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Santo subito
Kanonizacja Jana Pawła II to ważne 

wydarzenie dla całego Kościoła katolic-
kiego i dla Polski jako miejsca urodze-
nia następcy św. Piotra. To także ważne 
wydarzenie dla świata nauki, z którym 
Papieża Polaka łączyły liczne więzi 
i któremu poświęcał on sporo uwagi, by 
wspomnieć tylko dwa szczególnie gło-
śne wydarzenia pontyfi katu — encyklikę 
„Fides et ratio” i rehabilitację Galileusza. 
Przez długie lata bliskie więzi łączyły 
Karola Wojtyłę, później Ojca Świętego, 
ze studentami i pracownikami Politech-
niki Krakowskiej. Owocem niezliczonych 
spotkań było przyjęcie w 1999 r. przez 
Jana Pawła II tytułu Honorowego Sena-
tora i Profesora PK, więc wpisanie Go 
w poczet świętych jest też świętem spo-
łeczności naszej uczelni.

Jan Paweł II zostanie 31. świętym 
Polakiem wśród ponad 11 tys. świętych 
Kościoła katolickiego. Przy okazji zbli-
żających się uroczystości warto wspo-
mnieć, że polski Papież sam znacznie 
przyczynił się do powiększenia gro-
na świętych. W trakcie swego prawie 
27-letniego pontyfi katu beatyfi kował 
1345 osób i kanonizował 482.

Wśród około 250 Polaków, oczekują-
cych dziś na beatyfi kację, najwięcej jest 
duchownych. W tej grupie sporo kandy-
datów znało osobiście Jana Pawła II. Li-
sta błogosławionych Polaków liczy około 
230 nazwisk i teoretycznie każda z tych 
osób może zostać kanonizowana. Pro-
cesy toczą się nieraz bardzo długo. Wpi-
sany w 2007 r. w poczet świętych przez 
Benedykta XVI Szymon z Lipnicy ocze-
kiwał na kanonizację 322 lata. Bł. Wła-
dysław z Gielniowa jest kandydatem na 
świętego już 264 lata, a sławny kroni-
karz bł. Wincenty Kadłubek — 250 lat. 
W przypadku postaci historycznych 

okres oczekiwania wydłuża się często 
z powodu luk w dokumentach świadczą-
cych o życiu kandydata bądź też braku 
przypadku cudownego uzdrowienia, któ-
re nie budziłoby wątpliwości.

Papież Benedykt XVI rozważał po-
czątkowo możliwość kanonizowania 
Jana Pawła II z pominięciem etapu be-
atyfi kacji. W tej sprawie zasięgał rady 
kardynałów. Ostatecznie doszedł do 
wniosku, że mimo wznoszonych bezpo-
średnio po śmierci Jana Pawła II okrzy-
ków „Santo subito!” nie należy pomijać 
zwyczajowej procedury. Dziś dla osób 
żyjących w okresie pontyfi katu Jana 
Pawła II jego świętość jest oczywista. 
Jednak w przyszłości mogłyby pojawić 
się głosy, że przyspieszonej kanonizacji 
dokonano pod wpływem emocji, a na-
wet zbiorowej histerii. Dlatego zapadła 
decyzja, by wszystkie etapy postępowa-
nia zostały przeprowadzone z należytą 
starannością. Biorąc jednak pod uwagę 
czas, jaki przeważnie zajmuje takie po-
stępowanie, w przypadku Jana Pawła II 
można mówić o spełnieniu postulatu 
„Santo subito”. 

Dekret potwierdzający cud dokona-
ny za wstawiennictwem bł. Jana Paw-
ła II papież Franciszek podpisał 5 lipca 
2013 r. Podstawą było niewytłumaczalne 
z lekarskiego punktu widzenia uzdro-
wienie mieszkanki Kostaryki Floribeth 
Mory. W kwietniu 2011 r. wykryto u niej 
tętniaka wrzecionowatego prawej półkuli 
mózgu. Pacjentka przeszła liczne bada-
nia potwierdzające ciężką chorobę. Gdy 
1 maja tegoż roku beatyfi kowany został 
Jan Paweł II, w tym samym dniu lekarze 
niespodziewanie stwierdzili, że oznaki 
choroby całkowicie zniknęły. Potwierdziły 
to dalsze szczegółowe badania. Przed-
stawiciele miejscowego arcybiskupstwa 

Poproszony przez naszego kolegę redakcyj-
nego Jana Zycha o autograf Papież  podpisu-
je mu album poświęcony Kaplicy Sykstyńskiej 
(Castel Gandolfo, 1979 r.)

oznajmili, że stał się podwójny cud, bo-
wiem pod wpływem uzdrowienia Flori-
beth Mory jej rodzina odzyskała wiarę.

W oczekiwaniu na ceremonię ka-
nonizacyjną, która nastąpi 27 kwietnia 
w Watykanie, wspominamy Ojca Świę-
tego Jana Pawła II również na łamach 
„Naszej Politechniki”. Specjalny dodatek 
z tej okazji publikujemy na środkowych 
stronach niniejszego numeru. 

Lesław Peters
Redaktor naczelny 
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TECHNIKA W SŁUŻBIE SACRUM

Budowanie świątyni narodu

Niektóre projekty bardzo długo czekają na swój czas. 
Ukończony w 1994 r. tunel pod kanałem La Manche 
planował zbudować jeszcze Napoleon. Idea wznie-

sienia obiektu, o którym będzie mowa, ma co najmniej 
równie długą historię. Powstała u schyłku rzeczpospolitej 
szlacheckiej, a jej realizacja nastąpiła dopiero na początku 
trzeciego dziesięciolecia III Rzeczypospolitej. Należymy do 
pierwszego pokolenia, które może oglądać efekt decyzji 
podjętej przez naszych przodków 223 lata temu. 

Zgodnie z wolą praojców 
W południowej części Warszawy, na terenie dzielnicy Ursy-

nów, na Polach Wilanowskich, niemal naprzeciwko sławnego 
pałacu króla Jana III Sobieskiego, wzniesiona została w ostat-
nich latach Świątynia Opatrzności Bożej. Ponad dwa wieki 
temu postanowiono ją zbudować jako wotum dziękczynne na-
rodu polskiego za uchwalenie „Konstytucji 3 Maja”. Decyzję 
w tej sprawie powziął Sejm Czteroletni zaledwie dwa dni po 
uchwaleniu konstytucji — 5 maja 1791 r. Rozpisano konkurs, 
którego plon przedstawiono królowi. Stanisław August Ponia-
towski najwyżej ocenił projekt architekta Jakuba Kubickiego, 

który proponował wzniesienie kościoła dwupoziomowego na 
rzucie ośmioboku, z czterema przybudówkami. Obiekt miał 
stanąć na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego Uniwer-
sytetu Warszawskiego, w pobliżu Łazienek. 3 maja 1792 r. 
w miejscu planowanej budowy złożono uroczyście kamień 
węgielny, ale III rozbiór Polski w 1795 r. położył kres podjętym 
pracom. 

Do idei wrócono po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
Rozpisany w 1929 r. konkurs otwarty na projekt świątyni nie 
przyniósł zadowalających efektów, natomiast w ogłoszonym 
rok później i rozstrzygniętym w grudniu 1931 r. konkursie zamk-
niętym zwyciężył projekt Bohdana Pniewskiego. Autor połączył 
w tym projekcie wzorce francuskich katedr gotyckich i ame-
rykańskich drapaczy chmur. Kościół miał stanąć na Polu Mo-
kotowskim. Zanim jednak przystąpiono do budowy, wybuchła 
II wojna światowa. 

Lata okupacji niemieckiej, a następnie czasy Polski Ludo-
wej znów odsunęły w czasie spełnienie idei. Dopiero przełom 
1989 r. otworzył drogę do realizacji decyzji Sejmu Czteroletnie-
go. Opowiedział się wówczas za tym prymas Polski kard. Józef 
Glemp. 23 października 1998 r. Sejm RP dał zielone światło dal-
szym działaniom w tej sprawie, wyrażając uznanie dla inicjatywy 

TTTTT

Świątynia Opatrzności Bożej — wizualizacja
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kardynała Glempa. I znów, jak przed wojną, dopiero drugi kon-
kurs przyniósł rozstrzygnięcie. Za godny realizacji uznano pro-
jekt Wojciecha i Lecha Szymborskich. Tym razem wybór miejsca 
padł na Pola Wilanowskie — przy trakcie wiodącym od alei Rze-
czypospolitej, ulicą Jana Sobieskiego, Alejami Ujazdowskimi, 
Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem wprost na plac 
Zamkowy i Rynek Startego Miasta. 

Przebywając w Polsce w 1999 r., Jan Paweł II poświęcił 
13 czerwca kamień węgielny pod budowę Świątyni Opatrzno-
ści Bożej. Wmurowanie kamienia na placu budowy nastąpiło 
2 maja 2002 r. Dziś świątynia traktowana jest jako wotum naro-
du za odzyskanie niepodległości. 

Samo wzniesienie monumentalnego obiektu okazało się nie 
lada wyzwaniem inżynieryjnym. Zarówno na etapie projektowa-
nia, jak i w trakcie prowadzenia prac budowlanych trzeba było 
pokonać wiele skomplikowanych problemów, na które nikt nie 
miał gotowych recept. Skala trudności okazała się tak wielka, że 
budowa przyciągnęła uwagę fachowców zagranicznych. Poza 
gronem specjalistów mało kto wie, że kluczową rolę w pomyślnej 
realizacji przedsięwzięcia odegrał wybitny specjalista w dziedzi-
nie technologii i konstrukcji z betonu oraz inżynierii mostowej, 
były rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Kazimierz Flaga. 

Trzy ustroje konstrukcyjne
Aby zdać sobie sprawę z rozmiarów Świątyni Opatrzno-

ści Bożej należy powiedzieć, że swoją wysokością (dokładnie: 
75 m 55 cm) obiekt ten niewiele ustępuje wyższej wieży kościoła 
Mariackiego w Krakowie (81 m) i przewyższa wieżę niższą (69 m). 
W odróżnieniu od większości tradycyjnych kościołów Świątynia 
Opatrzności Bożej została zaprojektowana na rzucie kwadratu. 

Jej bryłę postanowiono wykonać z monolitycznej konstruk-
cji żelbetowej, używając tzw. betonu architektonicznego, ma-

teriału, który nie pozwala na 
zarysowania powierzchniowe. 
W pierwszym etapie, w latach 
2002–2004, został zbudowa-
ny kościół dolny, znajdujący 
się w części podziemnej świą-
tyni. Znajduje się tu Panteon 
Wielkich Polaków, miejsce, 
w którym pochowano m.in. 
ostatniego prezydenta RP na 
uchodźstwie Ryszarda Ka-
czorowskiego i pierwszego 
ministra spraw zagranicznych 
III RP Krzysztofa Skubiszew-
skiego. Po ukończeniu kościo-
ła dolnego przystąpiono do re-
alizacji części nadziemnej, na 
którą składają się trzy podsta-
wowe ustroje konstrukcyjne: 
— nawa główna, 
— cztery pylony (wraz z ka-
plicami), 
— cztery mosty (zwane też 
ryglami) zawieszone pomię-
dzy pylonami. 

