi HERA dotyczące głęboko nieelastycznych oddziaływań leptonów
z protonami i hadronowych oddziaływań
fotonu, czyli fotoprodukcji.
W 1995 r. włączył się do prac projektowych, prowadzonych w związku z badaniem oddziaływań lepton — jon. Najpierw
w ramach prac grupy postulującej wzbogacenie akceleratora HERA o wiązki jonowe,
a później — planowanego rozszerzenia
akceleratora Relativistic Heavy Ion Collider
(RHIC) w Brookhaven National Laboratory, w USA o akcelerator elektronów. Układ
wiązek lepton — jon pozwala na wszechstronne studia chromodynamiki kwantowej
i umożliwia badanie tak podstawowych
problemów, jak uwięzienie koloru, przemianę partonów w hadrony, analizę aspektów
oddziaływań wielociałowych w chromodynamice czy też systematyczne badanie
oddziaływań foton — jądro. Dodatkowo
możliwość spolaryzowania wiązek w RHIC
pozwala badać zagadnienia pochodzenia spinu protonu. Wyniki prac studyjnych
prof. Janusz Chwastowski przedstawił
podczas 2nd Workshop on eRHIC w New
Haven w 2000 r. oraz Electron Ion Collider
Workshop w BNL w 2002 r. Należy podkreślić, że program ewentualnej budowy
takiego zespołu akceleratorów jest obecnie bardzo intensywnie rozwijany w USA.
Podczas pobytu w BNL został zaproszony
do współpracy w ramach eksperymentu
pp2pp, poświęconego badaniu elastycznego i dyfrakcyjnego rozpraszania protonów
we wcześniej niedostępnym zakresie kinematycznym. Uzyskane wyniki zostały opublikowane w „Physics Letters”.
Doświadczenia zdobyte dzięki eksperymentom ZEUS i pp2pp prof. Janusz
Chwastowski wykorzystuje do badania
możliwości wykonania bardzo precyzyjnego, absolutnego pomiaru świetlności
akceleratora LHC. Na ten temat przygo-

towywana jest pod jego kierunkiem praca
doktorska.
Tematykę dyfrakcyjnego rozpraszania, naturalną dla oddziaływań fotonów
oraz elastycznego rozpraszania proton
— proton kontynuuje poprzez badanie
procesów dyfrakcyjnych w oddziaływaniach proton — proton na LHC. Studia te
skupiają się na pomiarach procesów dyfrakcyjnych, z zastosowaniem detektora
ATLAS, a w szczególności na możliwości
wzbogacenia go o specjalizowane detektory ATLAS Forward Proton (AFP). W trakcie
tych badań zostały przygotowane pod jego
kierunkiem dwie prace doktorskie.
Prof. Janusz Chwastowski jest autorem
bądź współautorem około 300 publikacji
(indeks Hirscha 57). Był recenzentem przewodu doktorskiego, habilitacyjnego oraz
monografii poświęconej zagadnieniom
przyspieszania cząstek elementarnych.
Wielokrotnie prezentował uzyskane wyniki
badań podczas konferencji międzynarodowych. Pełni funkcję lidera Institution Board
eksperymentu AFP. Jest organizatorem
wielu konferencji międzynarodowych.
W pracy dydaktycznej skupił się na zajęciach związanych z językami i paradygmatami programowania, programowaniem
rozproszonym i równoległym, symulacjami
komputerowymi i metodami Monte Carlo.
Jest promotorem kilkudziesięciu prac
dyplomowych i magisterskich z zakresu
fizyki cząstek, zastosowań baz danych,
algorytmiki, symulacji komputerowych
i metod Monte Carlo, oprogramowania
urządzeń mobilnych, wykorzystania procesorów graficznych oraz zastosowań technologii obliczeń w chmurze. Wypromował
dwóch doktorów.
W 2011 r. zorganizował grupę fizyków
z IFJ PAN, AGH i Politechniki Krakowskiej
i doprowadził do jej przyjęcia w poczet
Współpracy STAR w BNL (USA) w 2012 r.
Pozwoliło to stworzyć wspólnie z Politechniką Warszawską Konsorcjum „PL-STAR”.
Konsorcjum uzyskało grant NCN na sfinansowanie badań. Eksperyment STAR służy
badaniu oddziaływań ciężkich jonów oraz
spolaryzowanych protonów. Krakowska
grupa skupia się głównie na badaniu oddziaływań elastycznych protonów, efektów
spinowych w tych oddziaływaniach, całkowitego przekroju czynnego oraz procesów
centralnej ekskluzywnej produkcji. Prof.
Janusz Chwastowski uczestniczy również
w pracach związanych z planowaną rozbudową detektora STAR. Efektem tej współpracy jest 15 publikacji zamieszczonych
w renomowanych czasopismach.
Został odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi.
Jego zainteresowania pozazawodowe
to: muzyka, żeglarstwo i narciarstwo.
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Wojciech Zębala
Urodził się 15 listopada 1958 r.
w Krakowie. Po ukończeniu II Liceum
Ogólnokształcącego im. Króla Jana
III Sobieskiego w Krakowie rozpoczął
studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej (specjalność:
technologia budowy maszyn). Dyplom
magistra inżyniera mechanika uzyskał
w 1982 r. Pracę doktorską pt. „Teoretyczna i eksperymentalna identyfikacja minimalnej grubości warstwy skrawanej przy
obróbce stopów Al” obronił w 1994 r.
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn (specjalność:
metody i środki wytwarzania) uzyskał na
Wydziale Mechanicznym PK w 2004 r.
7 stycznia 2014 r. prezydent RP nadał
mu tytuł profesora nauk technicznych.
Pierwszą pracę zawodową podjął w Instytucie Obróbki Skrawaniem
w Krakowie na stanowisku konstruktora. Na Politechnice Krakowskiej pracuje
od 1986 r. Początkowo był zatrudniony
na etacie asystenta w Zakładzie Obróbki Skrawaniem i Narzędzi Instytutu
Technologii Maszyn, od 2009 r. kieruje
Zakładem Technologii i Modelowania
Procesów Obróbki w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.
W latach 2006–2009 sprawował funkcję
dyrektora tego Instytutu.
Jest specjalistą w zakresie obróbki
skrawaniem, modelowania i symulacji
procesów obróbki oraz wytwarzania na
obrabiarkach sterowanych numerycznie
(CNC). Początkowo jego zainteresowania
naukowe były związane z formowaniem
kształtek z proszków metali. W 1988 r.
opracował konstrukcję komory ciśnieniowej do prasowania izostatycznego proszków. Urządzenie to zostało wdrożone w Instytucie Obróbki Skrawaniem w Krakowie
do produkcji płytek ceramicznych i węglikowych o podwyższonej wytrzymałości
mechanicznej. W latach 1988–1989, na
zlecenie Huty Baildon w Katowicach, brał
udział w opracowaniu nowej technologii
wykonywania frezów trzpieniowych typu
„Biax” metodą prasowania izostatycznego. Jego badania z dziedziny technologii
metalurgii proszków zaowocowały opracowaniem 4 patentów i wzoru użytkowego.
W kolejnych latach zajmował się badaniami związanymi z modelowaniem
procesu skrawania, głównie w obróbce
z małymi przekrojami warstw skrawanych
w zautomatyzowanych systemach obrabiarkowych. Opracował koncepcję integracji układu nadzorowania na podstawie
8

wielosensorowego systemu pomiarowego do toczenia, z możliwością pomiaru
i rejestracji składowych dynamicznych
siły skrawania, temperatury w strefie styku wiór — ostrze oraz wybranych parametrów zużycia narzędzia. Sporządził
matematyczny opis procesu skrawania,
pozwalający na określenie stanu wytężenia materiału ostrza pod działaniem obciążeń mechanicznych i termicznych.
W swoim dorobku ma ponad 180 publikacji naukowych. W wyniku realizacji
9 projektów badawczych (4 międzynarodowe, 7 kierował) opublikował 47 artykułów
w czasopismach naukowych, 21 rozdziałów w książkach (8 w wydaniach zagranicznych) oraz książkę naukową pt. „Modelowanie procesu skrawania” (2011 r.).
Na podstawie porozumienia o współpracy
naukowej z Technicznym Uniwersytetem
w Koszycach uczestniczył w wydaniu
3 monografii naukowych pt. „Production
Process in Mechanical Engineering — Research Reports” (ukazały się w roku 2006,
2007 i 2009 nakładem TU w Koszycach).
W latach 2011 i 2012 pod jego redakcją
powstały 2 monografie zatytułowane —
„Development in Machining Technology.
Scientific Research Reports” (wydane
przez Politechnikę Krakowską). W swoim
dorobku ma również 4 książki akademickie
dotyczące zagadnień związanych z nadzorowaniem procesu skrawania oraz wytwarzaniem na obrabiarkach sterowanych
numerycznie (CNC). Brał udział w ponad
100 międzynarodowych konferencjach naukowych, prezentując opracowane przez

siebie referaty (m.in.: World Tribology Congress w Londynie, Symposium on Thermal
Stresses and Related Topics w Rochester,
Computer Science Conference microCAD
w Miszkolcu, IMEKO World Congress
— Measurements Enable Technology
& Science w Wiedniu, Third Wave
AdvantEdge Users’ Conference w Aachen,
CAD-FEM Users’ Meeting w Poczdamie,
CIRP International Workshop on Modeling of Machining Operations w Chemnitz).
Był członkiem komitetów naukowych międzynarodowych konferencji w kraju i za
granicą. Opracował wiele ekspertyz z dziedziny technologii wytwarzania na obrabiarkach CNC.
W latach 2008–2012 był członkiem
Senatu PK oraz Rady Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii IOS
w Krakowie. Od 2009 r. przewodniczy
uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla
studentów. Jest również członkiem
trzech komisji Wydziału Mechanicznego
PK: ds. rozwoju wydziału, dydaktycznej
i ds. przewodów doktorskich.
W ramach działalności dydaktycznej prowadził wszystkie rodzaje zajęć
dla studentów, z zakresu: technologii
wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich, modelowania i symulacji procesów obróbki, zapewnienia
jakości w procesach wytwarzania oraz
programowania obrabiarek CNC. Prowadził również seminaria dyplomowe
dla studentów kierunku zarzadzanie
i inżynieria produkcji oraz wykładał na
zagranicznych uniwersytetach w Koszycach, Zlinie i Miszkolcu. Uczestniczył
w 1 przewodzie habilitacyjnym oraz był
recenzentem 3 prac doktorskich; wypromował 4 doktorów, obecnie jest opiekunem 2 doktorantów, którzy otworzyli
przewody doktorskie.
Za dorobek naukowy oraz zaangażowanie w działalność organizacyjną
otrzymał m.in. nagrodę rektora PK I oraz
II stopnia w dziedzinie badań naukowych, Honorową i Złotą Odznakę Politechniki Krakowskiej, Brązowy Krzyż
Zasługi. Za osiągnięcia dydaktyczne
przyznano mu Medal Komisji Edukacji
Narodowej. W 2012 r. został uhonorowany przez Uniwersytet w Miszkolcu medalem „Balint Lajos Pro Scientia Technologiae” za znaczące osiągnięcia naukowe.
Prywatnie: żonaty, ma córkę. Jego
zainteresowania to: turystyka górska,
narciarstwo, pływanie, koszykówka. Interesuje się również muzyką klasyczną
i historią.
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Doktorzy habilitowani
Urodziła się 30 kwietnia 1979 r. w Krakowie. W 1998 r. ukończyła Katolickie Liceum Ogólnokształcące Księży Pijarów
im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie. Studiowała na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej (kierunek: architektura i urbanistyka). W 2003 r. uzyskała
tytuł mgr. inż. arch. (dyplom z akredytacją
poświadczoną przez Royal Institute of
British Architects), broniąc pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem
dr. hab. inż. arch. Zbigniewa Radziewanowskiego, prof. PK.
Pracę zawodową rozpoczęła w 2004 r.
na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w kierowanej wówczas
przez prof. dr. hab. inż. arch. Wacława
Serugę Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, w Instytucie Projektowania Urbanistycznego na Wydziale
Architektury Politechniki Krakowskiej.
W 2007 r. obroniła na PK pracę doktorską
pt. „Jakość środowiska mieszkaniowego
w strefie centralnej wybranych miast województwa podkarpackiego” (promotor:
prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska). Trzy lata później praca została
opublikowana w wersji anglojęzycznej za
granicą („Residential Environment Quality in central zones of selected towns of
the Podkarpackie voivodeship”). Po uzyskaniu stopnia doktora otrzymała etat adiunkta w macierzystej katedrze, w której
pracuje do dziś.
22 stycznia 2014 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 jej stopień
doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w specjalności urbanistyka i planowanie przestrzenne.
W polu naukowych zainteresowań
dr hab. inż. arch. Justyny Kobylarczyk
znajdują się zagadnienia związane
z opracowaniem interdyscyplinarnych
metod badawczych dotyczących oceny jakości środowiska zamieszkania
w obszarach centralnych małych miast
na terenie Polski (badaniami zostało objętych 38 ośrodków miejskich na
Podkarpaciu), Słowacji, Danii, Holandii
i Niemiec.
Efektem działalności badawczej
jest ponad 50 prac w recenzowanych

periodykach naukowych, w tym artykuł
opublikowany w 2012 r. przez czasopismo znajdujące się na liście filadelfijskiej — „Polish Journal of Environmental
Studies”, pomoc dydaktyczna „Place”,
monografia habilitacyjna „Ocena jakości
środowiska zamieszkania w wybranych
miastach województwa podkarpackiego
po okresie transformacji, w pierwszej dekadzie XXI wieku” oraz cztery książki naukowe dotyczące Jarosławia, Łańcuta,
Przeworska i Levočy.
Współpracując z instytucjami i ośrodkami nauki w kraju i za granicą, dr hab.
inż. arch. Justyna Kobylarczyk aktywnie
uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych (m.in. we Włoszech, Francji,
Anglii, Holandii oraz na terenie Czech
i Słowacji), co zaowocowało wieloma
wystąpieniami oraz artykułami w prestiżowych czasopismach. W konferencjach
tych brali udział m.in. specjaliści z krajów UE, Japonii, uczestnicy Szczytu Ziemi ONZ, a także członkowie Światowej
Akademii Sztuki i Nauki.
Szczególnie cenna okazała się
współpraca z TU Delft (Holandia)
oraz angielskimi jednostkami naukowymi — The Environment Centre
w Southampton (międzynarodowy program realizowany w ramach INTERREG
III C) i uniwersytetem w Portsmouth.
Jako
nauczyciel
akademicki
dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
prowadzi zajęcia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej dla
studentów kierunku architektura (projektowanie wstępne architektoniczno-urbanistyczne). Stara się rozwijać interdyscyplinarny model kształcenia,
z uwzględnieniem potrzeb XXI w. i rozwiązań proekologicznych.

Swoje doświadczenia naukowe i badawcze wykorzystuje, sprawując opiekę
wraz z prof. dr hab. inż. arch. Grażyną
Schneider-Skalską nad pracą doktorską
studenta III stopnia. Dodatkowo organizuje spotkania seminaryjne dla doktorantów. Jako współpromotor prowadzi
prace dyplomowe magisterskie oraz prace dyplomowe inżynierskie. Jest założycielem i opiekunem Studenckiego Koła
Naukowego Projektowania Zrównoważonego, organizuje międzynarodowe
warsztaty i konferencje dla studentów.
Od 2009 r. łączy pracę naukową
z twórczą, wykonuje prace projektowe
dotyczące rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynków mieszkalnych, usługowych oraz usługowo-mieszkaniowych. Wśród jej osiągnięć
twórczych można wyróżnić zarówno projekty koncepcyjne, jak i budowlane oraz
wykonawcze.
Jest członkiem: Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Stowarzyszenia
Miłośników Jarosławia.
Jej zainteresowania pozazawodowe
to: muzyka — gra na pianinie, sztuka,
zwłaszcza rzeźba (twórczość Auguste’a
Rodina i Camille Claudel), narciarstwo,
podróże, planowanie przestrzenne i projektowanie wnętrz.
W życiu prywatnym jest mężatką, ma
córkę (5 lat) i syna (9 lat).

Elżbieta Koterba
ponownie pierwsza
Już po raz trzeci Elżbieta Koterba
— wiceprezydent Krakowa ds. rozwoju miasta — zdobyła tytuł Najbardziej Wpływowej Kobiety Małopolski.
Laureatka jest z wykształcenia architektem, absolwentką Politechniki Krakowskiej, projektantką wielu zespołów
mieszkalno-usługowych i obiektów
użyteczności publicznej. W plebiscycie ogłoszonym przez „Gazetę
Krakowską” wyprzedziła m.in. Annę
Prokop-Staszecką — dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz Małgorzatę
Mrugałę — prezes Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. Obie
panie zajęły dwa kolejne miejsca.
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Jerzy Baron
Urodził się w 1954 r. w Krośnie
Odrzańskim. Jest absolwentem tamtejszego XI Liceum Ogólnokształcącego. Studia na Wydziale Chemicznym
Politechniki
Wrocławskiej
ukończył
w 1979 r., broniąc przygotowaną pod
opieką prof. Tadeusza Pieniążka pracę
magisterską pt. „Układ pięcioskładnikowy K2SO4 – MgSO4 – NH4NO3 – H2O
w obecności niektórych alkoholi alifatycznych”. W lipcu 1986 r., po obronie
pracy doktorskiej „Wpływ modyfikacji
warstw powierzchniowych wybranych
stali ferrytycznych na ich odporność na
korozję wżerową” w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej, uzyskał stopień doktora nauk technicznych.
Promotorem pracy był prof. Józef Kubicki. 22 stycznia 2014 r. Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechniki Krakowskiej na podstawie
oceny ogólnego dorobku i przedstawionego osiągnięcia naukowego pt. „Badania procesów spalania paliw i odpadów
w złożu fluidalnym” nadała mu stopień
doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk technicznych, dyscyplina: technologia chemiczna.
W latach 1985–1996 pracował w Instytucie Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej na stanowisku samodzielnego
chemika, później asystenta, a od 1992 r.
— adiunkta. W 1997 r. rozpoczął pracę
w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej na
stanowisku adiunkta.
Zainteresowania naukowe i badania
dr. hab. inż. Jerzego Barona początkowo dotyczyły procesów korozyjnych stali
nierdzewnych oraz modyfikacji warstw
powierzchniowych stali i srebra stosowanego jako katalizator. W tym okresie
jako współautor opublikował 15 artykułów (5 w czasopismach indeksowanych
w JCR) oraz uzyskał 4 patenty, które zostały wdrożone w Zakładach Azotowych
„Kędzierzyn”. Za działalność naukową
otrzymał nagrodę rektora Politechniki
Wrocławskiej.
Od 1997 r. pracę naukową kontynuował na Wydziale Inżynierii i Technologii
Chemicznej Politechniki Krakowskiej,
w Zakładzie Chemii Nieorganicznej, kierowanym wówczas przez prof. dr hab.
Elżbietę M. Bulewicz. Główny nurt jego
badań dotyczył procesów spalania paliw
i odpadów w reaktorach fluidyzacyjnych,
w aspekcie poznawczym — przebiegu
10

procesów spalania różnego rodzaju paliw w pęcherzykowej warstwie fluidalnej,
a w aspekcie praktycznym — termicznej utylizacji odpadów gazowych, ciekłych i stałych. W trakcie pracy na PK
jego dorobek powiększył się o około
100 prac naukowych: 33 zostały opublikowane w czasopismach zagranicznych (m.in. „Combustion and Flame”,
„Fuel”) i krajowych (m.in. „Przemysł
Chemiczny”, „Environment Protection
Engineering”), indeksowanych w JCR;
12 zostało ogłoszonych w punktowanych zagranicznych i krajowych czasopismach spoza listy filadelfijskiej, 26 to
publikacje pełnotekstowe w materiałach
konferencji międzynarodowych i zagranicznych, a 23 — publikacje w materiałach konferencji krajowych. Opracował
również dwa patenty.
Dr hab. inż. Jerzy Baron uczestniczył w realizacji kilku badawczych
projektów, z których jeden (zrealizowany w ramach V Programu Ramowego
UE) zakończył się uruchomieniem prototypowej instalacji spalania osadów
ściekowych o mocy cieplnej 1,5 MW
(projekt „Sludge for Heat”). Dokonanie to zostało uhonorowane w 2007 r.
nagrodą ministra nauki i szkolnictwa
wyższego „za osiągnięcia naukowe, za
współautorstwo opracowania technologii, konstrukcji i wdrożenia spalarni osadów ściekowych dla małych i średnich
aglomeracji miejskich”.
Jako nauczyciel akademicki przygotował i prowadzi zajęcia dydaktyczne
dla studentów macierzystego wydziału
z zakresu chemii i komputerowej grafiki
inżynierskiej oraz zajęcia z chemii dla
studentów Wydziału Mechanicznego.
Jest gorącym zwolennikiem wprowadzania technik nauczania na odległość
(e-learning) w jak największym zakre-

sie. W 2010 r. za przygotowanie e-kursu
„Chemia nieorganiczna” otrzymał, jako
członek zespołu, nagrodę rektora PK.
Jest współautorem zmian w programie i sposobie realizacji ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych z podstaw chemii,
uwzględniających tzw. blended learning.
Swoje naukowe zainteresowania wprowadza również do programu studiów,
współtworząc i współrealizując kursy wybieralne dla studentów wyższych lat studiów. Uczestnicy tych zająć zapoznają
się nie tylko z teoretycznymi aspektami
techniki fluidalnej, ale również z zagadnieniami termicznej utylizacji odpadów
w reaktorach fluidyzacyjnych oraz ochrony środowiska w kontekście praktycznej
realizacji tego typu urządzeń do procesu
spalania odpadów.
Jest członkiem Polskiego Instytutu Spalania, na uczelni — Rektorskiej
Komisji ds. Przyznawania Nagród Rektora za Utworzenie e-Kursów na PK
(2012–2016).
Interesuje się muzyką, poezją
i współczesnymi koncepcjami powstania świata. Jest żonaty, ma dwie córki.
Żona jest ekonomistką w korporacji handlowej, starsza córka (informatyczka)
pracuje w międzynarodowej korporacji
IT, młodsza (psycholożka) — z dziećmi
w Domu Dziecka.

Marek Górski
w europejskiej radzie
bibliotekarzy
Dyrektor Biblioteki Politechniki
Krakowskiej Marek Górski został powołany do elitarnego grona członków
European Library Advisory Board.
ELAB to utworzony przez wydawnictwo Elsevier organ doradczy, którego
celem jest pogłębianie wzajemnego
zrozumienia pomiędzy znanym edytorem a środowiskiem bibliotekarzy
europejskich bibliotek naukowych.
W skład ELAB (rada działa od
1999 r.), wchodzi 10 członków.
Obecność Marka Górskiego w radzie otworzyła możliwość prezentowania w międzynarodowym gronie
sytuacji polskich bibliotek naukowych, ich specyfiki i potrzeb. Spotkania ekspertów skupionych w ELAB
mogą też mieć wpływ na politykę
wydawniczą i cenową Elseviera.
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Umowa z Wydawnictwem UJ szansą na większą
liczbę cytowań dla pracowników PK

Wydział Architektury

dr inż. arch. Miłosz Zieliński (A-8)
— „Wpływ czynników antropogenicznych na kształtowanie krajobrazu w kontekście procesów projektowych i partycypacji społecznej”; promotor: prof. dr hab.
inż. arch. Wojciech Kosiński; recenzenci:
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm,
prof. dr hab. Anna Karwińska (UE w Krakowie); 26 II 2014 r.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Dariusz Rząsa (absolwent
studiów doktorskich) — „Optymalizacja
przebiegu temperatury czynnika w trakcie rozruchu i odstawiania nadkrytycznego bloku energetycznego”; promotor:
dr hab. inż. Piotr Duda, prof. PK; recenzenci: dr hab. inż. Jacek Snamina,
prof. AGH, dr hab. inż. Sławomir Grądziel (PK); 26 II 2014 r.
dr inż. Robert Płatek (osoba spoza PK) — „Wpływ medium płynnego
na dynamiczne zachowanie się wybranych urządzeń elektroenergetycznych
dużych mocy przy wymuszeniach sejsmicznych”; promotor: prof. dr hab. inż.
Stanisław Michałowski; recenzenci:
dr hab. inż. Jacek Snamina, prof. AGH,
dr hab. inż. Jan Łuczko, prof. PK;
26 II 2014 r.

umieszczanych na portalu publikacji.
Politechnika Krakowska zawarła
W związku tym do udziału w przedsięporozumienie z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, otwierająwzięciu zaproszone zostaną nie wszystce drogę do znacznie szerszego niż
kie uczelnie. Politechnika Krakowska jako
obecnie rozpowszechniania publikacji
pierwsza odpowiedziała na wystosowane
pracowników naukowych PK. Dzięki
przez Wydawnictwo UJ zaproszenie. Na
podpisanej 20 lutego umowie artykuPortal Czasopism Naukowych wprowały naszych autorów, ukazujące się na
dzi publikowane przez Wydawnictwo PK
łamach „Czasopisma Technicznego”,
„Czasopismo Techniczne”, które w sysznajdą się na Portalu Czasopism Natemie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
ukowych, a w konsekwencji trafią do
Wyższego uzyskało 6 punktów. I zapewmiędzynarodowej sieci dystrybucji.
ne jeszcze poprawi swój wynik, bowiem
Mnogość drukowanych i elektroaktualna ocena nie uwzględnia jeszcze
niedawnego całkowitego przejścia pisma
nicznych kanałów przekazu informacji
na język angielski (z polskimi streszczeo wynikach badań naukowych sprawia,
niami).
że coraz trudniej jest przebić się z inPodpisy pod umową złożyli: prorekteresującym nawet artykułem do grona
tor PK prof. Jan Kazior i dyrektor WUJ
potencjalnie zainteresowanych nim odŁukasz Kocój. Dokument zapewnia pubiorców. Umieszczenie tekstu w uczelblikacjom pracowników naukowych PK
nianym repozytorium ma różne zalety,
wprowadzenie ich artykułów do międzyale nie gwarantuje dotarcia do wszystnarodowej sieci dystrybucji i marketingu
kich (czy choćby większości) specjaliczasopism w wersji elektronicznej na
stów zajmujących się danym tematem.
całym świecie oraz rozpowszechnianie
Tych oczekiwań nie spełniają też portale
treści publikacji w międzynarodowym
komercyjne.
obiegu naukowym. A to — jak podkreślił
Próbą wyjścia naprzeciw tej sytuacji
prorektor Jan Kazior — przyczyni się do
jest powołanie do życia przez Wydawwzrostu prawdopodobieństwa cytowań
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
publikacji naszych pracowników.
nowego miejsca prezentacji i promocji
treści zawartych w periodykach naukowych — Portalu Czasopism Naukowych.
(ps)
Inicjatywa ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu wyników badań zawartych w części
polskich czasopism naukowych
oraz ich rozpowszechnianie
w kraju i w skali globalnej za
pośrednictwem
najważniejszych międzynarodowych baz
danych, a także we współpracy
z wydawnictwami dwóch prestiżowych uniwersytetów — brytyjskiego Cambridge University
i Columbia University w Nowym
Jorku.
Podczas wizyty na Politechnice Krakowskiej dyrektor
Wydawnictwa UJ Łukasz Kocój
podkreślał, że Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu zależy przede
wszystkim na wysokiej jakości Moment podpisania umowy
11
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dr inż. arch. Łukasz Wesołowski
(A-4) — „Wpływ przeszklonych ścian
osłonowych na kształtowanie warunków
użytkowych i środowiskowych w pomieszczeniach mieszkalnych”, promotor: dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK; recenzenci: prof. dr hab.
inż. arch. Wacław Celadyn (PK), dr hab.
inż. arch. Antoni Taraszkiewicz, prof. PG
(PG); 26 II 2014 r.

„Czasopismo Techniczne”
w światowej sieci

Fot.: Jan Zych

dr inż. arch. Przemysław Bigaj (A-6)
— „Monolityczne technologie betonu elewacyjnego w architekturze współczesnych
budynków mieszkalnych”; promotor: prof.
dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski; recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz (PK), prof. dr hab. inż. Jan Deja
(AGH); 26 II 2014 r.
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Posiedzenie Sekcji Konstrukcji Metalowych KILiW PAN na PK

*
Sylwetkę prof. Janusza Murzewskiego — specjalisty z zakresu bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych,
niezawodności konstrukcji inżynierskich
— przedstawił prof. Andrzej Machowski,
który przypomniał wczesne etapy edukacji urodzonego 17 maja 1928 r. w Tarnopolu (dzisiejsza Ukraina) jubilata —
począwszy od szkoły w Stanisławowie
i w Warszawie, poprzez maturę w krakowskim Liceum im. Jana III Sobieskiego,
aż po dyplom magistra inżyniera budownictwa na Wydziale Architektury, Inżynierii i Komunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej (tak zwany Oddział Lądowy) w 1951 r. Kolejne szczeble kariery
naukowej to: uzyskanie stopnia kandydata nauk technicznych w 1956 r. i stanowiska docenta — w 1959 r., a także
nadane przez Radę Państwa tytuły —
profesora nadzwyczajnego — w 1967 r.
i profesora zwyczajnego w 1973 r.
Na
Politechnice
Krakowskiej
prof. Janusz Murzewski kierował w latach 1963–1970 Katedrą Matematyki,
a następnie aż do 1998 r. — Katedrą
12

Prof. Janusz Murzewski

Konstrukcji Metalowych (przemianowana na Katedrę Teorii Niezawodności
i Podstaw Konstrukcji Metalowych po
wyodrębnieniu się Katedry Konstrukcji
Stalowych i Spawalnictwa, kierowanej
przez prof. Zbigniewa Menderę), jednostką Wydziału Budownictwa (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej). Pełnił
również funkcje prodziekana Wydziału
Budownictwa Lądowego i dyrektora Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. We wczesnym okresie działalności zawodowej, w latach 1952–1954
pracował również w biurze projektów

(udział w projektowaniu i realizacji
13 obiektów mostowych).
W latach 1971–1998 kierował pracami, które miały znaczenie dla rozwoju przemysłu (tzw. „problemy węzłowe
i resortowe”) i dotyczyły m.in. bezpieczeństwa konstrukcji okrętowych, galerii powłokowych, norm oraz podstaw
projektowania, niezawodności. Jest
autorem około 120 artykułów, ponad
250 referatów konferencyjnych, zeszytów naukowych, skryptów dla studentów. Do najważniejszych publikacji
należą monografie: „Wprowadzenie
do teorii bezpieczeństwa konstrukcji”
(1963), „Naprężenia i odkształcenia
spawalnicze” (1968), wydane w języku
polskim i niemieckim „Bezpieczeństwo
konstrukcji budowlanych” (1970; 1974),
„Niezawodność konstrukcji inżynierskich” (1989). Organizował konferencje
szkoleniowe z dziedziny niezawodności
konstrukcji budowlanych (odbywały się
od 1967 r. do 1997 r. m.in. w Krakowie,
Jabłonnej i Janowicach).
Jako wychowawca młodej kadry naukowej wypromował 10 doktorów, zaopiniował także wiele prac doktorskich (29),
habilitacyjnych (19) oraz wniosków o tytuł
naukowy profesora (25). Zostały wymienione i inne osiągnięcia profesora: fakt,

Fot.: Jan Zych

28 listopada 2013 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło
się posiedzenie Sekcji Konstrukcji
Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Jego oficjalną
część poświęcono dwóm zasłużonym
członkom sekcji, profesorom Politechniki Krakowskiej.
Okazję do spotkania stanowiły dwa
jubileusze — 85-lecie prof. Janusza Murzewskiego i 80. rocznica urodzin prof.
Zbigniewa Mendery. Obradami kierował
obecny przewodniczący sekcji, prof. Marian Giżejowski z Politechniki Warszawskiej. Okolicznościowe laudacje, w których
przypomniano najważniejsze fakty z życia
jubilatów wygłosili doktoranci, a zarazem
wychowankowie obydwu panów profesorów. Uroczystość zakończyły gratulacje
oraz życzenia dla jubilatów — dalszych lat
w zdrowiu i pogodzie ducha.

Fot.: Jan Zych
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Jubileusze profesorów Janusza Murzewskiego
i Zbigniewa Mendery

O karierze naukowej prof. Zbigniewa
Mendery — specjalisty w dziedzinie konstrukcji stalowych, — mówił jego wychowanek — prof. Marian Gwóźdź.
Urodzony 26 sierpnia 1933 r.
w Sosnowcu jubilat egzamin maturalny złożył w 1951 r. w liceum w Chorzowie. Studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki
Krakowskiej, gdzie w 1956 r. uzyskał
dyplom magistra inżyniera budownictwa. Promotorem pracy dyplomowej
Zbigniewa Mendery pt. „Plastyczność
i wytrzymałość stali, staliwa i żeliwa
na tle nowoczesnych hipotez wytężenia” był Janusz Murzewski. Po studiach, w 1956 r. Zbigniew Mendera
podjął pracę na stanowisku asystenta
w Katedrze Budownictwa Stalowego
na Wydziale Budownictwa Lądowego
PK. Uprawnienia budowlane zdobył
w 1963 r., a w 1964 r., po obronie pracy doktorskiej pt. „Wytężenie spoiny
czołowej w połączeniach stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości” uzyskał stopień doktora nauk
technicznych (promotorem był prof.
F. Wojnarowski) i objął etat adiunkta
w macierzystej katedrze. W 1970 r.
dzięki zgromadzonemu dorobkowi
naukowemu i dysertacji pt. „Zagadnienia stanów granicznych konstrukcji
stalowych” uzyskał stopień doktora
habilitowanego i awansował. Na stanowisku docenta pracował do 1980 r.,
kiedy to uzyskał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego. Profesorem
zwyczajnym został w 1989 r.