Nawa główna ma postać 
rotundy złożonej z 26 pochy-
lonych fi larów, ustawionych 
na obwodzie okręgu o śred-
nicy 68 metrów. Na wyso-
kości 26,42 m są one spięte 
pierścieniem wewnętrznym 
(na tym poziomie postanowio-
no ulokować Muzeum Jana 
Pawła II i Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego oraz ogólnie 

Świątynia Opatrzności Bożej — przekrój
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dostępny taras widokowy), a na wysokości 37,58 m — pierście-
niem obrzeżnym, który dźwiga kopułę kościoła.

Pylony narożne pełnią funkcję trzonów komunikacyjnych dla 
muzeum. Znajdują się w nich schody żelbetowe, szyby wind, 
a na poziomie muzeum sale projekcyjne. Pylony mają przekrój 
kwadratowy o wymiarach zewnętrznych 4,80 m x 4,80 m. Ich 
ściany zewnętrzne są grubości 40 cm. 

Elementem nadającym obiektowi monumentalny charakter 
są mosty zawieszone pomiędzy wierzchołkami pylonów. Mosty 
razem z pylonami tworzą potężne ramy portalowe, a wraz ze 
schodami wejściowymi prowadzącymi z trzech dziedzińców — 
Ojczyzny, Chwały i Ludu Bożego — stanowią znane z architektu-
ry antycznej Grecji propyleje, czyli bramy wejściowe do świątyni. 
Mosty mają niemal kwadratowy przekrój (4,80 x 4,81 m) i ściany 
o grubości 40 cm. 

Kłopoty z ciepłem hydratacji
Wzniesienie tak olbrzymiego i skomplikowanego konstruk-

cyjnie obiektu postawiło jego twórców przed niezwykle trudnym 
zadaniem. Dlatego też po zbudowaniu części podziemnej po-
stanowiono zwrócić się o pomoc do prof. Kazimierza Flagi, jed-
nego z niewielu w kraju specjalistów, łączącego talent i wiedzę 
znakomitego konstruktora z olbrzymim dorobkiem naukowym 
w dziedzinie technologii betonu. Podczas realizacji obiektu 
niezmiernie przydatne okazało się doświadczenie uczonego 
w dziedzinie mostownictwa.

Początkowo Kazimierza Flagę poproszono o weryfi kację pro-
jektu konstrukcyjnego świątyni. Z biegiem czasu wyłaniające się 
problemy spowodowały, że realizatorzy obiektu coraz częściej 
odwoływali się do olbrzymiej wiedzy profesora, w szczególno-
ści dotyczącej posługiwania się betonem. Większość elemen-
tów konstrukcji obiektu zaprojektowano jako elementy masywne 
(klasyfi kowane jako elementy o średniej i dużej masywności). 
W konstrukcjach betonowych w początkowej fazie wiązania be-
tonu wytwarza się ciepło zwane ciepłem hydratacji. Dojrzewający 
beton może się w tym czasie nagrzewać nawet do temperatury 
przekraczającej 50°C. Powstają wówczas duże różnice tempe-
ratur między wnętrzem betonowego elementu a jego powierzch-
nią. O ile latem, gdy powietrze ma temperaturę na poziomie 
30°C, gradienty temperatur nie są jeszcze zbyt wysokie, o tyle 
zimą różnice sięgać mogą nawet 60–70 stopni. Duże różnice 
temperatury mogą spowodować, że powstające przypowierzch-
niowe naprężenia rozciągające przekroczą wytrzymałość mate-
riału na rozciąganie, powodując zarysowania i pękanie betonu. 

Aby temu zapobiec, stosuje się różne zabiegi technologicz-
ne. Chcąc zmniejszyć różnicę temperatur między wnętrzem 
stygnącego betonu a jego powierzchnią, zimą ociepla się sza-
lunek (deskowanie), co wszak prowadzi do wydłużenia procesu 
wiązania betonu. Przykładowo, podczas budowy zapory w So-
linie na Sanie użyto grubych okładzin ze styropianu i wyrówny-
wanie temperatur trwało wówczas kilka lat.

Dla Świątyni Opatrzności Bożej prof. Kazimierz Flaga za-
projektował odrębne mieszanki betonowe na zimę i na lato. 
Do mieszanek zimowych dobrał cement portlandzki, który po-
zwalał na podgrzanie mieszanki, konieczne z uwagi na proces 
dojrzewania betonu. Zimą szalunek był ocieplany, aby zmniej-
szyć przypowierzchniowe gradienty temperatury. Latem zaś 
stosowano mieszaninę cementu portlandzkiego z niskokalo-
rycznym cementem hutniczym dla zmniejszenia maksymalnej 
temperatury samonagrzewu. Do mieszanek betonowych stoso-
wano ponadto dodatek lotnych popiołów krzemionkowych, aby 

poprawić urabialność w celu zapobieżenia „rakom” i pęche-
rzom na zewnętrznych powierzchniach betonu architektonicz-
nego. Prof. Flaga wprowadził też monitoring temperatury, którą 
mierzono w środku i na powierzchni. Na specjalnych wykre-
sach wskazał, jakie różnice temperatur są dopuszczalne. Gdy 
różnica była zbyt duża, należało przerwać betonowanie. 

Realizując to olbrzymie przedsięwzięcie, należało też brać 
pod uwagę zjawiska związane ze skurczem betonu. Trzeba 
było się liczyć z tym, że pod wpływem zjawisk skurczowych 
nastąpi na przykład rozerwanie mającej kształt pierścienia płyty 

Fragment świątyni w  budowie. Widok rozkutych ścian wewnętrznych 
pylonu dla osadzenia wnęk łożyskowych
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dolnej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskie-
go. Na szczęście kwestia naprężeń skurczowych w konstruk-
cjach to specjalność prof. Flagi. Specjalność tym cenniejsza, 
że w Polsce mało kto poza krakowskim badaczem zajmuje się 
tą problematyką. Profesor opracował takie rozwiązanie, aby 
do rozerwania płyty doszło w miejscu z góry przewidzianym — 
w miejscu przerwy roboczej. 

Inżynierski majstersztyk
Jak widać, rola prof. Kazimierza Flagi z czasem znacznie 

przekroczyła początkowo postawione mu zadanie weryfi kacji 
projektu. Im częściej profesor pojawiał się na placu budowy, tym 
bardziej był tu potrzebny. Mnożące się problemy technologicz-
ne prowadziły do sporów między głównymi partnerami przed-
sięwzięcia: architektem, konstruktorem, inspektorem nadzoru 
i wykonawcą. Prof. Flaga gasił przeciągające się dyskusje, roz-
wiązując kolejne problemy. Ostatecznie stał się konsultantem 
całej budowy, nie tylko w zakresie technologii betonu. 

Bezcenne okazało się jego doświadczenie w dziedzinie 
mostownictwa, gdy pojawiła się kwestia bezpiecznego podnie-
sienia wspomnianych wyżej mostów, które należało zainstalo-
wać między pylonami na wysokości 35 metrów. Betonowanie 
ich na tej wysokości nie wchodziło w grę. Trzeba było wykonać 
je na poziomie stropu dolnego kościoła, a następnie podnieść 
między pylonami uważając, aby w trakcie operacji nie doszło 

do zaklinowania któregoś z 700-tonowych mostów. Szczelina 
między ścianą pylonu a czołową powierzchnią mostu wynosiła 
zaledwie około 3 cm. Drobna niedokładność w fazie podnosze-
nia groziła poważnymi komplikacjami. Później mosty należało 
jeszcze osadzić na podporach. Cała ta operacja była prawdzi-
wym inżynierskim majstersztykiem. 

Idąc za sugestią prof. Kazimierza Flagi, kopułę świątyni po-
kryto miedzianą blachą. Profesor doprowadził też do pewnej 
istotnej korekty w końcowym wyglądzie świątyni. Jej projektant 
Wojciech Szymborski postanowił zwieńczyć kopułę krzyżem 
o wysokości około 3 m. Na wzór bazyliki św. Piotra w Watyka-
nie, gdzie znajduje się krzyż podobnej wielkości. Prof. Flaga 
zauważył jednak, że kopuła bazyliki św. Piotra ma inną formę 
niż kopuła świątyni na Polach Wilanowskich. Znajduje się bo-
wiem na niej bęben przykryty następną, mniejszą kopułą — i to 
do tej drugiej kopuły dobrano wielkość stojącego tam krzyża. 
Tymczasem na kopule Świątyni Opatrzności Bożej krzyż tych 
rozmiarów byłby stanowczo zbyt mały. Profesor zaproponował, 
by miał on ponad 5 m wysokości. Wywiązała się dyskusja, ale 
po pewnym czasie architekt ostatecznie przyznał rację inżynie-
rowi. Dziś, gdy zaświeci słońce, krzyż wyłożony złoconą blachą 
jest dobrze widoczny nawet daleko od Warszawy. Trudno by-
łoby sobie wyobrazić świątynię bez tego wyrazistego symbolu. 

Budowniczowie Świątyni Opatrzności Bożej wykazali się 
wielkimi umiejętnościami, wysoką wiedzą techniczną i sumien-
nym prowadzeniem robót. A zaprojektowany dla obiektu na 
Polach Wilanowskich beton wysokiej jakości stanowi znaczący 
wkład w myśl techniczną polskiego budownictwa. 

*
Powstanie Świątyni Opatrzności Bożej jest zasługą wielu ludzi. 

Nie sposób obiektywnie stwierdzić, kto wniósł największy wkład 
w jej budowę. Na podkreślenie zasługuje wszak fakt, że prof. Ka-
zimierz Flaga, który budowie świątyni poświęcił siedem lat swego 
życia, został uhonorowany medalem „Za Zasługi dla Archidiecezji 
Warszawskiej”. 26 czerwca 2011 r. podczas uroczystości w archi-
katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie medal ten otrzymał 
z rąk metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. 

Lesław Peters

Montaż krzyża na kopule
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Kronika
Marzec

3–-6 III 26. Konferencja Naukowa Instytutu Geotechniki Wydziału Inżynierii Środowiska PK „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie 
konstrukcji hydrotechnicznych” w Korbielowie.

4 III Seminarium pt. „Hala widowiskowo-sportowa w Krakowie-Czyżynach od fundamentu po dach” zorganizowane przez Młodą Kadrę 
Techniczną Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w sali konferencyjnej PK „Kotłownia”.

6–7 III Zjazd dziekanów wydziałów kształcących na kierunku inżynieria środowiska, zorganizowany na PK przez dziekana Wydziału inżynierii 
Środowiska PK prof. dr hab. inż. Elżbietę Nachlik.

6–8 III Konferencja Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych pt. „Jakość kształcenia i badania naukowe w Wy-
działach Mechanicznych” w Bukowinie Tatrzańskiej.

8 III 8. Ogólnopolska Konferencja Samorządów Studenckich „Wszystko o imprezach masowych” zorganizowana przez Parlament Samo-
rządu Studenckiego PK.

10 III Wystawa projektów studentów architektury krajobrazu „Park dla Ruczaju” zorganizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu Wy-
działu Architektury PK.

12 III Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK.
12–13 III 16. Inżynierskie Targi Pracy w Krakowie.
12–14 III Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Białowieży.

14 III Dzień otwarty PK.
Dzień Liczby Pi zorganizowany przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.

20 III Posiedzenie Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności, podczas którego prof. Kazimierz Furtak, prof. Elżbieta Nach-
lik i prof. Andrzej Rudnicki wygłosili wykład pt. „Problemy rozwoju infrastruktury technicznej w Karpatach”.

20–22 III Kongres Kultury Akademickiej, ogólnopolska debata o problemach polskiego środowiska akademickiego zorganizowana z okazji jubi-
leuszu 650-lecia UJ pod hasłem „Idea uniwersytetu — reaktywacja” w Auditorium Maximum UJ.

21 III Przedpremierowy pokaz fi lmu dokumentalnego z cyklu „Wykłady Mistrzów”: „Lekcja życia — prof. Witold Cęckiewicz, prof. Stanisław 
Juchnowicz”, zorganizowany przez Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP.

23 III Koncert Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej „Powrót przebojów” w sali teatralnej Klubu 6. Brygady Powietrznodesantowej.
24 III Złożenie kwiatów na sarkofagu Tadeusza Kościuszki oraz na płycie przysięgi na Rynku Głównym z okazji 220. rocznicy wybuchu 

insurekcji kościuszkowskiej.
38. Uliczny Bieg Sztafetowy Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki zorganizowany przez Akademicki Związek Sportowy 
PK i Centrum Sportu i Rekreacji PK.
Otwarcie wystawy „Tadeusz Kościuszko na znaczkach Poczty Polskiej” w Muzeum PK.
6. konferencja z cyklu „Kobiety w Nauce i Biznesie” zorganizowana przez Centrum Transferu Technologii PK.

27–29 III 10. Studencki Festiwal Informatyczny w Krakowie.
27–30 III 61. Mistrzostwa PK w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie w Zakopanem.

28 III I Studencka Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Arch-Eco” zorganizowana przez Koło Naukowe Projektowania Zrównoważone-
go przy Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury PK.
Posiedzenie założycielskie konsorcjum „Instytut Technologii i Innowacji A4”, w skład którego wejdą jednostki naukowo-badawcze 
i podmioty gospodarcze zainteresowane innowacjami i nowymi technologiami, w celu umożliwienia realizacji wspólnych strategicz-
nych projektów.

29 III Wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Architektury PK.
Opracowała: Renata Dudek

Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej
28 marca 2014 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
— opiniowania wniosków o przyznanie nagród ministra nauki i szkol-

nictwa wyższego;
— opiniowania wniosków o przyznanie odznaczeń uczelnianych;
— zmian w uchwale w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok 

stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, przewidzia-
nych do uruchomienia w roku akademickim 2014/2015;

— zmian w „Regulaminie studiów wyższych na PK”;
— przepisów szczegółowych Wydziału Architektury do „Regulaminu 

studiów wyższych na PK”;
— zmian w „Regulaminie studiów doktoranckich na PK”;
— zasad fi nansowania działalności Politechniki Krakowskiej w 2014 r.;
— zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej w za-

kresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na rok 2014;
— zgody na sprzedaż nieruchomości — działki nr 766/1 położonej 

w Krakowie;
— zgody na dzierżawę pomieszczeń stołówki przy ul. Warszaw-

skiej 24;
— oceny możliwości regulowania zobowiązań Ośrodka Badawczo-

-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA w Krako-
wie przez Politechnikę Krakowską.

rd

Zarządzenia rektora PK
Nr 8 z 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany w zasadach obowiązu-

jących przy wypłacaniu wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje 
i opinie w przewodzie doktorskim, przewodzie habilitacyjnym, postępo-
waniu habilitacyjnym i postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz 
przy zawieraniu umów o przejęcie kosztów tych wynagrodzeń.

Nr 9 z 17 marca 2014 r. w sprawie „Zasad gospodarowania drukami 
ścisłego zarachowania na Politechnice Krakowskiej”.

Polecenie służbowe rektora PK
Nr 1 z 25 lutego 2014 r. w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych 

Archiwum Narodowego w Krakowie.

MZ



NASZA POLITECHNIKA 4/2014

8

In
fo

rm
ac

je

Pracownicy

Profesor
Artur Ganczarski

Urodził się 22 września 1959 r. 
w Częstochowie. Po ukończeniu na-
uki w IV Liceum Ogólnokształcącym 
w 1978 r. rozpoczął studia w Instytucie 
Budownictwa Lądowego Politechniki 
Częstochowskiej. W 1983 r. obronił pra-
cę magisterską i otrzymał dyplom inży-
niera budownictwa. Jednocześnie pod-
jął studia na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Krakowskiej (specjalność: 
mechanika stosowana), gdzie w 1987 r. 
otrzymał dyplom magistra inżyniera pod-
stawowych problemów techniki. Będąc 
studentem piątego roku, podjął pracę 
w Instytucie Mechaniki i Podstaw Kon-
strukcji Maszyn (po zmianie nazwy: In-
stytut Mechaniki Stosowanej). Pracuje tu 
do chwili obecnej. 

W 1993 r. obronił pracę doktorską 
pt. „Analiza kruchego zniszczenia oraz 
kształtowanie obrotowo-symetrycznych 
sprężonych elementów konstrukcyjnych 
w warunkach pełzania, pod działaniem 
obciążeń złożonych”. (Promotorem prze-
wodu doktorskiego był prof. dr hab. inż. 
Jacek Skrzypek). Stopień doktora ha-
bilitowanego uzyskał w 2002 r. na pod-
stawie rozprawy pt. „Problemy nabytej 
anizotropii w ujęciu sprzężonej termo-
mechaniki uszkodzeń”. Odbywał zagra-
niczne staże naukowe w USA (1994 r.) 
oraz w Niemczech, gdzie przebywał 
trzykrotnie w latach 1992–2000 jako 
stypendysta m.in. PAN oraz Deutsche 
Forschungsgemeineschaft. Od 2006 r. 
zatrudniony na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego Politechniki Krakow-
skiej w Instytucie Mechaniki Stosowanej, 
od 2007 r. pełni funkcję kierownika Pra-
cowni Mechaniki Ciał Odkształcalnych. 
W 2008 r. został wybrany na prodzieka-
na Wydziału Mechanicznego. Funkcję tę 
sprawuje do chwili obecnej, po wyborze 
na drugą kadencję. 19 lutego 2014 r. 
prezydent RP nadał mu tytuł profesora 
nauk technicznych.

Zainteresowania naukowe 
prof. dr. hab. inż. Artura Ganczarskiego 
związane są z zagadnieniami modelo-
wania konstytutywnego nowoczesnych 
materiałów oraz procesów rozwoju 
uszkodzeń i ich wpływu na właściwości 
mechaniczne materiałów. Istotne pro-
blemy badawcze to: rozwój uszkodzeń 

w warunkach pełzania oraz ich wpływ na 
anizotropię właściwości mechanicznych 
materiału, sprzężenie procesów wzrostu 
uszkodzeń oraz przepływu ciepła, ogra-
niczenia w teorii płyt Reissnera, optymal-
ne kształtowanie wstępnie sprzężonych 
elementów konstrukcyjnych z uwzględ-
nieniem procesu pełzania, modelowanie 
kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych 
w zakresie niskocyklowym z uwzględ-
nieniem efektu deaktywacji uszkodzeń, 
zastosowanie materiałów funkcjonalnie 
gradowanych oraz cienkich pokryć ter-
micznie izolujących w budowie maszyn, 
anomalne zachowanie powierzchni pla-
styczności oraz tensorowych zmiennych 
stanu uszkodzenia.

Dorobek naukowy profesora obejmu-
je ponad 50 publikacji, m.in.: 2 monografi e 
— „Problemy nabytej anizotropii w ujęciu 
sprzężonej termomechaniki uszkodzeń” 
oraz „Problems of acquired anisotro-
py and coupled thermo-mechanical 
fi elds” (2001), 4 współautorskie mono-
grafi e zagraniczne — „Modeling of Ma-
terial Damage and Failure of Structures” 
(1999) — 128 cytowań, „Anisotropic Be-
haviour of Damaged Materials” (2003), 
„Advanced Materials and Structures for 
Extreme Operating Conditions” (2008) 
— 2071 pobrań wersji elektronicznej, 
„Innovative Technological Materials” 
(2010), a także najnowszą monografi ę 
„Mechanika nowoczesnych materiałów” 
(2013). 

Profesor Artur Ganczarski prezen-
tował wielokrotnie referaty na świato-
wych konferencjach i kongresach, m.in. 
podczas 8 kongresów Thermal Stresses 
(Shizuoka, Rochester, Kraków, Osaka, 
Wiedeń, Tajpej, Urbana), 4 konferencji 
COMPLAS, 4 Humboldt-Seminar, 3 pre-

stiżowych sympozjów IUTAM (Kraków 
1990, Nagoya 2000, Paryż 2012). Jego 
prace były wielokrotnie cytowane, baza 
Google wykazuje: 220 cytowań, indeks 
Hirscha wynosi 6.

Prowadzi zajęcia dla studentów 
z takich przedmiotów, jak: wytrzymałość 
materiałów, mechanika techniczna, teo-
ria plastyczności, reologia i mechanika 
zniszczenia. Jest autorem programów 
wykładów z następujących przedmio-
tów: metody projektowania materiałów 
w ekstremalnych temperaturach, ra-
chunek macierzowy i tensorowy w me-
chanice konstrukcji, mechanika pól 
sprzężonych. (Ostatni z wymienionych 
przedmiotów jest prowadzony w języku 
angielskim dla słuchaczy studium dok-
toranckiego). 

Jest członkiem polskich i międzyna-
rodowych organizacji naukowych: Ge-
sellschaft für Angewandte Mathematik 
und Mechanik (GAMM) od 1990 r. oraz 
Sekcji Optymalizacji i Sterowania Ko-
mitetu Mechaniki PAN. Pełnił funkcję 
sekretarza komitetu organizacyjnego 
3rd International Symposium on Thermal 
Stresses (Cracow 1999), a także funkcję 
koordynatora International Symposium 
Anisotropic Behaviour of Damaged Ma-
terials (Cracow 2002), konferencji zorga-
nizowanej przy współudziale i dofi nan-
sowaniu Krajowej Sieci Doskonałości 
AMAS-ISN. 