Dorobek naukowy prof. Zbigniewa
Mendery obejmuje około 180 prac,
w tym 22 publikacje zagraniczne. Do
najbardziej znaczących trzeba zaliczyć opracowania monograficzne. Jest
współautorem następujących książek:
„Poradnik projektanta konstrukcji metalowych” (1982), „Stability of metal
structures. Shell structures” (1991),
„Stalowe
konstrukcje
specjalne”
(1996), „Stalowe konstrukcje wsporcze
napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Projektowanie według norm europejskich” (2012).
Ponadto profesor kierował 5 projektami badawczymi, finansowanymi przez
Komitet Badań Naukowych, opracował
230 ekspertyz naukowo-technicznych
(także 3 zagraniczne). Przez wiele lat
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Prof. Zbigniew Mendera

współpracował jako konsultant z Biurem Studiów i Projektów Hutnictwa
w Krakowie.
Na
Politechnice
Krakowskiej
prof. Zbigniew Mendera pełnił znaczące funkcje. W latach 1982–1987, będąc
prorektorem, należał do ścisłego kierownictwa uczelni; w latach 1984–2004
kierował Katedrą Konstrukcji Stalowych
i Spawalnictwa, wyodrębnioną z Katedry
Konstrukcji Metalowych PK. Od 2005 r.,
po uzyskaniu wieku emerytalnego, pracował na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej.
Istotne działania profesora Mendery
to praca w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego (w latach 1997–
1999); funkcja wiceprezesa Oddziału
Krakowskiego Komitetu Nauki PZITB
(w latach 1978–1981), członkostwo
w Komitecie Redakcyjnym Wydawnictw PAN (w latach 1999–2013) oraz
honorowe członkostwo AZS Kraków.
Prof. Zbigniewa Mendery wypromował
5 doktorów, 144 magistrów i inżynierów,
zrecenzował wiele prac doktorskich (20)
i habilitacyjnych (17) oraz wniosków
o uzyskanie tytułu naukowego profesora (16). Był nagradzany przez ministra
budownictwa i gospodarki przestrzennej
i został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in.: Krzyżem Kawalerskim
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN,
Złotą Odznaką Honorową AZS.

(R.)

Fot.: Jan Zych

że jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej oraz że był długoletnim
przewodniczącym Sekcji Konstrukcji Metalowych w Komitecie Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN. Profesor należy m.in. do
w Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego, Nowojorskiej Akademii
Nauk, Stowarzyszenia EUROMECH, Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa. Uzyskał tytuł honorowego
profesora Uniwersytetu w Tottori (Japonia). Był nagradzany (Nagroda im. Feliksa Jasińskiego w 1958 r. oraz Nagroda
Sekretarza Naukowego PAN w 1986 r.)
i odznaczany (Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż
Zasługi, honorowe odznaki NOT i PZITB
„Zasłużony dla Budownictwa” i „Zasłużony dla Edukacji”).

Fot.: Jan Zych
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„Niech to dobro, które czyniłeś innym, od innych kieruje się ku Tobie”

14

gdzie szczęśliwy los zetknął go z Rogerem Taillibertem. Ów wybitny architekt
francuski wygrał konkurs na zaprojektowanie zespołu budowli na olimpiadę
w Montrealu i właśnie Kazimierzowi Fladze powierzył rolę głównego konstruktora podstawowych obiektów olimpijskich
na etapie projektu studialnego. Obiektami tymi były: stadion główny, wieża wraz
z przylegającymi do niej pływalniami
oraz welodrom. Taillibert, zadowolony
z efektów pracy młodego polskiego inżyniera, chciał go zatrzymać na dłuższy
czas w swoim zespole, ale polskie władze nie udzieliły mu zgody na przedłużenie pobytu za granicą.
Później Kazimierz Flaga przygotował
projekt techniczny budynku ambasady

polskiej w New Delhi. Jego dziełem są
też projekty konstrukcyjne kościołów
w Radomiu i Rzeszowie, a także projekt techniczny ośrodka polonijnego UJ
w Krakowie. W ostatnim czasie profesor brał udział w projektowaniu i konsultowaniu Świątyni Opatrzności Bożej
w Warszawie.
Znaczące miejsce w działalności
profesora zajmuje doradztwo naukowo-techniczne. Konsultował prace budowlane, remontowe i modernizacyjne większości najważniejszych polskich obiektów mostowych. Gdy w latach 80. podjęto
się rewitalizacji mostu i wiaduktu im.
Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie (wybudowanego w 1914 r.), odegrał ważną rolę przy wyborze sposobu
remontu łuków żelbetowych. Był też konsultantem przy projektowaniu mostu Kotlarskiego w Krakowie, mostu im. Jana
Pawła II w Puławach (największy obiekt
łukowy w Polsce), mostu III Tysiąclecia
im. Jana Pawła II w Gdańsku (w chwili
oddania był największym mostem podwieszanym w Polsce).
Mówiąc podczas seminarium o działalności inżynieryjnej jubilata, prof. Jan
Biliszczuk dodał, że kluczowe informacje dotyczące zasad prawidłowego projektowania mostów i innych konstrukcji z betonu Kazimierz Flaga zawarł
w dwóch monografiach — „Skurcz betonu i jego wpływ na nośność, użytkowalność i trwałość konstrukcji żelbetowych
i sprężonych” (2002) oraz „Naprężenia

Fot.: Jan Zych

Jest jedną z najbardziej szanowanych postaci na Politechnice Krakowskiej, posiada ogromny dorobek
naukowy i inżynierski, przez dwie
kadencje był rektorem naszej uczelni,
zapisując się w pamięci jako troskliwy
gospodarz. Za to wszystko dziękowali profesorowi Kazimierzowi Fladze
licznie zgromadzeni uczestnicy seminarium z okazji 75. rocznicy jego urodzin. Spotkanie odbyło się 29 stycznia w sali konferencyjnej pawilonu
„Kotłownia”.
Podczas seminarium laudację wygłosił prof. Wojciech Radomski, przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN, a referaty na temat pracy naukowej i działalności inżynierskiej
jubilata przedstawili: dr hab. inż. Barbara Klemczak, prof. Politechniki Śląskiej, prof. Jan Biliszczuk z Politechniki
Wrocławskiej i prof. Jacek Śliwiński, dyrektor Instytutu Materiałów i Konstrukcji
Budowlanych Politechniki Krakowskiej.
Te cztery wystąpienia złożyły się na
bogaty i wielostronny obraz osiągnięć
prof. Kazimierza Flagi. Trzeba bowiem
pamiętać, że Kazimierz Flaga ma
w swym dorobku liczne i różnorodne
dokonania.
Jako praktyk — projektant i ekspert
— zajmuje się głównie trzema obszarami budownictwa: mostami, obiektami
użyteczności publicznej (stadiony, hale
sportowo-widowiskowe, kościoły) oraz
obiektami przemysłowymi. Zapewne
większość osób pracujących na terenie
kampusu Politechniki przy ul. Warszawskiej, o studentach już nie wspominając,
nie zdaje sobie sprawy, że jeden ze stojących tu budynków jest dziełem jubilata.
Kazimierz Flaga już bowiem na początku
swej kariery zawodowej, w latach 1962–
1964, wykonał projekt technologiczno-techniczny siedziby Instytutu Budownictwa PK (dziś Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, L-1).
Ważnym etapem jego rozwoju zawodowego był udział w budowie obiektów
na letnie igrzyska olimpijskie w 1976 r.
Tę niezwykłą przygodę przeżył, odbywając w 1972 r. staż naukowy w Paryżu,

Fot.: Jan Zych
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Życzenia dla profesora Kazimierza Flagi
z okazji 75. rocznicy urodzin

skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach betonowych”
(2004, wyd. II poprawione i uzupełnione
w 2011). Obie prace opublikowało Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Wielką pasją jubilata jest poznawanie światowego dorobku w dziedzinie
mostownictwa. Pasję tę realizuje, organizując od wielu lat „ruchome” seminaria,
noszące nazwę „wypraw mostowych”.
Dzięki temu jest dziś jednym z niewielu
polskich badaczy i dydaktyków, którzy
widzieli najważniejsze obiekty mostowe
całego świata. Prof. Biliszczuk stwierdził,
że dzięki temu prof. Flaga jest osobą
szczególnie uprawnioną do kształtowania poglądów środowiska na temat architektury i estetyki mostów. Problematyce
tej poświęcił dwie książki, opublikowane
również nakładem Wydawnictwa PK.
W 2005 r. wydał „Estetykę konstrukcji
mostowych” (współautorzy: K. Januszkiewicz, A. Hrabiec, E. Cichy-Pazder),
a w 2012 ukazało się „Piękno konstrukcji
mostowych” (współautor: K. Januszkie-
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Z okazji jubileuszu prof. Kazimierza Flagi ukazało się wydawnictwo okolicznościowe. Oprócz referatów wygłoszonych na seminarium,
zawiera też szczegółowe curriculum
vitae jubilata, pełny wykaz jego publikacji, a także spis osób, do rozwoju naukowego których profesor
się przyczynił. Książkę, ilustrowaną
zdjęciami autorstwa Jana Zycha,
otwiera słowo wstępne rektora PK,
prof. Kazimierza Furtaka.

wicz). Prof. Biliszczuk
wyraził nadzieję, że
oba te tytuły powinny
przyczynić się do poprawy estetyki polskich
mostów i wpłynąć na
ograniczenie zaśmiecania naszego środowiska szpecącymi je
budowlami.
Wyrazem uznania
dla autorytetu, jakim
cieszy się w środowisku
inżynierów
mostowych prof. Kazimierz Flaga, było Kwiaty dla Marii Flagi, żony prof. Kazimierza Flagi
powierzenie mu funkcji
przewodniczącego Związku Mostowców
Klemczak, przeprowadzone wówczas
Rzeczpospolitej Polskiej. Funkcję tę
badania miały charakter pionierski.
sprawował przez dwie kadencje.
Kontynuując tę tematykę w następPodstawę działalności inżynieryjnej
nych pracach prof. Flaga zaproponował
profesora stanowi ogromny dorobek
analityczną metodę określania czasu
naukowy, w szczególności w dziedzinie
rozdeskowania konstrukcji z betonu, dojkonstrukcji betonowych. Tej tematyki
rzewającego w warunkach zmiennych
dotyczy 76 prac z ogólnej liczby 316 potemperatur. Duże znaczenie dla praktyki
zycji w dorobku jubilata. Nie sposób wybudowlanej miało opracowanie klasyfimienić tu wszystkich tematów, którymi
kacji konstrukcji betonowych w odniezajmował się autor tych publikacji, ale
sieniu do modułu powierzchniowego
wspomnijmy chociaż o niektórych. Są
(chodzi o ścisłe określenie progu czuto: podstawowe zagadnienia mechaniki
łości konstrukcji betonowej na wpływy
betonu i żelbetu, stany graniczne nośnotermiczne).
ści i użytkowalności konstrukcji żelbetoKazimierz Flaga spotkał na swej drowych, właściwości betonu konstrukcyjdze naukowej takich luminarzy jak Bronego, naprężenia termiczne i skurczowe
nisław Kopyciński i Władysław Muszyńw elementach i konstrukcjach z betonu
ski. To ci dwaj profesorowie — twórcy
oraz destrukcja naprężeniowa betonu
krakowskiej szkoły technologii betonu
ściskanego. Prof. Kazimierz Flaga zaj— dostrzegli jego zainteresowanie promował się także zastosowaniem betoblematyką betonu i pozwolili mu rozwijać
nu w konstrukcjach sportowych dużych
się w tym kierunku. W efekcie prof. Flaga
rozpiętości i zespolonymi stropami
sam stał się znamienitym przedstawicieprefabrykowano-monolitycznymi.
lem tej szkoły, a ponadto także sukceSamo wyliczenie głównych pól zainsorem obu naukowców na stanowisku
teresowań badawczych niewiele mówi
rektora Politechniki Krakowskiej, na co
o rzeczywistym wkładzie badacza do
zwrócił uwagę w swoim referacie prof. Jauprawianej dyscypliny. Istotny jest fakt,
cek Śliwiński. Tenże mówca podkreślił, że
że właśnie profesor Flaga zainicjował
właśnie z technologią betonu cementow Polsce zainteresowanie efektami
wego wiązały się prace stanowiące kotermiczno-skurczowymi w konstruklejne kroki w formalnej karierze naukowej
cjach betonowych. W drugiej połowie
Kazimierza Flagi. W roku 1967 była to
lat sześćdziesiątych opublikował dwie
rozprawa doktorska „Funkcja temperatuprace, w których podjął kwestię wpływu
ry tężejącego betonu i jej zastosowanie
podwyższonych temperatur twardnienia
do analizy procesu dojrzewania betonu
na szybkość procesu hydratacji cemenw warunkach podwyższonych temperatu i rozwój właściwości mechanicznych
tur”, a w roku 1971 rozprawa habilitacyjna
twardniejącego betonu. Uzyskane w trak„Energetyczne podstawy wzrostu wytrzycie badań wyniki potwierdziły sugestie inmałości betonu tężejącego w warunkach
nych naukowców, że istnieje pewna graobróbki termicznej”.
niczna wartość temperatury, zależna od
Podsumowując dorobek w zakresie
rodzaju cementu, powyżej której ustalone
technologii betonu, dr hab. inż. Barzależności opisujące funkcje temperatury
bara Klemczak stwierdziła, że działalprzestają obowiązywać. Jak podkreśliła
ność prof. Flagi znacząco wpłynęła na
w swoim referacie dr hab. inż. Barbara
rozwój tematyki naukowo-technicznej

Fot.: Jan Zych
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Jubilatowi w darze
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Od uczestników jubileuszowego seminarium prof. Kazimierz Flaga otrzymał
liczne upominki. Jednym z najcenniejszych jest dar prezydenta Krakowa — „Poczet
sołtysów, wójtów i burmistrzów miast, jurydyk, wsi i gmin przyłączonych do Krakowa
do 1915 roku”, dzieło wydane w niewielkim nakładzie przez Urząd Miasta Krakowa
przy współpracy Archiwum Narodowego w Krakowie (opr. Bogdan Kasprzyk). Od
zastępcy dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów prof. Janusza Rymszy
jubilat otrzymał obraz zatytułowany „Kawaler z aparatem”. Malowidło nawiązuje do
prywatnej pasji prof. Flagi, ukazując go sportretowanego na wzór sławnej „Damy
z łasiczką” Leonarda da Vinci — ale z aparatem fotograficznym zamiast stworzonka w dłoniach! Drugiej pasji profesora, wędrówek po mostach świata, dotyczy natomiast miniaturowy album, który specjalnie na jubileusz przygotowała prof. Ewa
Gołogórska-Kucia. W książeczce o wymiarach 9,5 x 11,8 cm znalazła się seria
zdjęć przeprawy mostowej przez cieśninę Bosfor, wykonanych przez panią profesor — przeprawy, która zdaniem autorki jest doskonałym wcieleniem idei mostu.
Publikacja ukazała się w bibliofilskim nakładzie zaledwie 9 (słownie: dziewięciu!)
numerowanych egzemplarzy. Prof. Kazimierz Flaga otrzymał, oczywiście, egzemplarz z numerem pierwszym.

Fot.: Jan Zych

w budownictwie. Podkreśliła też, że zawsze podejmował on tematy nowatorskie
i badania łączył z praktyką inżynierską.
Zaś prof. Jacek Śliwiński zauważył, że
rozwiązywane przez jubilata problemy
stanowiły często inspirację dla młodszych badaczy. Stawały się przedmiotem
prac doktorantów i współpracowników
profesora, a także licznych naukowców
z innych ośrodków.
Mimo ukończenia 75. roku życia i formalnego osiągnięcia wieku emerytalnego
prof. Kazimierz Flaga jest nadal człowiekiem bardzo zapracowanym. Zwrócił na
ten fakt uwagę główny laudator seminarium prof. Wojciech Radomski. Stwierdził on, że gdyby stosunkowo młody naukowiec chciał wszcząć postępowanie
w celu uzyskania stopnia doktora habilitowanego, nie miałby z tym najmniejszych
kłopotów, mogąc się wykazać jedynie takim dorobkiem, jaki prof. Flaga osiągnął
w ciągu ostatnich pięciu lat. Kontynuując
tę myśl, prof. Radomski żartobliwie do-

W gronie rodziny
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dał: „Nie namawiam Cię do wszczynania
drugiego w Twym życiu przewodu habilitacyjnego w wieku 75 lat (wypomnienie
wieku w tym przypadku ma być tylko wyrazem podziwu), bo to nie jest do niczego
potrzebne, ale gdybyś się jednak zdecydował, to polecam się jako recenzent
Twojego dorobku z ostatnich pięciu lat —
nie miałbym zapewne żadnych trudności
w napisaniu wysoce pozytywnej opinii”.

*
Obraz dokonań życiowych, wyłaniający się z laudacji i trzech referatów
specjalistycznych, sam jubilat uzupełnił
garścią bardziej osobistych wspomnień,
nie unikając również momentów trudnych, gorzkich, związanych z latami
wojny i okupacji, a potem głównie z zakrętami historii PRL. Wystąpienie zatytułowane „Przypadki na mojej drodze życia” zadedykował w pierwszej kolejności
młodszemu pokoleniu pracowników Politechniki Krakowskiej,
aby — jak powiedział
— „nie tracili z pola widzenia uwarunkowań,
w których przyszło im
żyć i działać, i aby nigdy nie tracili nadziei”.
(Tekst tego wystąpienia drukujemy w dziale
artykułów).
W dalszej części
spotkania
gratulacje
i życzenia jubilatowi
składali przybyli na seminarium goście. Pełnomocnik prezydenta
Krakowa prof. Wiesław

Starowicz odczytał list gratulacyjny od
prof. Jacka Majchrowskiego, a następnie
przemówili: dr Jan Bobrowicz — dyrektor
Instytutu Techniki Budowlanej, prof. Janusz Rymsza — wicedyrektor Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów, Janusz Szelka — przewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Wiktor
Piwkowski — sekretarz generalny Polskiego Związki Inżynierów i Techników Budownictwa, związku, którego prof. Flaga
jest członkiem honorowym.
Podziękowania za wszystkie dokonania, a szczególnie za wkład w rozwój
kadry naukowej Wydziału Inżynierii Lądowej PK, a także za wyjątkową umiejętność budowania mostów w rozmowach
z uczniami i współpracownikami złożyli: w imieniu wydziału — jego dziekan
prof. Tadeusz Tatara, w imieniu Instytutu
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych —
dyrektor prof. Jacek Śliwiński, a w imieniu
władz rektorskich Politechniki Krakowskiej i zarazem Katedry Budowy Mostów
i Tuneli — rektor Politechniki Krakowskiej
prof. Kazimierz Furtak, który prowadził
całe spotkanie. Rektor życzył jubilatowi:
„dalszych osiągnięć, zadowolenia z wychowanków, zadowolenia z tych, którym
pomogłeś na swojej drodze życia, i aby
to dobro, które czyniłeś innym, od innych
kierowało się ku Tobie”.
Było jeszcze krótkie wystąpienie Mirosława Malinowskiego, króla Bractwa
Kurkowego (prof. Flaga należy do niego od ponad 20 lat), połączone z wręczeniem Medalu Królewskiego. Potem
nastąpiła długa seria gratulacji i życzeń
składanych w bardziej bezpośredni sposób przez przedstawicieli świata nauki,
stowarzyszeń, instytucji gospodarczych.
Do jubilata ustawiła się długa kolejka!
Obok przyjaciół, współpracowników
i wychowanków profesora Kazimierza
Flagi oraz przedstawicieli licznych stowarzyszeń i instytucji, z którymi utrzymuje on bliskie kontakty, uczestnikami
seminarium byli też licznie przybyli członkowie rodziny jubilata, w tym szczególnie ciepło witana małżonka profesora —
pani Maria. Spotkanie uświetnił występ
Akademickiego Chóru PK „Cantata” pod
dyrekcją Marty Stós. Na otwarcie spotkania chór wykonał psalm Wacława z Szamotuł „Błogosławiony człowiek”, ukraińską pieśń ludową „Szczedryk” (ulubiony
utwór jubilata) i „Toast” A. Orłowskiego.
Po seminarium jego uczestnicy wzięli udział w spotkaniu towarzyskim w salach wystawowych pawilonu „Kotłownia”.

Lesław Peters
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Międzynarodowy kongres na Politechnice Krakowskiej

Współorganizatorem
kongresu był Instytut Badań
Systemowych PAN w Warszawie, od wielu lat blisko
współpracujący z Katedrą
Automatyki i Technik Informacyjnych PK. Pierwszą
ze składowych konferencji
współorganizował Department of Computerized Auto- Uczestnicy spotkania, profesorowie (od lewej): László Kóczy,
matic Systems Politechniki Piotr Kulczycki, Janusz Kacprzyk
Lwowskiej, a drugą — Fachines” przedstawił prof. László T. Kóczy.
culty of Engineering Sciences UniwerPrzedmiotem wystąpienia była koncepsytetu w Györ na Węgrzech. Przewodcja rozmytych sygnatur, uogólniających
niczącym międzynarodowego komitetu
reprezentację pojęć z użyciem zbiorów
programowego kongresu był prof. Piotr
rozmytych, a także ich zastosowania do
Kulczycki.
rozmytych map sytuacyjnych oraz maszyn
Honorowym przewodniczącym tego
rozmytych sygnatur, pozwalających opikomitetu był prof. Janusz Kacprzyk. Wysać złożone systemy, także w obecności
głosił on jeden z wykładów plenarnych:
informacji niepełnej i zniekształconej, jak
„Zadeh’s Computing with Words Pararównież dynamikę ich zmian.
digm: A Special Role of Modalities, NoZe względu na duże zainteresowanie
tably Usuality” dotyczący historii oraz
poruszanymi podczas kongresu temataobrazowego przeglądu współczesnego
mi oraz jego wysoki poziom, na co zwrastanu i perspektyw przetwarzania informacali uwagę uczestnicy, postanowiono
cji słownej w ujęciu wprowadzonym przez
kontynuować podjętą inicjatywę w roku
twórcę logiki rozmytej Lotfi A. Zadeha.
przyszłym.
Drugi referat plenarny „Fuzzy Signatures,
(R.)
Situational Maps and Fuzzy Signature Ma-

PK w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej
Jeszcze przed przystąpieniem do
matury uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Małopolski będą mieli
okazję nawiązać kontakt z różnymi
krakowskimi uczelniami. Służy temu
projekt Małopolskiej Chmury Edukacyjnej; projekt, w którym uczestniczy
Politechnika Krakowska. Do podpisania dokumentu, powołującego do życia to nowe przedsięwzięcie, doszło
20 stycznia w Akademii Górniczo-Hutniczej.
AGH jest liderem projektu. Obok PK
przystąpiły do niego: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny,
Uniwersytet Rolniczy i Uniwersytet Pedagogiczny. Z drugiej strony partnerem
przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wraz

z 15 samorządami powiatowymi i gminnymi. Programem objęto na razie 21 małopolskich liceów i techników, ale zakłada
się, że docelowo będzie ich ponad 200.
W ramach projektu przewiduje się
utworzenie platformy multimedialnej,
na której będą prowadzone wykłady
i ćwiczenia, na której będzie się odbywać wymiana materiałów edukacyjnych, a także będą realizowane wspólne projekty uczelni i szkół średnich.
Organizatorzy spodziewają się, że
dzięki temu uczniowie zdobędą wiedzę potrzebną do świadomego wyboru
kierunku studiów i będą lepiej przygotowani do samych studiów. Z kolei
dla szkół wyższych program stanowi
szansę wyłowienia uczniów szczególnie utalentowanych, tak by można było

wspierać ich rozwój, zanim podejmą
studia. Politechnika Krakowska zamierza wspierać uczniów w zakresie chemii i budownictwa.
Małopolska Chmura Edukacyjna
będzie realizowana do 2020 r. jako
jeden z głównych projektów w zakresie Programu Strategicznego „Kapitał
Intelektualny i Rynek Pracy”. Powołujący ją dokument podpisali marszałek
Małopolski Marek Sowa i rektor AGH
prof. Tadeusz Słomka. W uroczystości uczestniczyli rektorzy pozostałych
uczelni, biorących udział w projekcie,
w tym rektor Politechniki Krakowskiej
prof. Kazimierz Furtak i prorektor PK
prof. Dariusz Bogdał.

(R.)
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Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych na Wydziale Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej PK była
inicjatorem oraz głównym organizatorem International Congress on
Control and Information Processing
2013 (ICCIP’13). Kongres odbył się na
Politechnice Krakowskiej w dniach
7–8 grudnia 2013 r. Był złożony
z dwóch równoległych konferencji —
The Second International Conference on Automatic Control and Information Technology 2013 (ICACIT’13)
oraz The Second Polish-Hungarian
Joint Conference on Computational
Intelligence 2013 (PHJCCI’13).
Tematyka kongresu koncentrowała
się na zastosowaniu metod nowoczesnych technik informacyjnych do szeroko rozumianej analizy systemowej,
inżynierii sterowania, grafiki komputerowej i multimediów. Problematyką poruszaną szczególnie często były aplikacyjne aspekty metod współczesnej
inteligencji obliczeniowej oraz analizy
i eksploracji danych. Obrady toczyły
się w kilku równoległych sesjach. Większość prelegentów stanowili goście
z zagranicy.

Fot.: Szymon Łukasik

Różne aspekty technik informacyjnych
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Inkubator Innowacyjności
na Politechnice Krakowskiej
18 mln zł to kwota, którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczyło na zwiększenie wpływu
osiągnięć naukowych na rozwój innowacyjności i wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym
a otoczeniem gospodarczym. Środki
te rozdysponowano pomiędzy dwanaście ośrodków w ramach konkursu
„Inkubator Innowacyjności”. Wśród
laureatów znalazła się również Politechnika Krakowska, dla której dotację w kwocie 1 315 400 zł pozyskało
Centrum Transferu Technologii PK.
Jak zauważa minister nauki prof. Lena
Kolarska-Bobińska,
zainteresowanie
transferem wyników badań naukowych
do gospodarki jest coraz większe zarówno po stronie uczelni, jak i przedsiębiorców, a wszelkie działania uczelni,
zmierzające do komercjalizacji wyników
badań naukowych, są na wagę złota i należy je rozwijać. Nasze Centrum przystąpiło więc do konkursu, aby pozyskać dotację na działania związane z procesem

komercjalizacji prowadzonym bezpośrednio na Politechnice Krakowskiej. Ze
względu na środki finansowe działania
te miały dotychczas ograniczony zakres.
Dzięki przedsięwzięciu „Inkubator Innowacyjności” możliwe będzie przeprowadzenie analiz stanu techniki pod kątem
możliwości komercjalizacyjnych, wycen
technologii, wykonanie prac przedwdrożeniowych lub dostosowanie wynalazku
do potrzeb zainteresowanego nabywcy.
Zmodernizowaniu ulegnie Internetowa
Baza Ofert Politechniki Krakowskiej dla
Przemysłu, dostępna od 2007 r. pod adresem www.s2b.transfer.edu.pl. Zintensyfikowane zostaną jednocześnie działania
prowadzone przez Centrum na bieżąco,
jak: poszukiwanie odpowiednich partnerów biznesowych, obsługa procesu
komercjalizacji czy wyszukiwanie prac
o najwyższym potencjale wdrożeniowym.
Ponadto dzięki dotacji możliwe będzie
wzmocnienie działań promocyjnych dotyczących ofert Politechniki Krakowskiej,
udział w targach i wystawach czy publiko-

wanie ofert technologicznych dla potencjalnych kontrahentów.
„Inkubator Innowacyjności” — to
narzędzie, które ma przede wszystkim
przynieść wymierne korzyści naukowcom Politechniki Krakowskiej, otwartym
na współpracę z przedsiębiorcami. Centrum Transferu Technologii PK jest organem wspierającym działania zmierzające do skomercjalizowania osiągnięć
naszych naukowców. Zachęcamy zatem
do współpracy wszystkich naukowców
Politechniki Krakowskiej, posiadających
wynalazki lub prace o potencjale wdrożeniowym. Kto wie, może wśród nich
znajdzie się rozwiązanie, które zrewolucjonizuje polską gospodarkę?!
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska — Jesteśmy, aby Ci
pomóc!

Marlena Marek
Mgr inż. Marlena Marek pracuje w CTT PK.

„Inżynieria i Budownictwo” prezentuje osiągnięcia PK
Seria artykułów pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej
ukazała się w numerze miesięcznika
„Inżynieria i Budownictwo” z grudnia
2013 r. Pismo wydawane jest przez
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
Artykuły naukowców z Wydziału Inżynierii Lądowej PK zgrupowano w trzech
działach. W pierwszym, poświęconym
mostom, ukazał się artykuł prof. Kazimierza Flagi i mgr. inż. Dawida Kisały „Wpływ
imperfekcji geometrycznych kabli sprężających na dodatkowe wytężenie płyty
dolnej dźwigarów mostowych o przekroju
skrzynkowym”. Dział drugi, zatytułowany
„Zagadnienia konstrukcyjne i materiałowe”, otwiera artykuł dr. inż. Mariusza Hebdy i prof. Kazimierza Furtaka — „Analiza
przyczyn zarysowania płyty stropowej tunelu wskutek oddziaływań termicznych”.
Wśród autorów pozostałych publikacji
w tym dziale są m.in. prof. Krzysztof Dyduch, prof. Marian Gwóźdź i dr hab. inż.
Marek Piekarczyk, prof. PK.
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Najobszerniejszy jest dział trzeci
„Teoria i badania naukowe”. Rozpoczyna
go artykuł „Rozwój ujęcia wpływu drgań
na ludzi w budynkach” prof. Janusza
Kaweckiego, dr inż. Alicji Kowalskiej-Koczwary i dr. hab. inż. Krzysztofa Stypuły, prof. PK. W tym samym dziale ukazały się jeszcze artykuły takich autorów
jak prof. Tadeusz Tatara, prof. Andrzej
Flaga, prof. Zbigniew Mendera, dr hab.
inż. Maria Fiertak, prof. PK, dr hab. inż.
Stanisław Gaca, prof. PK oraz innych
specjalistów z Politechniki Krakowskiej.
Warto dodać, że w dziale poświęconym
konferencjom naukowym ukazało się
sprawozdanie ze spotkania SEMC 2013
w Kapsztadzie współautorstwa dr. hab.
inż. Mariusza Maślaka, prof. PK.
Grudniowy zeszyt „Inżynierii i Budownictwa” jest obszernym przeglądem
prac prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Przygotowany został
we współpracy z Komisją Budownictwa
Oddziału PAN w Krakowie, komisją, której przewodniczy prof. Janusz Kawecki,

oraz Komisją Nauki Oddziału Małopolskiego PZITB pod przewodnictwem
prof. Tadeusza Tatary.

(ps)
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Gość Konwentu Seniorów PK prof. Tadeusz Uhl połączył naukę z biznesem

Informacje

Prof. Tadeusz Uhl jest pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej,
cenionym naukowcem, specjalistą
w zakresie automatyki, robotyki i mechatroniki. Duże sukcesy osiągnął
jednak też jako biznesmen. O tym, jak
wyniki badań wykorzystywać w praktyce gospodarczej i jak pokonywać
pojawiające się na drodze do tego
celu przeszkody, mówił 12 lutego,
podczas spotkania Konwentu Seniorów Politechniki Krakowskiej.
Przedstawiając sylwetkę gościa, przewodniczący konwentu prof. Stanisław
Juchnowicz podkreślił, że prof. Tadeusz
Uhl — to człowiek żyjący przyszłością.
Jego działania kierują się w stronę ultranowoczesnych technologii związanych
z kolejami wielkich prędkości, przemysłem
lotniczym i kosmicznym. Założona przez
niego firma EC Engineering zajmuje się
projektowaniem superszybkich pociągów
i części do samolotów, a obszar jej działania rozciąga się od Ameryki po Azję.
Profesor Uhl zaczynał od powołania
do życia firmy przygotowującej systemy
monitorowania drgań. Potem powstała
firma produkująca śmigłowce bezzałogowe, firma wytwarzająca pantografy do
tramwajów i inne. Teraz profesor myśli
o rozpoczęciu w Krakowie produkcji satelitów. Aby pozyskać dla tego przedsięwzięcia wykwalifikowanych specjalistów,
zamierza na AGH — gdzie jest kierownikiem Katedry Robotyki i Mechatroniki na
Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki — utworzyć specjalność „technologie kosmiczne”. Zapowiada, że być
może już w 2016 r. z rosyjskiego portu
kosmicznego Bajkonur w Kazachstanie
zostanie wysłany niewielki satelita wybudowany przez studentów AGH.
Przedstawiając swoje doświadczenia
w biznesie, gość konwentu powiedział,
że jego przygoda zaczęła się, gdy po
otrzymaniu tytułu profesora rozważał, co
robić dalej. Stwierdził wówczas, że kierowany przez niego zespół ma wprawdzie osiągnięcia naukowe, ale kończą
się one na poziomie publikacji. Nie niosły one z sobą korzyści społecznych.
Tymczasem Kraków, z jego potencjałem
naukowym, rozbudowaną infrastrukturą
badawczą i rzeszą 220 tys. studentów,
jest dobrym miejscem do rozwijania biznesu opartego na wiedzy.