Do jego ważnych osiągnięć organi-
zacyjnych można zaliczyć działalność 
w zakresie wydawniczym, zwłaszcza 
członkostwo w Komitecie Redakcyj-
nym czasopisma naukowego o zasięgu 
światowym: „Zeitschrift für Angewandte 
Mathematik und Mechanik” (ZAMM)/ 
„Journal of Applied Mathematics and 
Mechanics”. Za działalność naukową, 
dydaktyczną oraz organizacyjną był 
wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, 
m.in.: nagrodą zespołową ministra edu-
kacji narodowej w 2000 r., nagrodą in-
dywidualną Wydziału IV PAN w 2004 r. 
oraz nagrodami indywidualnymi i ze-
społowymi rektora Politechniki Krakow-
skiej (1992, 1999, 2003, 2009 i 2011). 
Otrzymał także: Srebrny Krzyż Zasługi 
(2005), Medal Komisji Edukacji Na-
rodowej (2012), Honorową Odznakę 
Politechniki Krakowskiej (2009) oraz 
Złotą Odznakę Politechniki Krakowskiej 
(2009).

Jego hobby to: pływanie oraz pojaz-
dy zabytkowe. 
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Urodził się 19 lipca 1949 r. w No-
wym Sączu. Po ukończeniu Liceum 
Ogólnokształcącego nr 1 w Krynicy-
-Zdroju podjął studia na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej, gdzie 
w 1972 r. obronił z wyróżnieniem pracę 
dyplomową, wykonaną pod kierunkiem 
prof. arch. Witolda Cęckiewicza.

Pracę na Wydziale Architektury PK, 
w Katedrze Kompozycji Urbanistycznej 
rozpoczął 1 lutego 1973 r. Uczestnicząc 
początkowo w konkursach na osiedla 
przyszłości, jak również dzięki współ-
pracy projektowej i współautorskiej nad 
koncepcją urbanistyczną Modelowej 
Jednostki Mieszkaniowej im. Chełmoń-
skiego (zespół generalnego projektanta 
prof. arch. Witolda Cęckiewicza otrzymał 
za nią w 1979 r. prestiżową Nagrodę 
Prezydenta Miasta Krakowa) kształto-
wał umiejętności pracy interdyscypli-
narnej. W latach 1980–1983 łączył etat 
na uczelni z posadą w Biurze Projektów 
Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” 
— Kraków, gdzie doskonalił swoje do-
świadczenie twórcze i projektowe w pra-
cy zespołowej. Przez dwa i pół miesiąca 
w 1989 r. jako projektant fi rmy architek-
tonicznej AIM Consultants Ltd. w Lagos, 
w Nigerii opracowywał projekty wyko-
nawcze dla nowej stolicy tego państwa 
— Abudży.

W 1993 r. obronił z wyróżnieniem 
pracę doktorską „Geneza powstania 
i rozwoju realizmu socjalistycznego 
w architekturze i urbanistyce na tle 
przemian społeczno-politycznych w Eu-
ropie w latach 1917–1955”, wykonaną 
pod kierunkiem prof. arch. Witolda Cęc-
kiewicza. Pracę habilitacyjną, poprze-
dzoną publikacją monografi i „Kontekst 
kulturowy architektury i urbanistyki so-
wieckiego totalitaryzmu w świetle wy-
branych utopii społecznych”, obronił 
z wyróżnieniem na PK w 2013 r., uzy-
skując stopień doktora habilitowanego 
nauk technicznych w dziedzinie teorii 
architektury i urbanistyki.

Działalność naukowa dr. hab. inż. 
arch. Andrzeja Lorka ogniskuje się wokół 
zagadnień z zakresu architektury i urba-
nistyki, ze szczególnym wskazaniem 
na teorię projektowania obszarów śród-
miejskich, tożsamość miast i ich dzie-
dzictwa kulturowego. Równorzędnymi 
problemami badawczymi pozostają za-
sady urbanistyki operacyjnej, stosowane 

z powodzeniem w miastach francuskich, 
a także najwybitniejsze dzieła architektu-
ry i urbanistyki europejskiej stanowiące 
przedmiot jego wykładów.

Jest autorem 30 publikacji, m.in. jed-
nego z rozdziałów książki „Nowa Huta 
— architektura i twórcy miasta idealne-
go. Niezrealizowane projekty” (Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 
2006), także opublikowanej w czaso-
piśmie „Architektura & Biznes” recenzji 
książki Leona Kriera „Architektura. Wy-
bór czy przeznaczenie”. Pozostałe pu-
blikacje mają charakter naukowy, często 
dwujęzyczny i odnoszą się do zagadnień 
z zakresu teorii rozwoju miasta i metod 
jego przekształcania.

Jego wyjazdy zagraniczne zawsze 
mają określony profi l poznawczy i nauko-
wy. I tak, w 1988 r. brał udział w polsko-
-niemieckim seminarium zorganizowa-
nym dzięki wymianie kadry naukowej 
z Katedry Kompozycji Urbanistycznej 
PK i Technische Universität w Stuttgar-
cie i dotyczącym zagadnień z dziedziny 
urbanistyki i teorii projektowania obsza-
rów śródmiejskich. W 1993 r. przeby-
wał w Turynie w celu zapoznania się ze 
strukturą programową i organizacyjną 
Facolta di Architectura in Politecnico 
Torinese. Na zaproszenie Ecole d’Ar-
chitecture w Saint-Etienne we Francji 
zasiadał w komisji dyplomującej jednego 
ze studentów. Od 2005 r. systematycz-
nie bierze udział w zagranicznych semi-
nariach wyjazdowych, organizowanych 
przez Wydział Architektury we Wrocła-
wiu. W 2011 r. uczestniczył w wyjeździe 
naukowym do Brukseli, Brugii i Paryża 
(w ramach programu POKL), by zapo-
znać się z najnowszymi osiągnięciami 

z zakresu rewitalizacji obszarów śród-
miejskich historycznych miast Belgii 
i Francji.

Za ważny uznaje udział w między-
narodowej konferencji zorganizowanej 
w 1999 r. w Eisenhuttenstadt w Niem-
czech, poświęconej problematyce 
ochrony dziedzictwa kulturowego miast 
epoki realizmu socjalistycznego oraz 
w konferencji zorganizowanej w 2000 r. 
przez European Association of Urban Hi-
storians (w trakcie sesji panelowej „The 
Limitations of Urban Planning in Socialist 
Cities in The 20th Century” wygłosił wy-
kład „Urbanisme et les villes nouvelles 
en Pologne 1945–1955”).

Jako nauczyciel akademicki dr hab. 
inż. arch. Andrzej Lorek prowadzi zaję-
cia dla studentów Wydziału Architektury 
PK. Jest promotorem prac magister-
skich i licencjackich. Za osiągnięcia 
w dziedzinie działalności dydaktycznej 
otrzymał w 1987 r. nagrodę indywidual-
ną rektora PK.

Jest członkiem Stowarzyszenia Ar-
chitektów Polskich, w 2004 r. został 
sekretarzem prestiżowej interdyscy-
plinarnej Komisji Rozwoju Miasta Kra-
kowa przy PAU i PAN. Wyróżniony na-
grodą rektorską zespołową I i II stopnia 
w 1984 r. i 1985 r. Odznaczony Hono-
rową Odznaką PK oraz Srebrnym Krzy-
żem Zasługi.

Jest żonaty, ma syna. Biegle włada 
językiem francuskim (egzamin państwo-
wy zdał w 1983 r.). Jego hobby to: książ-
ki, fotografi a, podróże i fi latelistyka.

Doktorzy habilitowani
Andrzej Lorek

Prof. Maciej Złowodzki 
na czele komisji PAU

Najmłodszą komisją międzywy-
działową w strukturze Polskiej Aka-
demii Umiejętności jest powołana 
do życia w grudniu 2013 r. Komisja 
Ergonomii. Pierwszym jej przewodni-
czącym został prof. Maciej Złowodz-
ki, dyrektor Instytutu Projektowania 
Architektonicznego na Wydziale Ar-
chitektury PK. Jest to wyraz wysokie-
go uznania dla osiągnięć uczonego, 
bowiem funkcję przewodniczącego 
komisji w PAU powierza się wyłącz-
nie wybitnym specjalistom w po-
szczególnych dyscyplinach wiedzy. 
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Mirosław Mrzygłód
Urodził się 18 grudnia 1968 r. w Wa-

dowicach. Jest absolwentem Zespo-
łu Szkół Technicznych im. Tadeusza 
Kotarbińskiego w Andrychowie, gdzie 
w 1988 r. ukończył Technikum Mecha-
niczne, specjalność — obróbka skra-
waniem. Tę samą specjalność wybrał 
w trakcie studiów magisterskich na 
kierunku technologia maszyn, prowa-
dzonym przez Wydział Mechaniczny 
Politechniki Krakowskiej. Studia ukoń-
czył w 1994 r. W trakcie ostatniego 
semestru nauki podjął pracę w zakła-
dach Telkom-Telos w Krakowie jako 
specjalista technolog. Zajmował się 
projektowaniem procesów technolo-
gicznych form wtryskowych i narzędzi 
do formowania wyrobów z blach. Po-
nadto wdrażał nowe technologie obrób-
ki elektroerozyjnej oraz wspomagania 
komputerowego wytwarzania CAM. Od 
1996 r. pracował w POB „Opakomet” 
na stanowisku technologa, kontynuując 
rozwój zawodowy głównie w dziedzinie 
programowania numerycznego obra-
biarek CNC oraz technologii elektroero-
zyjnych. W latach 1998–1999 ukończył 
studia podyplomowe z informatyki na 
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz kurs 
administrowania systemem Unix SUN 
Solaris, a zdobytą tak wiedzę wykorzy-
stał do stosowania nowoczesnych na-
rzędzi wspomagania komputerowego 
CAD/CAE CADDS 5. W latach 1999–
2002 pracował na stanowisku specja-
listy ds. projektowania CAD w fi rmie 
Energocontrol w Krakowie. Zajmował 
się szkoleniami z zakresu oprogramo-
wania CAD CATIA V4 i V5 oraz pracami 
projektowymi i badawczo-rozwojowymi 
z dziedziny inżynierii medycznej i kon-
strukcji pojazdów szynowych. Brał rów-
nież udział w badaniach prowadzonych 
we współpracy z AGH i z Politechniką 
Warszawską. Od 2002 r. pracuje w In-
stytucie Pojazdów Szynowych Poli-
techniki Krakowskiej. Początkowo był 
zatrudniony na stanowisku starszego 
specjalisty naukowo-technicznego 
w ramach prowadzonego przez instytut 
projektu badawczego Eureka. Po ukoń-
czeniu studiów doktoranckich i obro-
nieniu na PK pracy doktorskiej pt. „Pa-
rametryczna optymalizacja konstrukcji 
pracujących przy obciążeniach wyso-
kocyklowych” w 2005 r. rozpoczął pra-
cę na stanowisku asystenta, w 2006 r. 
— adiunkta. We wrześniu 2013 r. zo-
stał p.o. dyrektorem Instytutu Pojazdów 
Szynowych. 12 lutego 2014 r. Rada 

Wydziału Mechanicznego nadała mu 
na podstawie dorobku naukowego 
i rozprawy habilitacyjnej pt. „Algorytm 
optymalizacji topologicznej konstrukcji 
ciągłych z ograniczeniami zmęczenio-
wymi” stopień doktora habilitowane-
go nauk technicznych w dyscyplinie 
„mechanika”, specjalność „optymalne 
kształtowanie konstrukcji”. 