Fot.: Jan Zych

Chce w Krakowie produkować satelity

Prof. Tadeusz Uhl

Główny problem tkwi w ludziach.
Bardzo trudno jest zamienić naukowca w biznesmena, mówił prof. Tadeusz Uhl. Jest kilka przyczyn. Przede
wszystkim gdy ktoś pracuje na uczelni,
rozlicza się go z wydawania pieniędzy.
Ktoś, kto przygotowuje doktorat i przez
pięć lat wydaje pieniądze w ramach
projektu doktorskiego, uczy się w tym
czasie wydawać pieniądze. Natomiast
człowiek będący w biznesie musi myśleć o zarabianiu pieniędzy. „To są dwie
zupełnie różne mentalności” — podkreślił prof. Uhl, dodając, że bardzo trudno
zmienić takie myślenie. Drugi problem,
to czas, który mija od pomysłu do wypuszczenia na rynek produktu. Np.
w przemyśle farmaceutycznym potrzeba na to nawet 15 lat. Trzeba dużo samozaparcia i wystarczającego zaplecza
finansowego, aby dojść do etapu komercjalizacji wyników badań. Prof. Uhl
mówił także o barierach, jakie przed naukowcami z inicjatywą piętrzy uczelniana biurokracja.
Uczestnicy spotkania wysłuchali wielu interesujących uwag na temat
zasad rządzących biznesem — zarówno biznesem wielkim, globalnym, jak
i prowadzonym w wymiarze małych,
nieraz jednoosobowych firm. Był to głos
człowieka znającego doskonale świat
gospodarki i środowisko akademickie.
Prof. Uhl wyraziście punktował fundamentalne różnice dzielące obie te sfery
(np.: nauka musi być otwarta, przemysł

musi być zamknięty; nigdzie na świecie
uczelnie nie żyją ze sprzedawania wiedzy). Jednocześnie precyzyjnie wskazywał, co ludzie nauki mogą i powinni
robić, aby swoją wiedzę przekształcić
w produkty mogące osiągnąć sukces
rynkowy.
Ludzie nauki nie mogą oczekiwać,
że wielki biznes poprosi ich o pomoc
w rozwiązywaniu dużych problemów.
Koncerny przemysłowe mają własne
laboratoria, własne centra badawcze
i nie potrzebują współpracy z nauką
przy realizacji dużych projektów. W nielicznych przypadkach zlecają zewnętrznym ośrodkom badawczym rozwiązanie
drobnych problemów. Wynika to z faktu,
że duże firmy nie chcą ryzykować. Generalnie kierują się polityką obliczoną na
modyfikacje produktów już obecnych na
rynku. Zdarza się, że kupują firmę, która
stworzyła jakiś rewolucyjny produkt, aby
już bez ryzyka można go było dalej komercjalizować.
Wystąpienie prof. Tadeusza Uhla
wywołało gorącą dyskusję. Uczestnicy
posiedzenia dzielili się własnymi doświadczeniami i refleksjami na temat
urynkawiania produktów myśli naukowej.
O działaniach Politechniki Krakowskiej
służących rozwijaniu wśród pracowników
i studentów myślenia kategoriami przedsiębiorczości mówił prorektor PK prof.
Jan Kazior.

Lesław Peters
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Studenckie projekty posłużą gminie Szydłów

Informacje

Warsztaty architektoniczne w ruinach zamku
mieszkańcom gminy studenckich projektów.
Grupa studentów Wydziału Architektury PK została zaproszona przez Urząd
Gminy Szydłów do udziału w dwutygodniowej praktyce inwentaryzacyjnej
połączonej z warsztatami projektowymi
w czerwcu 2013 r. Jako temat ćwiczeń
wybrano fragment ruin XIV-wiecznego
zamku królewskiego, niezwykle cennego obiektu o niewykorzystanym do tej
pory potencjale. Studenci wywiązali się
z oczekiwań samorządowych włodarzy
wyśmienicie, choć zadanie było wyjątkowo trudne — władze gminy liczyły na
przedstawienie koncepcji architektonicznej zawierającej propozycje adaptacji
reliktów dawnego zespołu rezydencjonalnego, tzw. Sali Rycerskiej.
Dwanaścioro studentów, pracujących
pod opieką dr. inż. arch. Rafała Malika
z Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej, rozpoczęło pracę od dokładnych
pomiarów zachowanych
reliktów. Na ich podstawie
oraz w zgodzie z aktualnymi pryncypiami konserwatorskimi
stworzyli
trzy koncepcje projektowe. Pierwsza, opracowana przez studentki Ewę
Chyłę, Justynę Sieczkę,
Karolinę Batóg i Karolinę
Czyż, przewidywała wprowadzenie w obręb zachowanych murów nowej
kubatury, służącej jako
zaplecze imprez o charakterze
plenerowym,
miejsce wystaw artystycznych czy wystąpień publicznych. Wielofunkcyjna
przestrzeń
ograniczona
została transparentnymi
ścianami (wykorzystującymi system przesuwnych,
szklanych paneli), które
zabezpieczałyby i jednocześnie eksponowałyby
partie muProjekt adaptacji i rozbudowy Sali Rycerskiej autorstwa Justy- oryginalne
ny Adamczyk, Magdaleny Góralczyk, Julii Hudyki, Anny Hydzik rów zamkowych. Do tak

5 listopada ubiegłego roku w siedzibie Instytutu Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków Politechniki
Krakowskiej odbyła się prezentacja prac projektowych, wykonanych
przez studentów III roku Wydziału
Architektury na rzecz gminy Szydłów. Uczestniczący w spotkaniu
prof. Andrzej Kadłuczka chwalił wysoki poziom prac i zaangażowanie
autorów, zwracając uwagę na świeże
spojrzenie młodych architektów na
trudną problematykę konserwacji
zabytków.
Projekty zostały przekazane wójtowi
gminy Szydłów, Janowi Klamczyńskiemu, który zapewnił, że zostaną wykorzystane w praktyce, wyrażając jednocześnie chęć zorganizowania w pierwszych
miesiącach 2014 r. publicznej dyskusji
na temat rewitalizacji założenia zamkowego w Szydłowie i zaprezentowania
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zaaranżowanego wnętrza wprowadzono
rampy umożliwiające swobodne przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami, a całość uzupełniono niewielkim
pawilonem zewnętrznym.
Podobne założenia przyjęli Adam
Ogrodniczak, Bartłomiej Dziedzic, Patryk
Król i Tomasz Lelek. Pomiędzy historyczne mury młodzi architekci wprowadzili
szkieletową konstrukcję o trzech poziomach, umożliwiającą aranżację zespołu
sal wielofunkcyjnych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Autorzy zdecydowali się na powiększenie przestrzeni
ograniczonej średniowiecznymi pozostałościami o niewielką zewnętrzną część,
do wykończenia której przewidzieli tradycyjne materiały — kamień i drewno.
Trzeci zespół, złożony z Anny Hydzik, Julii Hudyki, Justyny Adamczyk
i Magdaleny Góralczyk, zaproponował odważną rozbudowę historycznego obiektu. Nowy, obszerny pawilon,
mieszczący strefę wejściową, kawiarnię,
zespół sanitarny oraz pomieszczenia
magazynowe, został usytuowany równolegle do dawnej Sali Rycerskiej. Projektowana kubatura otrzymała formę betonowego prostopadłościanu, doskonale
współgrając swoimi gabarytami i użytym
do wykończenia materiałem z surowym
charakterem średniowiecznych murów.
We wnętrzach dawnej Sali Rycerskiej
autorki umieściły sale wielofunkcyjne,
wystawowe i konferencyjne.
Wszystkie przedstawione koncepcje
projektowe, pomimo znacznej ingerencji
w sylwetę zamku, praktycznie nie naruszały jego zabytkowej substancji, a zmiany można uznać za odwracalne. Było to
możliwe m.in. dzięki zastosowaniu niezależnych, stalowych konstrukcji nośnych
stropów i przekryć, odsunięciu nowo projektowanych elementów od partii historycznych, a także wykorzystaniu do komunikacji istniejących otworów w murach.

Krzysztof Petrus

Mgr inż. arch. Krzysztof Petrus pracuje w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK.
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Przypadki na mojej drodze życia
Wystąpienie profesora Kazimierza Flagi podczas seminarium
zorganizowanego z okazji 75. rocznicy jego urodzin

S

zanowni moi przedmówcy, zarówno laudator, Pan Profesor
Wojciech Radomski, jak i autorzy referatów specjalistycznych Profesorowie — Barbara Klemczak, Jan
Biliszczuk i Jacek Śliwiński, opisali
pięknie moje osiągnięcia życiowe,
głównie naukowe i zawodowe, na
podstawie materiałów pisanych, które stanowią dowody mojej aktywności. Jest jednakże wiele elementów
niejawnych, dodatkowych, jak gdyby
ukrytych, bez których poznanie prawdy o moich wzlotach czy upadkach
nie byłoby możliwe. Niewielką część
z tych elementów postanowiłem
przed Państwem odsłonić, nazywając je przypadkami na mojej drodze
życiowej. Mają one służyć głównie
młodszemu pokoleniu pracowników
uczelni, aby nie tracili z pola widzenia
uwarunkowań, w których przyszło im
żyć i pracować, i aby nigdy nie tracili
nadziei.

Ale więcej było elementów negatywnych, taki jak strach przed niemieckimi
patrolami; strach, który kazał mi na ich
widok wskakiwać do przydrożnego rowu
i kłaść się twarzą do ziemi. Te negatywne wspomnienia to: pacyfikacja Sułkowic w 1944 r., przejście frontu tuż koło
naszego domu w styczniu 1945 r., kilka
dni spędzonych w piwnicy pod ostrzałem
artyleryjskim, wybite wszystkie szyby
w oknach i dziury w dachu, trzy wiadra
pocisków karabinowych, które odbiły się
od ściany czołowej domu, a także dziesiątki poległych żołnierzy, którzy spoczywali w okolicznych okopach i na polu
walki. Pozostało mi wspomnienie wojny
jako wydarzenia niezwykle okrutnego.
Trzecim przypadkiem jest moja nauka w Szkole Podstawowej w Sułkowicach. Próbowano mnie do niej zapisać

Pierwszym przypadkiem był niewątpliwie fakt, że znalazłem się na tym świecie, że się po prostu urodziłem. Nastąpiło
to 23 stycznia 1939 r., siedem miesięcy
przed wybuchem II wojny światowej.
Drugim przypadkiem jest to, że tę
wojnę przeżyłem, razem z rodzicami
i wówczas — dwiema siostrami, Zosią
i Basią. Były w tym przeżyciu elementy
pozytywne, jak np. przedszkole w rodzinnych Sułkowicach, prowadzone
przez panią Pietruszkową, oaza polskości i patriotyzmu, gdzie tańczyliśmy „Krakowiaka” i „Zasiali górale…”, gdzie ściany pokryte były reprodukcjami obrazów
Zofii Stryjeńskiej.

Fot.: Jan Zych

Czas dzieciństwa — czas wojny

W uznaniu zasług dla macierzystej uczelni i bogatego dorobku
naukowego Politechnika Krakowska
nadała 22 czerwca 2011 r. prof. Kazimierzowi Fladze godność doctora
honoris causa.

w wieku pięciu i pół roku, ale udało się
to dopiero, gdy miałem 6 lat i 7 miesięcy. Z nauką nie miałem kłopotów, ale
największy zawód sprawiłem mojemu
nauczycielowi WF-u — panu Szybowskiemu, gdy okazało się, że nie zamierzam dalej kształcić się w kierunku wychowania fizycznego i sportu. Mimo że
byłem wówczas jednym z najniższych
uczniów w klasie, miałem rekordy szkoły
w skoku w dal (4,60 m) i w skoku wzwyż
(1,35 m). A nawet założyłem własny Klub
Sportowy „Biegacz”, w którym okoliczni
chłopcy mogli się wyżywać, uprawiając
różne konkurencje sportowe, zwłaszcza
lekkoatletyczne.

Tylko technikum
Wybór szkoły średniej stanowił dla
mnie nie lada problem. Byłem w równym
stopniu zainteresowany przedmiotami ścisłymi, jak i humanistycznymi. Nie
chciałem być tylko lekarzem. W 1952 r.
było nas już pięcioro rodzeństwa i Tato
zadecydował, że po szkole średniej musimy mieć już zawód, aby móc się utrzymywać z pracy. Dlatego w grę wchodziło
tylko technikum. Ale jakie?
Jednego dnia miało to być technikum
mechaniczne, drugiego — elektryczne,
ostatecznie jednak stanęło na budowlanym. Była taka szkoła w Krakowie:
Technikum Budowlane Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego, zorganizowane na bazie cieszącej się długoletnimi
tradycjami Krakowskiej Szkoły Przemysłowej. Uczyło w niej wielu bardzo dobrych profesorów, w większości z dużą
przedwojenną praktyką zawodową, jak
inżynierowie: Rutkowski, Feigel, Hojarczyk, Sokołowski, Świrski. To oni dobrze
nauczyli mnie budownictwa. Miałem też
dobrą polonistkę, profesor Związkową
i świetnego matematyka profesora Słobodziana.
Z ciekawszych wątków chcę wspomnieć moją miesięczną praktykę budowlaną (po klasie trzeciej) na budowie kombinatu — Huty im. Lenina. Znalazłem
się tu na węźle dyspeczerskim, skąd
kierowano budową Wielkiego Pieca
nr III, elektrofiltrów i estakad rozładunkowych. Wiele nauczyłem się w zakresie
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Od redakcji:
W związku z 75-leciem prof. Kazimierza Flagi ukazało się wydawnictwo okolicznościowe, w którym zamieszczono teksty laudacji i referatów wygłoszonych
podczas spotkania jubileuszowego 29 stycznia. Do edycji tej nie weszło wystąpienie samego jubilata (przygotowane już po oddaniu wydawnictwa do druku).
Profesor przedstawił w nim niektóre wątki swego życiorysu, nieznane nawet jego
bliskim współpracownikom. Poniżej zamieszczamy tekst owego wystąpienia.
Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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zarządzania dużą budową od inżynierów
Myjkowskiego, Michalskiego i Kokesza.
Istniała tam świetna łączność radiowa
i telefoniczna, dzięki czemu w każdej
chwili wiedziano, co się dzieje na każdym odcinku budowy.
W technikum uczyłem się dobrze,
byłem tzw. przodownikiem szkoły (z góry
na dół piątki). Kiedy jednak przyszło do
decyzji o dalszej przyszłości, natrafiłem
na opór ze strony Taty, który nie chciał
słyszeć o moim pójściu na studia wyższe. Trzy razy wzywał Go na rozmowę
opiekun mojej klasy inż. Leszek Chruściński, aż wreszcie Tato się ugiął. Zgodził się, abym podjął studia na Politechnice Krakowskiej.
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Stale brakowało godzin
dydaktycznych
Studia rozpoczynałem w październiku 1956 r. podczas tzw. gomułkowskiej odwilży i rewolucji na Węgrzech.
Dla młodego człowieka było to ważne
doświadczenie polityczne. Na studiach
miałem 9 semestrów Studium Wojskowego (w każdy poniedziałek tygodnia)
oraz 2-miesięczne poligony szkoleniowe
w Wyższej Szkole Artylerii w Toruniu. Na
bramie wjazdowej na poligon widniał napis: „Artyleria — Bóg wojny”. Strzelałem
wtedy z armat, haubic, a nawet ze słynnych katiusz. Operowanie ostrą amunicją i ogniem nauczyło mnie pokory,
ostrożności, rozwagi i odpowiedzialności
za bezpieczeństwo kolegów.
Studia ukończyłem w terminie ze
średnią ocen 4,85; na 54 egzaminy
tylko 4 zdałem na czwórkę (matematykę i geometrię wykreślną na I roku
oraz BHP i ekonomikę budownictwa na
V roku). W trakcie obrony pracy dyplomowej na temat stalowego mostu drogowego przez rzekę Wisłę w Krakowie
prof. Władysław Muszyński zadał mi
pytanie o naprężenia termiczne w masywnych przyczółkach tego mostu. Do
odpowiedzi na takie pytanie studia mnie
nie przygotowały. Dobrze to sobie zapamiętałem. Stąd wzięło się moje późniejsze zainteresowanie naprężeniami termicznymi i skurczowymi w elementach
i konstrukcjach z betonu.
Po dyplomie prof. Muszyński zaproponował mi pracę w Katedrze Konstrukcji Żelbetowych. Gdy zgłosiłem się
po dwóch dniach, okazało się, że etat
na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego jest już zajęty. Przyjęto
mnie na etat nauczyciela zawodu, do
czego nie trzeba było być nawet ma-
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gistrem. Potem, przez sześć lat, byłem
asystentem technicznym i pracownikiem naukowo-technicznym. Chociaż
byłem obciążony dydaktyką (nie na
własne konto), słyszałem ciągle, że
w katedrze brakuje tzw. godzin dydaktycznych. Dopiero po sześciu latach,
gdy do obrony pracy doktorskiej brakowało dwóch miesięcy, spotkał mnie na
korytarzu ówczesny rektor PK prof. Kazimierz Sokalski i zapytał, czy już mam
etat dydaktyczny. Gdy odpowiedziałem,
że nie, wziął mnie do Działu Spraw
Osobowych i od ręki — nikogo z mojej
katedry nie pytając — załatwił mi etat
starszego asystenta. To był z jego strony gest wspaniałomyślności i odwagi.
Moja 6-letnia praca na etatach technicznych nie poszła jednak na marne.
Dużo w tym czasie projektowałem, m.in.
wykonałem (wspólnie z inż. Janem Górskim) projekt technologiczny — techniczny budynku dzisiejszego Instytutu
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
(wraz z projektem wszystkich stanowisk
badawczych), a także projekt konstrukcyjny techniczny tego budynku. Brałem
udział w wielu poważnych ekspertyzach
i badaniach naukowych, co pozwoliło
mi wcześnie uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej.