Działalność naukową Mirosław 
Mrzygłód rozpoczął jeszcze na stu-
diach, gdy wraz ze swym przyszłym 
promotorem dr. inż. Edmundem Kula-
wikiem wziął udział w projekcie badaw-
czym z dziedziny inżynierii materiało-
wej. Kolejne prace naukowe, w których 
partycypował w latach 1999–2002, 
stanowiły efekt współpracy naukowej 
fi rmy Energocontrol z AGH i Politechni-
ką Warszawską. Od 2002 r. — daty roz-
poczęcia pracy w Instytucie Pojazdów 
Szynowych PK — rozwijał dwa kierunki 
badań. Oba zaowocowały wieloma pu-
blikacjami. Pierwszy dotyczył rozwoju 
konstrukcji pojazdów szynowych oraz 
poprawy ergonomii kabin maszyni-
stów lokomotyw; drugi — optymalizacji 
konstrukcji pracujących w warunkach 
obciążeń cyklicznych. Ten problem 
stał się przedmiotem rozprawy doktor-
skiej przygotowywanej pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Andrzeja P. Zielińskiego. 
W tym czasie nawiązał też współpra-
cę z prof. dr. hab. Andrzejem Osyczką, 
dzięki czemu powstało wiele publikacji 
na temat wykorzystania algorytmów 
genetycznych i obliczeń równoległych 
do optymalizacji złożonych konstruk-
cji. Istotna była również współpraca 

z laboratorium Europejskiej Organiza-
cji Badań Jądrowych CERN w Gene-
wie, przypadająca na lata 2002–2005. 
Brał udział w pracach nad analizą MES 
i optymalizacją podzespołów Wielkiego 
Zde rzacza Hadronów w ramach mię-
dzynarodowego projektu badawczego 
LHC. Po obronie doktoratu w 2005 r. 
uczestniczył w realizacji projektu ba-
dawczego Instytutu Konstrukcji Maszyn, 
poświęconego analizie i optymalizacji 
stref koncentracji naprężeń w zbiorni-
kach ciśnieniowych. Ponadto rozwijał 
współpracę naukowo-badawczą z Uni-
wersytetem EAFIT w Medelin, w Kolum-
bii (2011) oraz Instytutem Fizyki Jądro-
wej PAN w Krakowie (2012–2013). 

Jest autorem ponad 50 publikacji 
naukowych i raportów badawczych. 
W większości są to publikacje w języku 
angielskim, przygotowywane jako ma-
teriały konferencji o zasięgu światowym 
oraz dla renomowanych czasopism na-
ukowych (5 indeksowanych w Journal 
Citation Reports). Jest także recenzen-
tem kilku anglojęzycznych czasopism 
naukowych. 

W ramach współpracy z przemysłem 
był konsultantem naukowym dla fi rm: 
Mesco z Tarnowskich Gór (2005), Ne-
wag SA z Nowego Sącza (2006–2007), 
Lynxrail Corp. z Colorado Springs w USA 
(2011).

W pracy dydaktycznej zajmował się 
głównie takimi dziedzinami, jak wspo-
maganie komputerowe CAD/CAE oraz 
systemy transportowe. Zaowocowało to 
powstaniem jednego skryptu z dziedziny 
CAD oraz wieloma wyróżnionymi praca-
mi dyplomowymi. Jeden z dyplomantów, 
Łukasz Farbaniec ukończył doktorat na 
Uniwersytecie Paris 13, a obecnie jest 
na stażu na Uniwersytecie Johna Hop-
kinsa w USA.

Dr hab inż. Mirosław Mrzygłód jest 
członkiem: International Society for 
Structural and Multidiscyplinary Optimi-
zation (ISSMO) (od 2005 r.), American 
Institute of Aeronautics and Astronautics 
(AIAA) (od 2006 r.), Institute for Systems 
and Technologies of Information Con-
trol and Communication (INSTICC) (od 
2013 r.). W 2012 r. został powołany na 
członka stowarzyszonego Sekcji Metod 
Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu 
Mechaniki PAN. 

Interesuje się literaturą i podróżami. 
Nałogowo kupuje książki, a w wolnym 
czasie uprawia tai-chi. Jest żonaty, ma 
troje dzieci.
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Andrzej Szarata
Urodzony w Krynicy-Zdroju. Jest ab-

solwentem I Liceum Ogólnokształcące-
go w Nowym Sączu. W 1999 r. ukończył 
Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach (specjalność: budowa dróg 
i autostrad). Został zaliczony do grona 5 
proc. najlepszych absolwentów tej uczelni. 

W październiku 1999 r. zatrudniono 
go na stanowisku asystenta naukowo-
-dydaktycznego w Instytucie Inżynie-
rii Drogowej i Kolejowej Politechniki 
Krakowskiej. W 2006 r. obronił na PK 
pracę doktorską pt. „Ocena efektyw-
ności funkcjonalnej parkingów prze-
siadkowych (P+R)” (promotorem był 
prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki). 
Doktorat zdobył wyróżnienie w zorgani-
zowanym w tym samym roku konkursie 
ministra transportu. Od 2006 r. pracuje 
na stanowisku adiunkta Katedry Syste-
mów Komunikacyjnych PK. Od 1 wrze-
śnia 2013 r. pełni obowiązki kierownika 
Katedry Systemów Komunikacyjnych 
(zastąpił prof. Andrzeja Rudnickiego) 
oraz sprawuje funkcję zastępcy dyrek-
tora Instytutu Inżynierii Drogowej i Ko-
lejowej (ds. badań naukowych i współ-
pracy z przemysłem). 27 II 2014 r. 
Rada Wydziału Transportu Politechniki 
Warszawskiej, po zapoznaniu się z re-
cenzjami dorobku naukowego oraz pro-
tokołem i uchwałą komisji habilitacyjnej, 
powołanej przez Centralną Komisję ds. 
Stopni i Tytułów, nadała mu stopień 
doktora habilitowanego nauk technicz-
nych w dyscyplinie transport. 

Dr hab. inż. Andrzej Szarata specja-
lizuje się w budowie transportowych mo-
deli symulacyjnych aglomeracji i regio-
nów oraz w kształtowaniu zasad polityki 
transportowej w obszarach zurbanizo-
wanych. Ważną rolę w jego dorobku od-
grywają projekty związane z badaniem 
efektywności funkcjonalnej inwestycji 
transportowych (jak np. współfi nansowa-
na ze środków UE rozbudowa systemu 
drogowego i tramwajowego w Gdańsku, 
Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warsza-
wie, Olsztynie, Krakowie czy koncepcja 
rozwoju szybkiej kolei aglomeracyjnej 
w województwie małopolskim), projekty 
koncepcyjne dotyczące m.in. badania 
zachowań komunikacyjnych na obsza-
rach zurbanizowanych; prognozy ruchu 
na potrzeby rozbudowy dróg krajowych 
i wojewódzkich czy analizy dokumentów 
planistycznych i strategicznych polskich 
miast. Od 2013 r. dr hab. inż. Andrzej 
Szarata kieruje pracami konsorcjum, 
które opracowuje metodykę tworzenia 

planu transportu publicznego dla woje-
wództwa małopolskiego, jak i konsor-
cjum, które określa metody prowadze-
nia badań ruchliwości w Krakowie. Jest 
ponadto konsultantem merytorycznym 
w zespole opracowującym dokumenty 
planu transportu publicznego dla woje-
wództw pomorskiego i wielkopolskiego.

Opublikował ponad 50 artykułów, 
jedną monografi ę, a dwóch jest współ-
autorem (jedna w języku angielskim). 
Zorganizował 6 branżowych konferencji 
naukowo-technicznych, był koordyna-
torem 6 projektów realizowanych na 
Politechnice Krakowskiej w ramach 
6. i 7. Programu Ramowego UE, jak: 
Civitas Caravel, MAX, Shape-It, TraCit, 
Posmetrans, GSP i Capital. Opracował 
modele symulacyjne wielu polskich miast 
(m.in. Wrocławia, Poznania, Gdańska, 
Rzeszowa), jest także współautorem mo-
delu symulacyjnego Salonik (Grecja). Od 
2006 r. posiada certyfi kat upoważniający 
do prowadzenia szkoleń ze specjalistycz-
nego oprogramowania do modelowania 
podroży. Jako konsultant w dziedzinie 
transportu pracuje w kraju i za granicą 
(Grecja, Dania, Niemcy, Ukraina, Stany 
Zjednoczone). Jest członkiem zespołu 
naukowego i organizacyjnego European 
Parking Conference, która odbędzie się 
w Berlinie w 2015 r.

Jest recenzentem publikacji nauko-
wych, ukazujących się w czasopismach 
zagranicznych (m.in. „Journal of Advan-
ced Transportation”), recenzentem pu-
blikacji zgłaszanych na zagraniczne 
konferencje naukowe (m.in. Road Safety 
Simulation, Transport Research Arena) 
oraz krajowych (np. Nowoczesny Trans-
port Publiczny w Obszarach Zurbani-
zowanych, konferencja organizowana 
przez poznański oddział SITK).

Jako adiunkt Wydziału Inżynierii Lą-
dowe PK prowadzi wykłady dla studen-
tów kierunku transport, budownictwo 
oraz międzywydziałowego kierunku gos-
podarka przestrzenna, a  w języku an-
gielskim — dla stypendystów Programu 
Erasmus oraz uczestników indywidual-
nych kursów, studentów z Libii, Afga-
nistanu i Iranu. Jest promotorem prac 
magisterskich i inżynierskich o tematyce 
związanej z analizami transportowymi. 
Wykłada również na innych uczelniach 
w Polsce i za granicą.

Od 2010 r. jest członkiem zarządu 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji oraz członkiem Komitetu 
Nauki przy SITK; od 2011 r. — Rady Pro-
gramowej ds. Rozwoju Systemu Trans-
portowego Miasta Krakowa, działającej 
przy prezydencie miasta. 

Odznaczony Honorową Odznaką 
Politechniki Krakowskiej, Srebrną Od-
znaką Honorową SITK; wyróżniony na-
grodą SITK (Ernest 2011).

Prywatnie: żonaty, ma jedenastolet-
niego syna. W wolnym czasie zajmuje 
się historią drugiej wojny światowej, bu-
duje modele samolotów z tego okresu, 
jest zapalonym motocyklistą i czynnie 
uprawia sport. Zdał państwowy egzamin 
i posiada dyplom mistrzowski w rzemio-
śle złotnictwo. 

Doktorzy
Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej

dr inż. Joanna Pagacz (C-4) — 
„Wytwarzanie i analiza wybranych wła-
ściwości nanokompozytów poli(chlor-
ku winylu) z montmorylonitem (PVC/
MMT)”; promotor: prof. dr hab. inż. 
Krzysztof Pielichowski (PK); recenzen-
ci: prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński 
(PP); prof. dr hab. inż. Marian Zaborski 
(PŁ); 26 II 2014 r.

dr inż. Joanna Nizioł (absolwentka 
studiów III stopnia WIiTCh) — „Badania 
aktywności katalitycznej układów tlenko-
wych zawierających miedź w procesie 
parowego reformingu metanolu”; promo-
tor: dr hab. inż. Jan Rakoczy, prof. PK 
(C-2); recenzenci: prof. dr hab. Stani-
sław Kowalak (UAM), prof. dr hab. inż. 
Jan Ogonowski (PK); 26 II 2014 r.
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Na Politechnice Krakowskiej w la-
tach 2012–2014 realizowany był między-
narodowy projekt Galileo Signal Priority 
(GSP). Konferencja podsumowująca 
projekt odbyła się na PK 20 lutego 2014 r. 
Organizatorem spotkania była Katedra 
Systemów Komunikacyjnych PK.

Tematyka projektu dotyczyła kwestii 
priorytetów dla tramwajów na skrzyżowa-
niach z sygnalizacją świetlną oraz lokalizacji 
tramwajów za pomocą systemów nawigacji 
satelitarnej. Wykorzystywane w tym celu 
dostępne systemy nawigacyjne lub detek-
tory ruchu często nie pozwalają na wystar-
czająco dokładne lokalizowanie tramwaju, 
a przez to efektywne przydzielanie prioryte-
tu. Pojawia się więc potrzeba poszukiwania 
dokładniejszych metod i urządzeń, docelo-
wo bazujących na sukcesywnie uruchamia-
nym satelitarnym systemie Galileo.

Głównymi celami projektu było stwo-
rzenie urządzenia, które będzie odpo-
wiedzialne za dokładne pozycjonowanie 
pojazdu w celu przydzielania priorytetów, 
oraz opracowanie algorytmów sterowania 
na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, 
pozwalających na efektywne wykorzysta-
nie tego urządzenia. Zadaniem Politechni-
ki Krakowskiej w projekcie było stworzenie 
mikrosymulacyjnego modelu (symulacja 
ruchu w odniesieniu do pojedynczych po-
jazdów) wybranych skrzyżowań w celu 
przetestowania możliwości wdrożenia 
opracowanego systemu pozycjonowania 
tramwajów.

Obok Politechniki Krakowskiej partnera-
mi w projekcie byli: pwp-systems GmbH (fi r-

ma prywatna w Halle, Niemcy; koordynator 
projektu), Széchenyi István Egyetem (szkoła 
wyższa w Győr, Węgry) oraz Telematix 
Services A.S. (fi rma prywatna z Pragi, Cze-
chy). Kierownikiem projektu był dr hab. inż. 
Andrzej Szarata, a osobą odpowiedzialną za 
realizację zadań przypisanych Politechnice 
Krakowskiej — dr inż. Tomasz Kulpa.

Podczas lutowej konferencji na Poli-
technice Krakowskiej dr inż. Marek Bauer 
z PK przedstawił wykorzystanie technologii 
nawigacyjnych w transporcie publicznym, 
zwłaszcza w odniesieniu do oceny jako-
ści jego funkcjonowania i projektowania 
rozkładów jazdy. Łukasz Gryga z Zarzą-
du Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
przedstawił system zarządzania ruchem 
oraz system priorytetów dla tramwajów 
w Krakowie. Następnie dr inż. Stanisław 
Gondek z PK zaprezentował wyniki po-
miarów czasu przejazdu na trasie Krakow-
skiego Szybkiego Tramwaju. Prezentacja 
Adriana Obuchowicza z Miejskiego Przed-

siębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie 
dotyczyła praktycznych aspektów wdra-
żania i działania priorytetów dla pojazdów 
transportu zbiorowego. Zaproszonych 
gości, szczególnie odpowiedzialnych za 
transport publiczny w innych miastach Pol-
ski (m. in. w Toruniu, Poznaniu, Szczecinie, 
Warszawie), bardzo interesowało działanie 
systemu priorytetów w Krakowie oraz jego 
wdrażanie, z uwzględnieniem źródeł fi nan-
sowania. 

W drugiej części konferencji głos od-
dano studentom, którzy działają w Kole 
Naukowym Systemów Komunikacyjnych 
Politechniki Krakowskiej. Arkadiusz Dra-
bicki opowiedział o koncepcji linii tram-
wajowej w ciągu Alej Trzech Wieszczów, 
a Grzegorz Amirowicz przedstawił wyniki 
pomiarów prędkości tramwajów, wykonane 
z zastosowaniem urządzeń nawigacyjnych 
na potrzeby modeli mikrosymulacyjnych. 

Prezentację przedstawił jeszcze dr inż. 
Tomasz Kulpa z PK. W swoim wystąpie-
niu omówił najważniejsze wyniki uzyskane 
w ramach projektu GSP. Zamykając konfe-
rencję, dr hab. Andrzej Szarata podkreślił, 
że organizatorów zaskoczyło duże zain-
teresowanie, wyrażające się liczbą gości 
przekraczającą niemal dwukrotnie wstęp-
nie przewidzianą.

Po części otwartej spotkania rozpoczęła 
się część niejawna, właściwe podsumowa-
nie projektu. Wzięli w niej udział przedsta-
wiciele partnerów oraz osoby nadzorujące 
projekt z ramienia European GNSS Agency. 
Osoby te jednogłośnie oceniły bardzo wyso-
ko wartość merytoryczną projektu.

Projekt Galileo Signal Priority zakoń-
czył się 31 marca 2014 r. Katedra Syste-
mów Komunikacyjnych PK realizuje już 
kolejne projekty współfi nansowane ze 
środków UE, m.in. CIVITAS – Capital.

(R.)

Krakowski fi nał projektu Galileo Signal Priority

Priorytety dla tramwajów

Modele mikrosymulacyjne potwierdziły zalety nawigacji satelitarnej
W ramach projektu wykonane zostały modele mikrosymulacyjne dwóch skrzyżo-

wań — jednego w Krakowie i jednego w Halle (Niemcy). Modele te zostały wykorzysta-
ne do testowania różnych metod przydzielania priorytetu dla tramwajów, między inny-
mi z zastosowaniem pętli indukcyjnych i urządzenia RPP. Wyniki symulacji pokazały, 
że testowane urządzenie pozwala na równie precyzyjne przydzielanie priorytetu jak 
pętle indukcyjne. Wykonano również ocenę efektywności ekonomicznej, która poka-
zała, że zastosowanie testowanego systemu opartego tylko na nawigacji satelitarnej 
daje w stosunku do systemu bazującego na pętlach indukcyjnych oszczędności rzędu 
20 proc., zarówno w instalacji, jak i w utrzymaniu. W przyszłości możliwe będzie wyko-
rzystanie urządzenia RPP do ciągłego aktualizowania położenia pojazdów transportu 
zbiorowego przy dojeździe do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. 

Obecnie najczęściej wysyłane są dwa „telegramy”, kilkaset metrów przed skrzyżo-
waniem, informujące sterownik sygnalizacji świetlnej o zbliżaniu się tramwaju. Pomiędzy 
punktem wysłania telegramu a skrzyżowaniem sterownik sygnalizacji nie ma informacji 
o ewentualnych zakłóceniach w ruchu tramwajów, co może skutkować nieprawidłowym 
działaniem priorytetu. W przypadku autobusów bardzo rzadko stosowane są priorytety 
w sygnalizacji świetlnej i tu zastosowanie systemów nawigacyjnych ma duży potencjał. 

Uczestnicy spotkania podsumowują projekt GSP

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h



4/2014 NASZA POLITECHNIKA

13

In
fo

rm
ac

je

Na zaproszenie dziekana Wydziału 
Inżynierii Środowiska Politechniki Kra-
kowskiej prof. Elżbiety Nachlik w dniach 
6 i 7 marca w Krakowie gościli dziekani 
analogicznych wydziałów szkół wyż-
szych z całej Polski. Podczas spotkania 
dyskutowano nie tylko o problemach 
specyfi cznych dla jednostek kształcą-
cych przyszłych inżynierów środowiska, 
ale także o sprawach fundamentalnych 
dla całego środowiska akademickiego. 
Jednym z głównych wątków była kwe-
stia systemu parametryzacji jednostek 
naukowych i jego konsekwencji dla fi -
nansowania uczelni. 

Zanim rozpoczęła się debata nad 
przewidzianymi w programie spotkania 
problemami, rektor PK prof. Kazimierz Fur-
tak przedstawił gościom pokrótce główne 
osiąg nięcia naszej uczelni w ostatnich la-
tach, a dziekan Elżbieta Nachlik przybliżyła 
specyfi kę działalności WIŚ PK. Prof. Na-
chlik mówiła też o problemach gospodarki 
wodnej w Polsce, wynikających w dużej 
mierze z małego fi nansowania tego sekto-
ra gospodarki państwa.

Z dużym zainteresowaniem spotka-
ło się wystąpienie zaproszonej specjalnie 
na krakowski zjazd prof. Barbary Rymszy, 
członka Komitetu Ewaluacji Jednostek 
Naukowych w grupie nauk ścisłych i inży-
nieryjnych. Przypomniała ona na wstępie 
główne cele prowadzonej przez KEJN 
parametryzacji. Na uczelniach zdziwienie 
budzi fakt, że parametryzacja nie uwzględ-
nia dydaktyki, która w szkołach wyższych 
jest działalnością podstawową. Ale istotą 
sprawy jest właśnie to, że ocena parame-
tryczna dotyczy tylko części działalności 
uczelni, tej części, która związana jest 
z prowadzeniem badań naukowych i prac 
rozwojowych, tłumaczyła prof. Rymsza. 

Celem jest bowiem powiązanie wysokości 
dotacji przeznaczonych na fi nansowanie 
działalności statutowej jednostek z jako-
ścią prowadzonych badań naukowych 
i prac rozwojowych. Chodzi o aktywizację 
środowiska naukowego i wskazanie po-
trzeb w zakresie restrukturyzacji jednostek 
słabych.

W kraju jest około 1000 jednostek na-
ukowych, z czego ponad 750 stanowią 
jednostki uczelniane. Wszystkie jednostki 
zostały podzielone i przyporządkowane do 
grup wspólnej oceny, skupiających jednost-
ki zajmujące się mniej więcej podobnym 
obszarem z punktu widzenia dyscyplin. Wy-
działy zajmujące się inżynierią środowiska 
występują więc w grupie nauk ścisłych i in-
żynierskich (jednostki związane z budow-
nictwem), ale także w grupie nauk o życiu 
(jednostki działające w obszarze szeroko 
rozumianej inżynierii i ochrony środowiska), 
co pociąga za sobą różne problemy. 