Za młody na… doktora
Z doktoratem też nie szło mi początkowo gładko. Byłem o osiem lat
młodszy od najmłodszego pracownika
naukowo-dydaktycznego katedry i stale… za młody. Dlatego na własną rękę
zacząłem przygotowywać trzy tematy,
pod trzech panów docentów w katedrze
— z żelbetu, betonowych konstrukcji
sprężonych oraz z technologii betonu,
gdzie m.in. skorzystałem z inspiracji
prof. Władysława Muszyńskiego do badań nad przyśpieszaniem dojrzewania
betonu promieniami podczerwonymi.
On pierwszy zaproponował mi otwarcie przewodu na powyższy temat, tyle
że po miesiącu od otwarcia wyjechał na
trzy lata do Bengalu Wschodniego (dziś
Bangladesz) jako ekspert ONZ.
Zostałem zatem sam na placu boju,
ale pocieszył mnie pracownik katedry
dr Józef Młynarczyk, który powiedział:
„Panie Kazku, pracę trzeba po prostu
napisać, a zmartwienie pozostawić recenzentom”. Miało to też ten dodatkowy plus, że dość szybko się naukowo
usamodzielniłem. Podjąłem więc studia uzupełniające z fizyki ciała stałego,

fizykochemii, teorii zjawisk kapilarnych
w materiałach porowatych, teorii przewodzenia ciepła i masy, a nawet „teorii
suszki” Ginzberga, wyjaśniającej problemy zachodzące przy wypieku chleba. Równocześnie prowadziłem bardzo intensywne badania laboratoryjne.
W efekcie po dwóch latach doktorat
był gotowy, a obrona (z wyróżnieniem)
odbyła się w grudniu 1967 r. w trakcie
miesięcznego pobytu prof. Muszyńskiego w kraju, na urlopie. Poczynione
w trakcie przewodu doktorskiego moje
indywidualne studia uzupełniające zaowocowały potem w dwójnasób przy
rozwiązywaniu przeze mnie różnych
zagadnień z zakresu fizyki i termodynamiki betonu.
Rychło przyszły tzw. „wydarzenia
marcowe” roku 1968, przedwczesna
śmierć rektora prof. Sokalskiego w nocy
po tym, gdy wziął na wiecu w obronę
studentów. Zapamiętałem dobrze parkujące wzdłuż ulicy Szlak przy PK autobusy, z których wysiadali smutni panowie z odcinkami kabli energetycznych
w rękawach. Zaufana pani z „właściwej”
strony konfliktu powiedziała mi wówczas: „Panie Kaziu, mieliśmy wczoraj
odprawę w Komendzie Wojewódzkiej
MO na placu Szczepańskim w Krakowie; zobaczyłam tam tylu ludzi z PK, że
nie da pan wiary”. Były to trudne czasy,
nie wiadomo było z kim można bezpiecznie porozmawiać. Po wydarzeniach doszło do oceny pracowników naukowo-dydaktycznych przez komisje partyjno-studenckie. Otrzymałem na wydziale
wysoką ocenę, za co w „nagrodę” odsunięto mnie od prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach dziennych.
Mimo tych zawirowań należało myśleć o dalszym rozwoju naukowym —
o habilitacji. Dwa i pół roku po doktoracie zachęcił mnie do tego ówczesny
kierownik katedry prof. Bronisław Kopyciński. Nie trzeba mi było tego dwa
razy powtarzać. Wszak pisząc pracę
doktorską, rozpędziłem się i napisałem aż 450 stron, z czego na doktorat
wydzieliłem 200 stron, a reszta miała
czekać na wykorzystanie w stosownym
momencie. Postanowiłem wówczas, że
osnową mojej pracy habilitacyjnej będzie te 250 czekających stron. Ale do
tego trzeba było napisać wstęp, który
w efekcie późniejszych moich badań
tak się rozrósł, że zamienił się w całą
pracę habilitacyjną. A owe „biedne”
250 stron wykorzystali później — ale tylko częściowo — moi doktoranci. I w ten
sposób, po trzech i pół roku, w 32. roku

Olimpijskie wyzwanie
W międzyczasie otrzymałem sześciomiesięczny staż naukowy we
Francji, w Paryżu, w Centre Experimentale de Recherches et d’Etudes
du Batiment et des Travaux Publics.
Co prawda, starałem się o staż w Wielkiej Brytanii, ale ucieszyłem się, że
oprócz korzyści naukowych będę mógł
zetknąć się z wyrafinowaną kulturą
francuską. Musiałem poprawić swoją
znajomość języka francuskiego i przez
trzy miesiące byłem nawet słuchaczem
Sorbony. Nie przypuszczałem, że czeka mnie tu duża zawodowa przygoda
życiowa.
Stypendium miałem marne, takie
jak studenci z Afryki, z krajów trzeciego świata. Zacząłem więc rozglądać
się za jakąś pracą zarobkową, by nie
żyć na poziomie gorszym niż w Polsce.
Szczęśliwy los chciał, że trafiłem do
pracowni Rogera Tailliberta, architekta
francuskiego, który wygrał konkurs na
projekt obiektów olimpijskich w Montrealu, gdzie przygotowywano się do
XXI Igrzysk w 1976 r. W pierwszych
sześciu miesiącach pracując tylko po
południu, a w kolejnych pięciu — przez
cały dzień, byłem u niego głównym konstruktorem na etapie projektu studialnego trzech podstawowych obiektów olimpijskich: stadionu, wieży olimpijskiej
z pływalniami oraz welodromu olimpijskiego. Praca ta, bardzo wyczerpująca, dała mi wiele satysfakcji i pozwoliła
odbyć poważny staż zawodowy przy
projektowaniu obiektów sportowych dużych rozpiętości z betonu sprężonego.
Pozwoliła mi również uwierzyć w siebie
i w wartość wiedzy, którą wyniosłem ze
studiów na Politechnice Krakowskiej.
Dobrze mnie tu uczono i w Paryżu
w pełni to zaowocowało.
Roger Taillibert chciał, abym mu
poprowadził podbiuro w Montrealu na
200 osób, powołane do wykonania projektu wykonawczego — realizacyjnego
tych trzech obiektów. Niestety, nie miałem zgody uczelni na przedłużenie pobytu we Francji i po rocznym pobycie
powróciłem do Krakowa.
Rozpisany w katedrze konkurs na
stanowisko docenta, po moim powrocie
nie był jeszcze rozstrzygnięty. Próbowa-

no na ten konkurs „podłożyć papiery” innej osoby, ale wszystko
skończyło się dobrze, dzięki
czujności i pomocy ówczesnego prorektora PK prof. Romana
Ciesielskiego. Nie miałem jednak łatwego życia, bo roczną
nieobecność na Politechnice
Krakowskiej należało nadrobić.
Powierzono mi zatem rozmaite
minifunkcje, których w 1976 r.
miałem aż sześć (m.in. kierownik Studium Podyplomowego,
pełnomocnik rektora ds. studenckich praktyk zagranicznych, przewodniczący Rady ds.
Młodzieży itp.).

Prof. Kazimierz Flaga (z lewej) i Jerzy Malec, prezes
SWPK podczas IX Zjazdu Laureatów Złotej Księgi SWPK
w maju 2008 r.

Staż w Tunezji — do trzech razy
sztuka
I oto, w 1976 r. otwiera się nowa karta w moim życiorysie. Odbywają się wybory do Rady Zakładowej ZNP. Funkcja
prezesa rady jest funkcją nomenklaturową, tzn. zastrzeżoną dla osób partyjnych. A ja nigdy nie byłem (i nie jestem)
członkiem żadnej partii. Ale w przeddzień wyborów kandydat PZPR rezygnuje z ubiegania się o tę funkcję z uwagi na
stan zdrowia i Komitet Uczelniany PZPR
zwraca się do mnie. Pamięta się bowiem
o mojej działalności studenckiej w Radzie Uczelnianej ZSP, gdzie byłem m.in.
wiceprzewodniczącym i wykreowałem
wtedy Rajd PK oraz byłem pierwszym
jego kierownikiem. Doczekał się on już
51 edycji i jest dziś najstarszym rajdem
turystycznym w Polsce. W 1976 r. są już
też w Krakowie bezpartyjni prezesi ZNP:
prof. Andrzej Zoll na UJ i prof. Jerzy Niewodniczański na AGH.
Walka na argumenty i przekonywanie trwa w gabinecie I sekretarza aż 4 godziny. Wreszcie godzę się na tę funkcję,
pod warunkiem że połowę członków
Rady Zakładowej ZNP wskażę jutro, na
wyborach, sam. W ten sposób udało mi
się wprowadzić do rady wiele utalentowanych, wartościowych osób, które zrobiły później wybitne kariery naukowe,
a w czasach mojego rektorowania stanowiły podporę w wielu działaniach (m.in.
profesorowie Furtak, Kawecki, Rudnicki,
Zimny, Szczęsny).
Stałem się z urzędu członkiem Senatu Akademickiego i Kolegium Rektorskiego, co pozwoliło mi włączyć się
w rozwiązywanie ważkich problemów
uczelnianych i co później bardzo pomogło mi w pełnieniu funkcji rektora. Nie
oznaczało to jednak, że w innych spra-

wach np. zawodowych szło mi na uczelni
i poza nią lekko. Tzw. konflikt w Zakładzie
Budowy Mostów i Tuneli spowodowany przeniesieniem mnie służbowo przez
ówczesnego rektora do innego instytutu
— Instytutu Dróg, Kolei i Mostów z uwagi
na brak w tym Instytucie wystarczającej
liczby samodzielnych pracowników naukowych — zatruwał mi życie przez trzy
lata. Otrzymałem w tym okresie np. miesięczny staż dydaktyczny w Tunezji, ale
nie mogłem z niego skorzystać, bo moje
miejsce zajęła córka jakiegoś prominenta
z Warszawy. Wniosek ponowiłem i otrzymałem kolejny staż w Tunezji, ale tym
razem zamiast mnie pojechał ówczesny
rektor PK. Udało się dopiero za trzecim
razem. W tym trudnym okresie zawsze
mogłem liczyć na życzliwość i pomoc
byłego związkowca i ówcześnie prorektora PK ds. ogólnych, a później — w czasie stanu wojennego — I sekretarza KU
PZPR, prof. Kazimierza Szewczyka.

Czas wrzenia
Mieliśmy jedną z najlepszych rad zakładowych w środowisku krakowskim.
W efekcie zostałem przewodniczącym
Środowiskowej Sekcji Nauki ZNP. Ale
szczęście trwało krótko. Przyszły wydarzenia związane z powstaniem „Solidarności” w 1980 r., a w ślad za nimi
wrzenie w zakładach pracy i na uczelniach. We wrześniu 1980 r. zaczęły się
częste spotkania różnych grup pracowniczych, które kończyły się zawsze dziesiątkami postulatów do Rady Zakładowej
ZNP. Nie wiem, kto inspirował te spotkania, ale adresat był za każdym razem jeden. Ówczesny sekretarz rady prof. Kazimierz Furtak składał to w pęczniejącej
z dnia na dzień teczce.
W trakcie tej „gorączki” wyjechałem
na dwa dni do Krynicy, gdzie miałem
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życia obroniłem (z wyróżnieniem) pracę
habilitacyjną, dość szybko zatwierdzoną przez CKK. Ale o etat docenta nie
wystąpiono, bo w katedrze znowu były
„braki” godzinowe.

Fot.: Jan Zych
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referat na konferencji naukowej. A tam
spokój, profesorowie dyskutują o problemach naukowych, popijają kawkę, a czasem coś bardziej konkretnego. I wówczas się zbuntowałem, postanowiłem
rozwiązać Radę Zakładową. Dokonaliśmy tego na nadzwyczajnym plenum,
powołując w miejsce Rady Zakładowej
kilkuosobowy, tzw. Komitet Koordynacyjny dla zapewnienia ciągłości działalności
związkowej. I cóż się stało? Postulaty
przestały napływać, powstała próżnia,
w której „zmącone głowy” mogły szukać
właściwej tarczy do zrealizowania swoich postulatów.
Było to działanie, za które przyszło
mi w przyszłości drogo zapłacić, ale
jedyne w zaistniałej sytuacji polityczno-społecznej. Uchroniłem w ten sposób
dobre imię Rady Zakładowej i działaczy w niej pracujących od „gniewu
ludu”. Organ „Solidarności” Politechniki
„Dziś dla jutra” ani razu nie wziął nas
na swój cel. Chwała im za to! A ja straciłem poparcie określonych czynników,
musiałem na przykład wycofać wniosek
RU ZSP o nagrodę ministra dla mnie za
działalność dydaktyczną. W 1982 r. —
w 10-lecie mojego pobytu na stażu we
Francji, udzieliłem dość ostrego wywiadu „Dziennikowi Polskiemu”, za co był
nawet dyskutowany wniosek o usunięcie mnie z Uczelni.

Aż dziw bierze, że wszystko to przetrzymałem i mimo wszystko cały czas
powiększałem swój dorobek naukowy
i zawodowy. Spełniłem przy tym warunki
do uzyskania pierwszego wówczas tytułu profesora — profesora nadzwyczajne-

Fot.: Jan Zych

Artykuły

Czwarty recenzent

go. Stosowny wniosek przedstawiła Radzie Wydziału powołana przez dziekana
komisja, tylko że zamiast 3 recenzentów
przewidzianych ustawą, dorzucono mi
na Radzie Wydziału czwartego. Tak niewinnie, „w rękawiczkach”. Podobno dla
CKK miało to oznaczać, że wniosek jest
słaby. Prawda wyjawiła się niebawem,
gdyż ten czwarty recenzent wstrzymywał
sprawę przez rok. Napisał tylko 3 strony
i to chyba nie na podstawie załączonej
dokumentacji. Z tego powodu wniosek
mój uzyskał poparcie Rady Wydziału dopiero w listopadzie 1981 r., na miesiąc
przed wprowadzeniem stanu wojennego. Z wysłaniem wniosku do Warszawy
też się nie spieszono, bo — jak mi doniósł ówczesny sekretarz rektora — „nie
będziemy popierać wniosku prezesa
reżimowych związków zawodowych”.
I tak wpadłem w pułapkę. Wysłane po
pół roku do ministerstwa materiały nominacyjne zostały zwrócone, bo w warunkach stanu wojennego należało uzyskać
ponowne opinie od wszystkich instancji
partyjnych (grupa partyjna w instytucie,
egzekutywa wydziałowa i egzekutywa
uczelniana), a także wojskowego przedstawiciela stanu wojennego na PK. Na
poziomie resortu przed skierowaniem
sprawy do CKK wymagane były jeszcze
opinie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wszystkie te opinie były widocznie
pozytywne, bo CKK dość szybko wniosek
zaopiniowała pozytywnie i zwróciła go do
ministerstwa, aby przedstawić do podpisania nominacji przez przewodniczącego
Rady Państwa. Okazało się jednak, że
dalej wniosku tego nie można przesłać,
bo wpłynął na mnie do ministerstwa donos napisany — jak mnie poinformowano

Wielką pasją prof. Kazimierza Flagi jest organizowanie wypraw, których uczestnicy zapoznają się z mostami całego świata
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— przez jednego z profesorów zwyczajnych mojego wydziału i tylko zaprzeczenie temu donosowi przez rektora PK
może nadać sprawie dalszy bieg.
Zaprzeczenie to przyszło nie ze strony ówczesnego rektora PK, ale od dwóch
nieżyjących już prorektorów Politechniki
Świętokrzyskiej i Politechniki Koszalińskiej. I dzięki nim, ostatnim swoim aktem
przed ustąpieniem ze stanowiska przewodniczącego Rady Państwa, prof. Henryk Jabłoński nominację podpisał.
W wieku czterdziestu pięciu lat, po czterech latach oczekiwania, licząc od daty
wszczęcia przewodu i w trzynaście i pół
roku od habilitacji uzyskałem zaszczytny
tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.

*
Szanowni i Drodzy Państwo, mógłbym jeszcze opisać wiele przypadków
w moim życiu uczelnianym, przypadków,
które różnymi drogami doprowadziły mnie
do uzyskania stanowiska profesora zwyczajnego, do zostania dyrektorem Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych,
przewodniczącym Komisji Gospodarki,
Budżetu i Finansów w Senacie PK, wreszcie do wyboru na stanowisko rektora Politechniki Krakowskiej, powierzone mi na
dwie kadencje. W wielu przypadkach miałem szczęście, w wielu pomogli mi życzliwi ludzie. Na pewno sprawdziła się zasada, że szczęście sprzyja przygotowanym.
To moje przygotowanie, w różnych obszarach działalności, rozwijałem, jak widać
z opisanych przypadków, od dziecka,
poprzez szkołę średnią i uczelnię aż do
aktywności w wieku dojrzałym. A że burzliwa była w trakcie mojego życia sytuacja
polityczno-społeczna w Polsce, nie ominęły i mnie różne wybory i perturbacje
z nich wynikające.
Mimo wszystkich tych perturbacji
czuję się osobą zadowoloną i spełnioną w życiu. Zawsze cechował mnie
optymizm i zarażałem nim moich rozmówców, moje otoczenie. Dziś dziękuję Wam wszystkim tu obecnym, których uważam za swoich przyjaciół, że
pozwoliliście mi dożyć 75 r. życia i że
wiele razy mogłem liczyć na Waszą
pomoc i podporę. Dziękuję wiernej towarzyszce mojego życia, mojej żonie
Marii, która to wszystko dzielnie znosiła
i całej mojej, liczącej dzisiaj już 83 osoby rodzinie, za lojalność, zrozumienie
i prawdziwą pomoc.