W dalszej części swego wystąpienia 
prof. Barbara Rymsza wyjaśniła meto-
dykę kwalifi kowania jednostek do grupy 
A i grupy C. Poinformowała też, że wśród 
jednostek uczelnianych tylko nieliczne 
otrzymały kategorię A+. Prawie 30 proc. 
jednostek znalazło się w kategorii A, kate-
gorię B otrzymało 60 proc. jednostek, a ka-
tegorię C — niemal 8 proc. Wyniki te są 
bardzo zbliżone do rezultatów poprzedniej 
kategoryzacji. W obszarze nauk ścisłych 
i inżynierskich (weszło tu ponad 200 jedno-
stek) kategorię A+ otrzymało 4 proc., zaś 
prawie 36 proc. dostało kategorię A.

Sporo uwagi prof. Rymsza poświęci-
ła bolączkom, które pojawiły się w trakcie 
kategoryzacji jednostek. Dużo zastrze-
żeń dotyczyło prezentowanych publikacji. 
Przykładowo, zgodnie z rozporządzeniem 
jednostka naukowa musi mieć deklarację 
autora, że właśnie z nią wiąże on daną 
publikację, tymczasem zdarzało się, iż 
publikacje pojedynczego autora były zgła-
szane przez trzy lub cztery różne jednostki. 
W przypadku niektórych jednostek liczba 
zastrzeżeń dotyczących publikacji sięgała 
nawet 1500. 

Wizyta prof. Barbary Rymszy na PK 
przypadła w okresie, gdy KEJN był w koń-
cowej fazie rozpatrywania odwołań od 
wyników parametryzacji. Najwięcej od-
wołań (około połowa) dotyczyło kryterium 
czwartego, a więc tego, które pozwala-
ło jednostce naukowej wskazać własne 
osiąg nięcia o charakterze wyjątkowym, 
nie mieszczące się w trzech pierwszych 

kryteriach. Tak duża liczba odwołań wią-
zała się z faktem, że kryterium czwarte 
nie podlegało jakiejkolwiek punktacji, 
a opierało się jedynie na ocenie czysto 
eksperckiej. Jednak, jak zwróciła uwagę 
prof. Rymsza, kryterium owo w niewielkim 
stopniu ważyło na ogólnej ocenie. W isto-
cie mogło mieć znaczenie tylko wtedy, gdy 
jednostce brakowała bardzo niewiele, by 
wejść do wyższej kategorii.

Zdarzało się, że uczelnie kwestionowa-
ły sposób obliczania zgłaszanych przez nie 
danych i dopiero w wyniku żmudnej ana-
lizy okazywało się, że to same jednostki 
poddawane ocenie wprowadzały dane nie-
zbyt precyzyjnie. Tak było w szczególności 
w przypadku wartości n określającej liczbę 
pracowników, gdy nie uwzględniano mo-
mentu odejścia pracownika z uczelni.

Swoje wystąpienie prof. Rymsza koń-
czyła apelem o wsparcie ze strony środo-
wiska naukowego, aby KEJN mógł w moż-
liwie jak najkrótszym czasie udoskonalić 
system ewaluacji jednostek. Pierwsze su-
gestie, co należałoby poprawić w syste-
mie, zgłosili uczestnicy ożywionej dys-
kusji, która rozwinęła się po wystąpieniu 
wprowadzającym. Rozmawiano ponadto 
o zasadach rozpatrywania odwołań jed-
nostek naukowych. Wyjaśnień dotyczą-
cych działalności KEJN udzielał również 
uczestniczący w spotkaniu członek komi-
tetu, prof. Błażej Skoczeń z Politechniki 
Krakowskiej.

Podczas krakowskiego spotkania dzie-
kanów wydziałów inżynierii środowiska 
mówiono także o szansach pozyskania 
środków fi nansowych w ramach Programu 
Ramowego „Horyzont 2020”. 

(ps)

Zjazd dziekanów wydziałów inżynierii środowiska

Debata o parametryzacji jednostek naukowych

Gość specjalny zjazdu, prof. Barbara Rymsza

Podczas obrad. Przemawia dziekan WIŚ PK, 
prof. Elżbieta Nachlik
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W roku 2013 w jednym z budynków 
dydaktycznych Politechniki Lwowskiej 
wybudowano instalację hybrydową 
z kolektorami słonecznymi i pompą 
ciepła. Wytwarza ona zarówno ener-
gię cieplną, wykorzystywaną do celów 
użytkowych, jak również służy do celów 
badawczych i dydaktycznych. Instala-
cja została wyposażona w nowoczesny 
system sterowania, bilansowania ener-
getycznego, ekologicznego i kosztowe-
go, umożliwiający wizualizację dynamiki 
jej pracy, obserwację wykresów w cza-
sie rzeczywistym, a także sterowanie 
w systemie on-line. Aktualnie instalacja 
pracuje w sposób ciągły. 

To jeden z głównych efektów projektu 
„Budowa nowoczesnej instalacji grzewczej 
z odnawialnymi źródłami energii w Poli-
technice Lwowskiej jako bazy kształcenia 
dydaktycznego i praktycznego dla gru-
py MŚP z obszaru Ukrainy Zachodniej”. 
Politechnika Krakowska realizowała go 
w 2013 r. w ramach partnerstwa wschod-
niego, fi nansowanego przez polskie Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych. Kierow-
nikiem projektu był prof. Janusz Magiera, 
prezes Zarządu Fundacji Wspierania Mło-
dych Talentów. Zasadniczym celem projek-
tu było wzmocnienie mikroprzedsiębiorstw 
i wzrost konkurencyjności małych fi rm na 
terenie zachodniej Ukrainy, a także wdro-
żenie w małych i średnich przedsiębior-
stwach innowacyjnych technologii opar-
tych na alternatywnych źródłach energii 
oraz technologiach energooszczędnych. 
Projekt powinien wpłynąć również na pro-
mowanie energii cieplnej z odnawialnych 
źródeł energii. Ponadto celem było pogłę-
bienie współpracy pomiędzy Politechniką 
Lwowską a Politechniką Krakowską w sfe-
rze dydaktyki i prac naukowo-badawczych, 
zwłaszcza z zakresu odnawialnych źródeł 
energii. 

W wyniku realizacji przedsięwzięcia: 
1. Wykonano projekt demonstracyjnej in-

stalacji hybrydowej wraz z systemem 
sterowania i transmisji danych umożli-
wiającym bilansowanie i optymalizowa-
nie strumieni energii.

2. Przeszkolono przedstawicieli małych 
i średnich przedsiębiorstw z Ukrainy 
w zakresie projektowania, montażu 
i obsługi zintegrowanych instalacji do 
pozyskiwania energii z odnawialnych 
źródeł.

3. Zintensyfi kowano międzyuczelnianą 
współpracę naukowo-badawczą i dy-
daktyczną.
Budowa zintegrowanej instalacji de-

monstracyjnej, wykorzystującej odnawial-
ne źródła energii do pozyskiwania energii 
cieplnej, dała duże możliwości badawcze, 
szkoleniowe, a także użytkowe w kraju 
benefi cjenta. Realizacja projektu ożywiła 
zainteresowanie tym zagadnieniem środo-
wiska Politechniki Lwowskiej oraz lokalnej 
społeczności Ukrainy Zachodniej, repre-
zentowanej przez przedstawicieli małych 
i średnich przedsiębiorstw, a także ukazała 
nowe możliwości energooszczędnych roz-
wiązań.

Do końca 2013 r. zostały zrealizowane 
wszystkie cele projektu. Jednym z głów-
nych — obok wspomnianego wybudowa-
nia instalacji hybrydowej — było skupienie 
grupy młodych przedsiębiorców z zachod-

Nowoczesna instalacja powstała na Politechnice Lwowskiej

PK wspiera ukraińskich naukowców 
i przedsiębiorców

niej Ukrainy, zainteresowanych rozwija-
niem tej dziedziny wiedzy we współpracy 
z fi rmami specjalistycznymi z południowej 
Polski. Grupa siedmiu osób została prze-
szkolona w zakresie projektowania oraz 
budowy instalacji hybrydowych z odnawial-
nymi źródłami energii. Pierwsza część tego 
szkolenia odbyła się we Lwowie, druga — 
w Krakowie. 

Pobyt w Krakowie był dla grupy z Ukra-
iny okazją do zapoznania się z kilkoma 
instalacjami hybrydowymi, działającymi 
w południowej Polsce. Podczas polskiej 
części szkolenia wizytę w Krakowie złożyła 
nadzorująca projekt Barbara Michałowska, 
radca ministra spraw zagranicznych RP. 
Podkreśliła ona profesjonalną realizację 
projektu. 

Uroczyste otwarcie instalacji na Poli-
technice Lwowskiej z udziałem rektorów 
obu uczelni i wielu zaproszonych gości 
z Ukrainy i Polski było planowane na 
12 grudnia 2013 r. Ze względu na wydarze-
nia, do których doszło na Ukrainie, spotka-
nie trzeba było jednak odłożyć.

Przy okazji warto wspomnieć, że po-
dobny projekt Politechnika Krakowska 
zrealizowała w roku 2011 w Połtawskiej 
Państwowej Akademii Rolniczej. Senat 
uczelni wysoko ocenił wówczas znaczenie 
tej współpracy, przyznając prof. Januszowi 
Magierze tytuł honorowego profesora. 

(R.)

Delegacja przedstawicieli z Polski wraz z prof. Myroslawem Malowanym, koordynatorem 
po stronie ukraińskiej, podczas wizyty na Ukrainie w listopadzie 2013 r.
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Student Wydziału Architektury Po-
litechniki Krakowskiej Marek Bystroń 
otrzymał specjalną nagrodę jury mię-
dzynarodowego konkursu na projekt 
fabryki przyszłości „Rock my Plant”. 
Wyróżnione zostały też prace sześciu 
innych studentów WA PK. Gala fi na-
łowa konkursu odbyła się 25 lutego 
w Instytucie Świata Arabskiego (Arab 
World Institute) w Paryżu. 

Konkurs zorganizowała istniejąca od 
1902 r. fi rma Air Liquid — dziś światowy 
lider w dziedzinie produkcji gazów tech-
nicznych i medycznych oraz związanych 
z tym usług. Firma działa w 80 krajach 
świata (w Polsce od 1995 r.) i zatrudnia 
43 tys. pracowników. Zaprosiła ona do 
uczestnictwa w rywalizacji siedem uczel-
ni z Francji, Polski, Włoch i Turcji. Stu-
denci Wydziału Architektury PK wykazali 
duże zainteresowanie konkursem. Indy-
widualne projekty przygotowało 19 stu-
dentów w ramach zajęć w Zakładzie Ar-
chitektury Przemysłowej pod kierunkiem 
prof. Macieja Złowodzkiego. 