Kazimierz Flaga
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U źródeł idei budownictwa
niskoenergetycznego
Wyjazd studyjny do Niemiec i Czech

84 ogniwa na dachu
Najpierw udaliśmy się do miasta
Bautzen (czyli Budziszyn), położonego we wschodniej części Saksonii. Dla
Polaków jest to miejscowość ważna
ze względów historycznych, ponieważ
w 1018 r. został tu zawarty pokój między Bolesławem Chrobrym a cesarzem
Henrykiem II. Nas jednak w Budziszynie
interesował przede wszystkim pierwszy
w Europie obiekt usługowy o parametrach budynku pasywnego „Intersport
Timm”. Właścicielem placówki jest autor koncepcji budynku, Jerzy Timm, Polak mieszkający od kilkudziesięciu lat
w Niemczech. Pokazał on nam wiele
ciekawych, innowacyjnych rozwiązań.
Na uwagę w szczególności zasługują: strop aktywowany termicznie, służący
do chłodzenia i ogrzewania za pomocą
wody czy też ogrzewanie piwnicy i parkingu za pomocą wymienników ciepła,
dzięki czemu w okresie zimowym nie
trzeba odśnieżać placu przed budynkiem. Obiekt spełnia kryteria budynku
pasywnego, ponieważ współczynnik
przenikania ciepła dla ścian wynosi

0,135 W/(m²K), a współczynnik przenikania ciepła dla systemu okiennego (Uw)
osiąga poziom 0,76/0,74 W/(m²K).
Test szczelności budynku uzyskał
rezultat 0,12 h¯¹. Pompa ciepła, służąca
do ogrzewania wnętrza sklepu, posiada
bufor 800 l, a roczne zużycie prądu waha
się w granicach 860 do 1150 kWh. Wentylacja wspomagana jest rekuperatorem
(którego sprawność wynosi 90 proc.),
a roczny pobór energii osiąga poziom
6 tysięcy kWh. Na niezacienionym dachu zostały zamontowane 84 ogniwa fotowoltaiczne, które produkują rocznie od
20 do 21 tysięcy kWh. Tym samym pozwalają na pełne zaspokojenie potrzeb
budynku. Energia pochodząca z kolektorów słonecznych zapewnia nawet rezerwę energetyczną.

Z dbałością o harmonię
Z Budziszyna przez Drezno — kulturalną i gospodarczą stolicę Saksonii
— udaliśmy się do Darmstadt, gdzie
mieści się Instytut Budownictwa Pasywnego (Passivhaus Institut, PhI). Jest to
założony przez profesora Wolfganga
Feista niezależny badawczy instytut,
który zajmuje się certyfikowaniem obiektów energooszczędnych. To właśnie tu
powstała idea budownictwa pasywnego.
PhI wybudował pierwszy w Europie budynek mieszkalny o standardach obiektu
pasywnego, znajdujący się na osiedlu
budynków niskoenergetycznych w dzielnicy Kranichstein.
Po osiedlu oprowadził nas architekt Georg Zielke, który zdradził nam
niektóre tajniki projektowanych przez
siebie budynków niskoenergetycznych.
Mogliśmy odwiedzić będące jeszcze

Fot.: Sławomir Żywczak

Podróż zorganizowało Małopolskie
Centrum Budownictwa Energooszczędnego. Ta niedawno utworzona jednostka Politechniki Krakowskiej ma na celu
nawiązywanie współpracy pomiędzy
przedstawicielami nauki i biznesu. Prowadzi działalność usługową, doradczą,
informacyjną, szkoleniową, promocyjną w zakresie transferu innowacyjnych
technologii, przedsiębiorczości oraz
stymulowania nowatorskich projektów
w dziedzinie niskoenergetycznego budownictwa.

w trakcie budowy mieszkania w systemie szeregowym i zobaczyć różne rozwiązania energooszczędne w poszczególnych fazach zaawansowania. Warto
zaznaczyć, iż niezwykle ciekawa w tym
budownictwie jest dbałość o harmonię,
jednolitość i słynny niemiecki porządek.
W projekcie osiedla nie zabrakło takich
szczegółów, jak jednolite wiaty dla parkujących samochodów czy drzewa posadzone w jednej linii z zachowaniem
tych samych odległości. Przekonaliśmy
się też, że w obrębie jednego osiedla
mogą powstać budynki energooszczędne w odmiennych technologiach. Część
obiektów posiadała — rzadko spotykane w Polsce — zielone dachy: zamiast
dachówek zastosowano pokrycia gruntowe, na których posadzono roślinność.
Zwiedzanie osiedla w dzielnicy
Kranichstein zakończyliśmy pod wybudowanym w 1991 r. pierwszym energooszczędnym obiektem, który miał
znaczący wpływ na rozwój tego typu budownictwa. Jego koncepcję i obliczenia

Artykuły

N

aukowcy Politechniki Krakowskiej zainteresowani budownictwem energooszczędnym, przedstawiciele projektu „SPIN — Model Transferu Innowacji w Małopolsce” oraz studenci PK należący do Międzywydziałowego
Koła Naukowego ECOPOWER wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Niemiec
i Czech. Celem wyjazdu, zorganizowanego od 8 do 10 listopada, było zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami, służącymi podnoszeniu efektywności
energetycznej obiektów budowlanych oraz weryfikacja pozycji Polski w porównaniu z krajami ościennymi w zakresie wdrażania idei budownictwa energooszczędnego.

Budynek Intersport Timm w Bautzen —
pierwszy w Europie obiekt usługowy o parametrach budynku pasywnego
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Fot.: Sławomir Żywczak
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Pierwszy budynek niskoenergetyczny w Europie

wymagań technicznych materiałów zastosowanych w budynku stworzył prof. Wolfgang Feist, który pełnił funkcję szefa projektu badawczego.

Energooszczędne osiedle

Ogród na dachu
Udaliśmy się też jeszcze do Czech,
gdzie zwiedziwszy zabytki Pragi, dotarliśmy do ostatniego celu wyprawy — Brna.
Znajduje się tu Otevřená Zahrada (ogród
otwarty). Obiekt złożony jest z dwu części: budynku w systemie niskoenergetycznym oraz ogrodu doświadczeń. Do
ogrzewania obiektów zastosowano pompy ciepła wraz z ośmioma 115-metrowymi
odwiertami geotermalnymi, jak również

Fot.: Sławomir Żywczak

Artykuły

Kolejnym etapem podróży był Frankfurt nad Menem — piąty co do wielkości
niemiecki ośrodek miejski, miasto partnerskie Krakowa. We Frankfurcie zapoznaliśmy się z rozwiązaniami niskoenergetycznymi na terenie osiedli budynków
energooszczędnych. Pierwszymi obejrzanymi obiektami były budynki mieszkalne
w zabudowie szeregowej, tworzące zamkniętą enklawę w samym sercu metropolii,
zapewniającą mieszkańcom odizolowanie
od zgiełku miasta. Budynki zostały wyposażone m.in. w kolektory słoneczne oraz
wentylację z odzyskiem ciepła.
Następnie przenieśliśmy się na teren
osiedla budynków socjalnych. Obiekty

zostały poddane termomodernizacji i wyposażone w nawiewno-wywiewną wentylację mechaniczną, na dachach zainstalowano kolektory słoneczne, odseparowano
konstrukcję balkonów od elewacji, tym
samym pozwalając na uniknięcie mostków termicznych, a nawet zadbano o taki
szczegół, jak oświetlanie numerów budynków za pomocą energii uzyskanej z niewielkich ogniw fotowoltaicznych.

zamontowano energooszczędne okna,
których wartość Uw wynosi <0,6 W/m2K.
Zastosowano też inteligentne systemy
rolet, służące do zacienienia pomieszczeń oraz system odprowadzania i wykorzystania wody pochodzącej z deszczu. Energia pochodząca z kolektorów
słonecznych podgrzewa wodę użytkową.
Drugą część obiektu stanowi wspomniany ogród doświadczeń, nazywany
przez gospodarzy „polem naukowym”.
Właśnie tu uczniowie szkół, korzystając z dwunastu interaktywnych punktów,
mają możliwość edukacji z zakresu ekologii. Do dyspozycji zwiedzających są
m.in. stacjonarne rowery napędzające
wiatrowe turbiny, które zasilają niewielkich rozmiarów elektrownię wiatrową czy
też układ koryt wodnych, umożliwiających
eksperymentowanie z przepływem wody.
Konstrukcja budynku szkoleniowego
jest niezwykle interesująca, ponieważ
dach pokrywa zieleń, która tworzy centrum ogrodu doświadczeń. W tym celu
zastosowano kilka warstw wodoszczelnych, styropianową izolację termiczną
oraz wpusty odwadniające. Pomysłodawcy Otevřenej Zahrady zaprojektowali
ją w sposób ekologiczny. Tynki wewnątrz
biur wykonano z gliny, a napisy w holu
malowane były za pomocą esencji z trawy i kwiatów.

*
Trasa wyprawy liczyła w sumie ponad dwa tysiące kilometrów. W trakcie
wyjazdu zapoznaliśmy się z budynkami
o różnym przeznaczeniu — zarówno
obiektami mieszkalnymi, jak i użyteczności publicznej. Mieliśmy okazję obejrzeć
rozwiązania zastosowane w wysoko zaawansowanych w dziedzinie technologii energooszczędnych Niemczech, jak
i w Czechach reprezentujących poziom
zbliżony do polskiego.
Zebraliśmy bogaty plon obserwacji
i materiał do przemyśleń. Plon szczególnie cenny w kontekście zbliżającego się
roku 2020, od którego — w myśl przepisów Unii Europejskiej — każdy nowo budowany obiekt będzie musiał w zakresie
bilansu energetycznego spełniać normy
bliskie zeru.

Sławomir Żywczak

Uczestnicy wyjazdu zwiedzają Otevřeną Zahradę w Brnie
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Mgr Sławomir Żywczak jest pracownikiem
Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Wręczenie Nagrody im. Jerzego Ciesielskiego

Marek Jurek prezentuje ikonę. Z prawej: Danuta Ciesielska i Jadwiga Wronicz; z lewej: Adam Kisiel

go, w jaki sposób w życiu świeckim można dawać świadectwo swojej wiary.
Nagrodę w postaci ikony Marek Jurek odebrał z rąk prezes Zarządu Fundacji „Źródło” dr hab. Jadwigi Wronicz i redaktora naczelnego Tygodnika Rodzin
Katolickich „Źródło” dr. Adama Kisiela.
W ceremonii uczestniczył rektor PK
prof. Kazimierz Furtak, obecny był także
proboszcz parafii św. Floriana ks. Grzegorz Szewczyk. Jak co roku przybyła
żona patrona nagrody Danuta Ciesielska. Po spotkaniu na PK odprawiona została w kościele św. Floriana msza św.,
sprawowana — zgodnie z życzeniem
laureata — w rycie trydenckim.
Nagroda upamiętnia pracownika
Politechniki Krakowskiej, dydaktyka
i naukowca, który w 1970 r. zginął wraz
z dwójką dzieci w katastrofie statku na
Nilu w Sudanie, gdzie przebywał jako
wykładowca.

*
Tegoroczna Nagroda im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego została
wręczona już po raz osiemnasty. Jej
przyznanie
poprzedziło
ogłoszenie
18 grudnia 2013 r. w Watykanie wiadomości, że papież Franciszek podpisał dekret w sprawie heroiczności cnót Jerzego
Ciesielskiego. Akt ten przybliża moment

beatyfikacji polskiego inżyniera. Aby jednak mogło to nastąpić, potrzebny jest
jeszcze cud, który musi się wydarzyć za
wstawiennictwem kandydata na ołtarze.

(ps)

Szkoły przyjęły imię
Sługi Bożego
Zespół Szkół nr 1 w Mławie —
mieście powiatowym, położonym
na północy województwa mazowieckiego — otrzymał imię Jerzego
Ciesielskiego. Do zespołu należy
Technikum nr 1 i Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 1. Ceremonia nadania imienia odbyła się 27 września
2013 r. z udziałem Danuty Ciesielskiej oraz przedstawicieli Politechniki Krakowskiej — prorektora
dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza, prof. PK i prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Joanny Dulińskiej, prof. PK. Urszula
Makowska, dyrektor Zespołu Szkół
nr 1 w Mławie, była gościem uroczystości wręczenia tegorocznej Nagrody im. Jerzego Ciesielskiego na
Politechnice Krakowskiej.
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Kalejdoskop

Po raz pierwszy przyznawaną co
roku Nagrodę im. Jerzego Ciesielskiego otrzymał polityk znany z pierwszych
stron gazet, były marszałek Sejmu RP
— Marek Jurek. Wręczenie nagrody
ustanowionej przez środowisko tygodnika „Źródło” odbyło się 28 stycznia
na Politechnice Krakowskiej. Miesiąc
wcześniej papież Franciszek ogłosił
dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego.
Za czasów PRL Marek Jurek działał
w strukturach opozycyjnych. Współtworzył Ruch Młodej Polski, był prezesem
Klubu Politycznego „Ład i Wolność”. Po
przełomie 1989 r. był aktywny po prawej
stronie sceny politycznej. Został przewodniczącym Rady Naczelnej Zjednoczenia
Chrześcijańsko-Narodowego.
Później,
jako członek Prawa i Sprawiedliwości,
objął funkcję marszałka Sejmu RP i sprawował ją w latach 2005–2007. Był też
przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Bez względu na to, czym
się zajmował, stale i niestrudzenie działał w obronie życia człowieka. W trakcie
uroczystości na PK ten rys działalności
laureata podkreślił prof. Janusz Kawecki.
Kapituła decydująca o przyznaniu
nagrody wzięła w szczególności po uwagę fakt, że Marek Jurek był inicjatorem
ustanowienia przez Sejm RP Narodowego Dnia Życia (24 marca). Podejmował
inicjatywy legislacyjne na rzecz praw
rodziny. Uczestnicząc w życiu politycznym, działał na rzecz zasad cywilizacji
chrześcijańskiej oraz spraw niepodległości Polski. Prywatnie, jako ojciec rodziny, Marek Jurek wraz z żoną Izabelą ma
czworo dzieci.
Podczas uroczystości, która odbyła się w Sali Senackiej PK, serdeczne
gratulacje od metropolity krakowskiego
kard. Stanisława Dziwisza przekazał
laureatowi bp Jan Szkodoń. Dziękując
za nagrodę, Marek Jurek powiedział,
że traktuje ją przede wszystkim jako nagrodę dla swoich rodziców, gdyż to oni
przekazali mu zasady, którymi kieruje się
w życiu, a także dla żony i dzieci. Laureat ciepło wspominał swoje kontakty
z prof. Romanem Ciesielskim, którego
poznał jako poseł sejmu kontraktowego.
Zaś mówiąc o patronie nagrody, określił
go mianem wzoru katolika pokazujące-

Fot.: Jan Zych

Polityk, który broni życia
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Urbanistyka w kontekście historycznym

W ramach Dnia Gospodarki Przestrzennej „Space Day VI” odbyła się
konferencja poświęcona zmianom
w przestrzeni miejskiej, zorganizowana przez Koło Naukowe Polityki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podczas spotkania
z uznaniem przyjęto wystąpienie studenta PK Krystiana Baneta.
„Space Day” adresowany jest do
studentów kierunków urbanistycznych,
a w tegorocznej edycji zwracano szczególną uwagę na kontekst historyczny.
Konferencja pod hasłem „Człowiek —
miasto — zmiana” odbyła się 17 grudnia 2013 r. Wśród zaproszonych prelegentów był m.in. prof. Aleksander Böhm
z Politechniki Krakowskiej. W ramach
studenckiej sesji referatowej swoją wiedzą podzieliło się 11 żaków. Następnie
wszyscy prelegenci wzięli udział w dyskusji na temat miasta i człowieka oraz

ich kondycji na przestrzeni
dziejów.
Podczas konferencji Krystian Banet przedstawił prezentację „Transport w przestrzeni
miejskiej
dawniej
i dziś”, posługując się przykładami dwu miast — Londynu
i Krakowa. Wkład studenta
PK w konferencję doceniono,
przyznając mu drugie miejsce.
Krystian Banet jest studentem
II roku międzywydziałowego
kierunku „gospodarka przestrzenna”, od niedawna pro- Krystian Banet
wadzonego wspólnie przez
nuje się komunikacją miejską i urbaniWydział Inżynierii Lądowej i Wydział
styką. Opiekunem naukowym Krystiana
Inżynierii Środowiska. Od obecnego
Baneta jest dr inż. Tomasz Kulpa.
roku akademickiego udziela się również
w Kole Naukowym Systemów Komuni(R.)
kacyjnych, działającym przy Katedrze
Systemów Komunikacyjnych PK. Pasjo-

Kwiaty dla Kościuszki

Kalejdoskop

Z dorocznym Biegiem
Kościuszkowskim, organizowanym na Politechnice Krakowskiej od prawie 40 lat,
wiąże się tradycja składania
kwiatów na płycie krakowskiego Rynku dla upamiętnienia uroczystej przysięgi,
jaką Tadeusz Kościuszko
— obwołany najwyższym
naczelnikiem zbrojnej siły narodowej — złożył w tym miejscu w dniu 24 marca 1794 r.
Zamieszczone obok zdjęcie
pochodzi z 1978 r. Przedstawia działaczy sportowych Politechniki Krakowskiej, oddających hołd patronowi uczelni
w kolejną rocznicę wybuchu
insurekcji. Tego dnia kwiaty
złożono też pod pomnikiem
Kościuszki na Wawelu.

Jan Zych
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Fot.: Ze zbiorów Krystiana Baneta

Student PK wyróżniony podczas „Space Day VI”
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O Politechnice Krakowskiej napisali
„Dziennik Polski” z 27 stycznia 2014 r.
Sygnały o możliwości zburzenia hotelu
„Cracovia” zelektryzowały obrońców modernistycznego budynku. — To unikatowy zabytek. Zrobimy wielką wrzawę — zapowiada
dr Dorota Leśniak-Rychlak, prezes fundacji
Instytut Architektury. „Cracovia”, wzniesiona
w latach 60., jest jednym z najwcześniejszych
w naszym kraju przykładów odejścia przez rodzimą architekturę od doktryny socrealizmu.
(...) Autor dawnego hotelu „Cracovia”, prof.
Witold Cęckiewicz ostrzega: — Całkowite wyburzanie, łącznie z fundamentami, niesie poważne niebezpieczeństwo naruszenia specyficznego posadowienia obiektu kina „Kijów”,
zbudowanego na piaskowej warstwie nośnej,
utwardzonej pod całą budowlą. Jej naruszenie czy pęknięcie mogłyby spowodować
zawalenie się kina — alarmuje prof. Cęckiewicz. (...) Piotr Gajewski, architekt, profesor
Politechniki Krakowskiej, twierdzi, że dążenie
inwestora do wyburzenia cenionego budynku
dawnego hotelu jest „potwornie irytujące”. —
Czy to małe miasto, żeby trzeba było burzyć
pod nowe inwestycje? Kraków jest jeszcze
pustawy, ma mnóstwo wolnych miejsc. Dzieła
naszych czasów powstają poza centrum, np.
w Łagiewnikach — wskazuje.

Polaków znaki nie dotyczą.
Większość kierowców ignoruje
przepisy
„Dziennik Gazeta Prawna” z 29 stycznia
2014 r.
Aż 64 proc. naszych kierowców jeździ
powyżej dopuszczalnych limitów prędkości.
Nawet przejeżdżając przez miejscowości
w terenie zabudowanym, prawie co czwarty
przekracza je o więcej niż 20 km/h — wynika z raportu Krajowej Rady Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego „Prędkość pojazdów
w Polsce”, przygotowanego przez ekspertów z Politechniki Gdańskiej, Politechniki
Krakowskiej i Fundacji Rozwoju Inżynierii
Lądowej. (...) — Drogi różnią się standardem technicznym. Jeśli mają węższe pasy
ruchu, pojawiają się utrudnienia czy przeszkody, kierowcy zdejmują nogę z gazu.
Drogi lepszej jakości w odczuciu kierowców
nie stwarzają większego zagrożenia, dlatego automobiliści prawdopodobnie przyspieszają — tłumaczy prof. Stanisław Gaca
z Politechniki Krakowskiej, współautor badania. Eksperci są zdania, że choć dzięki
m.in. fotoradarom polskich kierowców coraz
lepiej się kontroluje, to niestety tylko punktowo. W dalszym ciągu państwo nie jest
w stanie ich wychować — tak by sami chcieli zdjąć nogę z gazu, nawet jeśli nikt i nic ich
nie skontroluje po drodze.

Pierwsi w Małopolsce beneficjenci
programu „Pierwszy biznes —
Wsparcie w starcie”
Biznes.interia.pl z 29 stycznia 2014 r.
Kamila Głogowska, absolwentka Akademii
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
na kierunku grafika, oraz Daniel Kostrzewa,
absolwent zarządzania i inżynierii produkcji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, będą pierwszymi w Małopolsce pożyczkobiorcami w specjalnym programie „Pierwszy
biznes — Wsparcie w starcie” prowadzonym
przez Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (MFES). (...) W ramach programu „Pierwszy biznes — Wsparcie w starcie” absolwenci
szkół wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia
otrzymania dyplomu oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych I i II stopnia, będą
mogli skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie
działalności. (...) Daniel Kostrzewa, absolwent
Politechniki Krakowskiej przeznaczy pożyczkę
na rozwój firmy Multitech, która ma na celu
kompleksowe rozwiązania audio-wideo dla
biznesu oraz instytucji publicznych na terenie
całego kraju. Działalność firmy opierać się
będzie przede wszystkim na realizacji usługi
live streaking, czyli nadawaniu transmisji do
Internetu w czasie rzeczywistym, zapewniając obsługę oraz wydawanie materiałów m.in.
z: konferencji, szkoleń, sympozjów, targów etc.

Nowy park powstanie w Krakowie
PAP z 31 stycznia 2014 r., także m.in.:
Onet.pl., „Dziennik Polski”, „Gazeta
Krakowska”, „Gazeta Wyborcza” w Krakowie, Radio Kraków, TVP Kraków
Ogrody wokół dawnej rezydencji królewskiej w Krakowie-Łobzowie odzyskają blask.
Władze miasta we współpracy z Politechniką Krakowską i klubem sportowym „Wawel”
chcą tam urządzić ogólnodostępny park. Park
powstanie za pałacem, w którym znajduje się
obecnie Wydział Architektury PK. Na terenie blisko 1,5 ha urządzone zostaną: oświetlone alejki, miniboisko do piłki nożnej, minikort tenisowy,
boisko do piłki plażowej, ścianka wspinaczkowa, siłownia na otwartym powietrzu, aleje dla
biegaczy oraz plac zabaw dla dzieci.(…) Park
ma być otwarty jesienią. Szacuje się, że jego
urządzenie będzie kosztować od 1,5 do 2 mln
zł. W przyszłości park zostanie powiększony
o kolejne 2 ha terenu należącego do PK.

Pierwszy w Polsce symulator
bombardiera
Radio Kraków z 31 stycznia 2014 r.
Na Politechnice Krakowskiej powstał
pierwszy w Polsce symulator tramwajowy
bombardiera NGT6. Twórcy projektu oprócz

specjalnego programu komputerowego, symulującego prawdziwe warunki jazdy, zbudowali również ponaddwumetrową kabinę
motorniczego. Obiekt wyposażony jest w taki
sam system sterowania jak w prawdziwym
tramwaju. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Kraków Maciej Górowski z Politechniki Krakowskiej, studenci na własnej skórze
mogą się tutaj przekonać, że praca motorniczego wcale nie jest prosta. Nad symulatorem
pracownicy Politechniki Krakowskiej pracują
od 2006 r. Urządzenie testowane jest w porozumieniu z krakowskim MPK. Symulator
ciągle jest udoskonalany.
O symulatorze także m.in: TVP Kraków,
Radio RMF Maxxx, Antyradio, Radio „Nowinki”, „Gazeta Krakowska”

Naukowy projekt pozwala lepiej
zarządzać Zbiornikiem
Goczałkowickim
PAP z 13 lutego 2014 r., Onet.pl,
„Dziennik Zachodni”
Czystsza woda, lepsza kondycja roślin
i zwierząt i skuteczniejsze zarządzanie Zbiornikiem Goczałkowickim w razie zagrożenia
powodzią — to efekty obszernego, realizowanego od 4 lat programu naukowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zajmujący 3,2 tys. hektarów zbiornik jest rezerwuarem wody pitnej dla aglomeracji śląskiej. Pełni też funkcje zbiornika zaporowego
i rekreacyjnego. (...) Różne funkcje zbiornika
pozostają ze sobą w sprzeczności. (...) Modele
ułatwiające zarządzanie zbiornikiem tworzyli
w ramach projektu naukowcy z Politechniki
Krakowskiej. „Ponieważ zapotrzebowanie na
wodę spadło, pojawia się pewna rezerwa, którą można wykorzystać na rzecz podniesienia
efektywności ochrony przeciwpowodziowej.
Naszym zadaniem jest budowa zintegrowanych scenariuszy, pozwalających lepiej kontrolować potencjał na bieżąco i prognozować jego
zmiany, uwzględniając oczywiście również
bezpieczeństwo ludzi mieszkających w pobliżu” — wyjaśniła prof. Elżbieta Nachlik z Politechniki Krakowskiej. Projekt „Zintegrowany
system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego” realizuje od stycznia
2010 r. konsorcjum naukowe, koordynowane
przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wartość projektu realizowanego w latach 2010–
2014 to 19,7 mln zł. Wartość dofinansowania
w ramach unijnego Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka wyniosła 16,7 mln
zł. W skład konsorcjum naukowego wchodzą
— obok Uniwersytetu Śląskiego — także: Politechnika Krakowska, Instytut Ekologii Terenów
Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej
Akademii Nauk w Zabrzu.
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Nowa Rada Programowa Radia „Nowinki”
Drugą kadencję swej działalności
rozpoczęła Rada Programowa Radia
„Nowinki”. Podczas spotkania, które odbyło się 20 stycznia, nominacje członkom odnowionego zespołu
wręczył rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak. Funkcję
przewodniczącego rady powierzono
ponownie dr. hab. Wojciechowi Otowskiemu, prof. PK.
Przypomnijmy, że przez wiele lat
„Nowinki” emitowały swój program dla
mieszkańców osiedla domów studenckich PK w Czyżynach. Dopiero od lutego
2011 r. radio ogromnie zwiększyło potencjalny zakres swego oddziaływania,
wchodząc do internetu, dzięki czemu te-

raz może być słuchane nawet w Australii. Od ponad roku radiem kieruje Ewa
Korbut przy współpracy m.in. grona około dziesięciu wolontariuszy, notabene
studentów różnych krakowskich uczelni.
Rada Programowa wspiera działalność radia swym głosem doradczym
od jesieni 2010 r. W tym czasie „Nowinki” nie tylko dokonały dużego skoku
technologicznego, ale okrzepły też pod
względem organizacyjnym i programowym. Co nie wyklucza dalszych zmian.
Wspomniał o tym podczas posiedzenia
inaugurującego drugą kadencję Rady
Programowej rektor Kazimierz Furtak,
który postulował wprowadzenie na antenę programów o walorach edukacyjnych.

Wyrazem troski władz uczelni o rozwój
radia był też udział w spotkaniu dyrektor
administracyjnej PK Lidii Ponanty.
W dyskusji o najbliższej przyszłości
„Nowinek” za celowe uznano utrzymanie dotychczasowego charakteru rozgłośni jako radia przede wszystkim dla
studentów. Aczkolwiek — jak podkreślał
przewodniczący rady Wojciech Otowski — radio powinno w pewnym stopniu
uwzględniać też zainteresowania starszych słuchaczy, pracowników uczelni.
Audycje „Nowinek” są łatwo dostępne ze
strony internetowej Politechniki Krakowskiej.

(ps)

Wystawa w Galerii „Floriańska 22”

Wystawa w Muzeum Archidiecezjalnym

Krocząc ulicami

Portrety Madonny

Latem 2012 r. pisaliśmy na naszych łamach o książce
prof. Ewy Gołogórskij-Kuci „Step by step. Krok za krokiem”.
Teraz zdjęcia zebrane w tym niskonakładowym albumie zostały udostępnione szerszemu gronu miłośników fotografii na wystawie w Galerii „Floriańska 22”. Wernisaż odbył się 8 stycznia.
Na fotografiach autorka pokazała życie codzienne od…
dołu: ludzkie stopy wędrujące ulicami miasta. Stopy w przeróżnych odmianach obuwia, należące do ludzi o różnym statusie
materialnym, idące krokiem spacerowym lub szybkim. Otwarcie tej nietypowej wystawy przyciągnęło liczne grono pracowników Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby PK, gdzie autorka
prac wykłada i prowadzi zajęcia ze studentami. Nie brakło też
na wernisażu osób z innych jednostek Wydziału Architektury
i spoza naszej uczelni, w tym dawnych uczniów. Wśród przybyłych gości był rektor PK prof. Kazimierz Furtak, prorektor
dr hab. inż. Andrzej Białkiewicz, prof. PK i prof. Stefan Dousa.

Serię swoich prac malarskich pod wspólnym tytułem „Moje
Madonny” pokazała w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała
Karola Wojtyły w Krakowie dr hab. Joanna Stożek. Wystawa
została otwarta 9 stycznia.
Joanna Stożek jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym
w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby PK. Wystawiała m.in.
w Belgii, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Jej obrazy o tematyce sakralnej zdobią kościoły w Krakowie, Radomiu i Detroit.
Prace pokazane teraz w Muzeum Archidiecezjalnym, skupione
wokół jednego tematu, cechuje wysoka jednorodność stylistyczna. Wystawę otworzył dyrektor muzeum ks. dr Józef Nowobilski. Licznie przybyli goście usłyszeli od biskupa Jana Szkodonia
ciepłe słowa na temat twórczości Joanny Stożek. W wernisażu
uczestniczył prorektor PK dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz,
prof. PK. Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby przygotował na
wystawę bardzo starannie katalog.
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Galeria GIL
Anioły Europy
7 lutego — 2 marca 2014 r.
Dzięki współpracy z Fundacją Sztuki Osób Niepełnosprawnych mieliśmy
okazję gościć wystawę „Anioły Europy”,
wykonaną przez niepełnosprawnych
artystów ze Stalowej Woli i Krakowa.
Malowane na jedwabiu i płótnie anioły
poszczególnych krajów Unii Europejskiej, nawet bez podpowiedzi (na ramie
każdej pracy umieszczono flagę i nazwę kraju) pokazują charakterystyczne
cechy danego państwa, odwołują się
do znanych elementów architektury,
krajobrazu czy narodowych legend.
Niepełnosprawni artyści wykazali się
niezwykłą wyobraźnią, definiując poszczególne kraje.
W wystawie uczestniczyli: Warsztaty
Terapii Zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli, Stowarzyszenie Integracji oraz
Aktywizacji Zawodowej i Społecznej
Osób Niepełnosprawnych — Warsz-

taty Terapii Zajęciowej „EMAUS” oraz
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD —
Warsztaty Terapii Zajęciowej os. Stalowe 9 Nowa Huta. Autorzy prac to:
Anna Słysz, Agnieszka Łypik, Karolina
Nowotarska, Daniel Rzeźnicki, Urszula
Powęska, Łukasz Januszewski, Moni-

ka Żukowska, Małgorzata Gietka, Marta Maruszak, Piotr Radliński, Grzegorz
Gongolewski, Paweł Kuzdrzał, Stanisław
Jeż, Edyta Wiatr, Paulina Jaśkowska,
Ewa Berdychowska, Janusz Mierzwa.

której każdy z uczestników zaprezentował swoje prace.
„Przywieźliśmy dobre wspomnienia
z tej pełnej smaków, zapachów i kolorów
wyspy” — tak opisała pobyt na Sycylii
Julia Gmosińska, przewodnicząca koła.
I taka właśnie jest wystawa: pełna słońca
i kolorów, oddająca klimat i koloryt zwiedzanych malowniczych miasteczek, jak
Ragusa, Scicli, Modica.
W wyprawie uczestniczyli: dr inż.
arch. Krzysztof Ludwin — opiekun koła,

Julia Gmosińska — przewodnicząca
koła, Marta Muszyńska, Barbara Lorenz,
Anna Dziur, Joanna Dziur, Kamila Froń,
Anna Ochwat i Grzegorz Schnotale.

(dz)

Galeria Kotłownia
Studenckie Koło Naukowe „Akwarela i Architektura” powstało w Zakładzie
Architektury Przemysłowej Instytutu
Projektowania Architektonicznego WA
PK. Jego opiekunem jest dr inż. arch.
Krzysztof Ludwin. Inauguracją działalności koła był tygodniowy wyjazd na Sycylię. Plonem wyprawy jest wystawa, na

(dz)
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Sycylia i SKN „Architektura
i Akwarela” WA PK
11 lutego — 6 marca 2014 r.
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Na koniec numeru...

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA

Świąteczny wypoczynek
Gdy przychodzą jakieś święta,
Gęba ma być uśmiechnięta,
A ja mam być wypoczęty —
Spokój święty!
Ale czy to wypoczynek
Pośród ciotek i kuzynek.
Zamiast zwykłej normalności —
Nadmiar gości.
A mnie od samego rana
Brak mojego jest kompana:
Laptop stoi nieotwarty!
To nie żarty.
Więc na koniec takich świąt
Do laptopa włączam prąd,
I tak choćby przez godzinę —
Wypoczynek.
Po ekranie mego kompa,
Wdzięcznie sobie myszka stąpa,
A ja w mailach czytam tekst —
I relaks jest.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Fot.: Jan Zych

Fot.: Jan Zych
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PS.
A może anons dać na rynku,
Z billboardu napis będzie błyskać:
Komputerowy kurs wypoczynku —
Prowadzić będzie biała myszka.

Ten, kto wymyślił świąteczne porządki,
godzien jest pomnika lub innej pamiątki.
Ludwik Jerzy Kern
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