Nagrody główne, przyznane 
w dwóch kategoriach — „za estetykę” 
oraz „za genialną prostotę” — przypa-
dły w udziale dwu zespołom studentów 
z Ecole Nationale Supérieure d’Archi-
tecture Paris-Malaquais. Nagrodę spe-
cjalną otrzymał student ostatniego roku 
studiów, Marek Bystroń, który swoją 
pracę wykonał w grupie mgr inż. arch. 
Anny Taczalskiej. Przedstawił on śmiały 
projekt fabryki w formie kuli, oderwanej 
od ziemi i unoszącej się w przestrze-
ni, dzięki czemu krajobraz naturalny 
może pozostać wolny od zabudowań. 
Zaletą tego rozwiązania jest możli-
wość przemieszczania produkcji tam, 
gdzie produkty fabryki są potrzebne. 
Jednocześnie istnieje możliwość połą-
czenia fabryki z naziemnym budynkiem 
magazynowo-administracyjnym.

Niezbędne urządzenia produkcyjne 
rozmieszczone są na wysokości średnicy 
kuli. W części górnej zaplanowany został 
m.in. taras widokowy. Natomiast w dolnej 
przewidziano poduszki powietrzne wypeł-
nione gazem lżejszym od powietrza, co 
umożliwia fabryce unoszenie się. Do zbu-
dowania kuli Marek Bystroń postanowił 
użyć włókien węglanowych, tworzących 
ultralekką zewnętrzną powłokę. Wmon-
towane w elewację panele fotowoltaiczne 

wraz z turbinami wiatrowymi pozwalają 
uczynić obiekt samowystarczalnym ener-
getycznie. Komunikację wewnątrz obiek-
tu ma zapewniać pionowy trzon. Zdaniem 
autora projektu taka fabryka-kula mo-
głaby się stać znakiem rozpoznawczym 
fi rmy Air Liquide, a przyznając nagrodę 
specjalną sąd konkursowy zdawał się tę 
opinię podzielać. 

Jury wyróżniło jeszcze osiem projek-
tów, które skierowano na wystawę po-
konkursową zorganizowaną w Instytucie 
Świata Arabskiego w Paryżu. Aż sześć 
prac należało do studentów z Krakowa. 
Pokazane zostały projekty następujących 
studentów: Wojciecha Kockiego (grupa 

Fabryka w postaci unoszącej się w przestworzach kuli otrzymała nagrodę specjalną

Sukcesy młodych projektantów z PK w Paryżu

dr. inż. arch. Krzysztofa Ludwina), Michała 
Karola (student I stopnia), Julii Kosy, Kon-
rada Limanówki (grupa dr inż. arch. Kata-
rzyny Zawady-Pęgiel), Jerzego Rafy (gru-
pa dr. inż. arch. Andrzeja Wiszowatego), 
Adama Ciuka (grupa mgr inż. arch. Anny 
Taczalskiej). Firma Air Liquide zakupiła 
prawa autorskie do prac Marka Bystronia, 
Wojciecha Kockiego i Michała Karola.

Koordynacją działań konkursowych 
między Polską a Francją zajmował się 
dr inż. arch. Krzysztof Ludwin. W kon-
kursie wzięło ogółem udział 65 studen-
tów, którzy przedstawili 40 projektów.

(ps)

Od lewej: dr inż. arch. Krzysztof Ludwin, mgr inż. arch. Anna Taczalska, architekt Jean Nouvel 
oraz Marek Bystroń
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W tym roku mija 220 lat od pierw-
szego polskiego zrywu niepodleg-
łościowego epoki zaborów — insurekcji 
kościuszkowskiej. Z tej okazji 24 marca, 
w rocznicę złożenia przez Kościuszkę 
przysięgi na krakowskim Rynku, w Mu-
zeum Politechniki Krakowskiej otwar-
to wystawę „Tadeusz Kościuszko na 
znaczkach Poczty Polskiej”.

Pokazane na wystawie znaczki po-
chodzą z kolekcji prof. Zbigniewa Pora-
dy. Jest wśród nich pierwszy na świecie 
znaczek z portretem Kościuszki. Wydru-
kowano go w Warszawie w 1921 r. dla 
Litwy Środkowej — obszaru Wileńszczy-
zny, zajętego w 1920 r. w wyniku akcji 
zbrojnej oddziałów dowodzonych przez 
gen. Lucjana Żeligowskiego. Obok por-
tretu Kościuszki na znaczku jest także 
wizerunek Adama Mickiewicza.

Na wystawie zobaczyć można też se-
rię wydaną w 1954 r. z okazji 160. rocz-
nicy powstania kościuszkowskiego. 
Znaczek o nominale 60 gr został zapro-
jektowany przez Czesława Słanię, wybit-
nego polskiego grafi ka i rytownika, który 
kilka lat później zamieszkał w Szwecji 
i wykonywał również matryce banknotów 
dla wielu państw świata. Przygotowując 
znaczek z Kościuszką, Słania wykorzy-
stał fragment obrazu Jana Matejki „Bi-
twa pod Racławicami”. Pomiędzy pre-
zentowanymi walorami fi latelistycznymi 
jest też karta pocztowa wyemitowana 
w 1995 r. z okazji 50-lecia Politechniki 
Krakowskiej. 

Podczas otwarcia ekspozycji rektor 
Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz 
Furtak powiedział, że takiej wystawy 

jeszcze na PK nie było. A nawiązując 
do pojawiania się Naczelnika na znacz-
kach w różnych okresach historii Polski 
ostatnich prawie stu lat, wyraził zadowo-
lenie z faktu, że patronem naszej uczel-
ni jest postać ponadczasowa, czczona 
niezależnie od koniunktur politycznych. 
Dr inż. Krzysztof Wielgus przypomniał, 
że budynki Politechniki Krakowskiej przy 
ul. Warszawskiej znajdują się w odleg-
łości około 50 m od miejsca, w którym 
przebiegały fortyfi kacje zaprojektowane 
przez Tadeusza Kościuszkę. W otwarciu 
wystawy uczestniczył wiceprezes Za-
rządu Okręgu Małopolskiego Polskiego 
Związku Filatelistycznego Jerzy Duda. 
Honory domu pełnił przewodniczący 
Rady Muzeum PK prof. Marcin Chrza-
nowski. W postać kosyniera wcielił się 
student I roku Wydziału Inżynierii Środo-
wiska, Mateusz Balon.

Uroczystość otwarcia wystawy 
uświetnił Akademicki Chór PK „Cantata” 
pod dyrekcją Marty Stós, który zaśpie-
wał pieśni „kościuszkowskie”: „Bartoszu, 
Bartoszu”, „Polonez Kościuszki” (z in-
nym tekstem niż w wersji oryginalnej), 
a także mało znaną ostatnią zwrotkę 
„Mazurka Dąbrowskiego”, której słowa 
brzmią tak: 

Na to wszystkich jedne głosy: 
„Dosyć tej niewoli, 
mamy Racławickie Kosy, 
Kościuszkę, Bóg pozwoli”.

Notabene, do zwrotki tej nawiązał 
Maciej Jędrysik — autor znaczka wy-
danego w 1994 r. dla upamiętnienia 

Kościuszko na znaczkach pocztowych 
w Muzeum PK

200. rocznicy powstania „Mazurka Dą-
browskiego”. Na znaczku Kościuszko 
prowadzi kosynierów do boju.

Wystawie, która czynna będzie przez 
najbliższe miesiące, towarzyszy katalog 
ze szczegółowym opisem eksponowa-
nych znaczków (autorstwa prof. Zbig-
niewa Porady) oraz ich wiernymi reproduk-
cjami, które wykonał Jan Zych. W katalogu 
zamieszczono ponadto reprodukcję całej 
„Panoramy Racławickiej” Jana Styki i Woj-
ciecha Kossaka, udostępnioną przez Mu-
zeum Narodowe we Wrocławiu. 

(ps)

Powiększająca się oferta edukacyj-
na Politechniki Krakowskiej sprawia, 
że z roku na rok coraz bogatszy jest 
program dnia otwartego uczelni. W tym 
roku PK otworzyła swoje podwoje przed 
uczniami szkół ponadgimnazjalnych 
14 marca, proponując wiele spotkań 
z kadrą nauczającą, a także ze studenta-
mi, którzy własnym przykładem świad-
czyli, że studia na PK to dobry wybór.

Podstawowe informacje o wydziałach 
można było uzyskać na stoiskach zor-

Duże zainteresowanie studiami na PK

ganizowanych w Galerii „Gil”. Młodzież 
odwiedzała też poszczególne wydziały, 
aby zapoznać się z funkcjonującymi tam 

laboratoriami, porozmawiać o zasadach 
studiowania, a także wysłuchać interesu-
jących wykładów. Niektóre z przygotowa-
nych prezentacji 

Setki uczniów, które 14 marca prze-
winęły się przez Politechnikę Krakow-
ską, świadczą o tym, że zainteresowa-
nie studiami technicznymi nie maleje. 
Frekwencja podczas tegorocznego dnia 
otwartego PK była wyższa niż w roku 
ubiegłym. 

(ps)
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Istota komercjalizacji
Zgodnie z defi nicją zawartą w regu-

laminie zarządzania własnością inte-
lektualną na Politechnice Krakowskiej 
komercjalizacja wyników badań stanowi 
zespół czynności zmierzających do udo-
stępnienia innym podmiotom, w szcze-
gólności przedsiębiorcom, posiadanych 
przez PK wyników pracowniczych lub 
praw w celu uzyskania korzyści, na za-
sadach gospodarki rynkowej. W wąskim 
rozumieniu komercjalizację technologii 
można zatem ograniczyć do sprzedaży 
i licencjonowania technologii oraz two-
rzenia i obejmowania udziału w spółkach 
technologicznych bazujących na wiedzy 
wytworzonej na uczelni. 

W przypadku sprzedaży następuje 
przeniesienie (w zamian za opłatę stałą 
lub udział w dochodach ze sprzedaży 
produktów) wszystkich praw majątko-
wych związanych z technologią na pod-
miot kupujący, zaś w przypadku licencji 
przeniesienie obejmuje wyłącznie okre-
ślone uprawnienia związane z jej wyko-
rzystaniem. Umowa licencyjna precyzuje 
zazwyczaj ograniczenia czasowe (okres 
przyznania praw) i geografi czne (kraj 
w jakim licencja ma ważność) związane 
z wykorzystaniem technologii oraz kwe-
stie wyłączności, możliwości udzielania 
sublicencji jak również tzw. pól eksploata-
cji. W szerokim ujęciu do komercjalizacji 
często zalicza się również inne działa-
nia w sferze B+R generujące przychody 
z rynku, takie jak świadczenie ekspertyz, 
doradztwo, szkolenia, badania laborato-
ryjne, projekty wdrożeniowe, prace zleco-
ne czy doradztwo.

Spin-off czy spin-out
Najczęstszą z form komercjaliza-

cji stosowanych na uczelniach jest 

zawieranie z przedsiębiorcami umów, 
które dotyczą przeniesienia praw mająt-
kowych (np. umowa sprzedaży prawa 
do patentu, przeniesienia autorskiego 
prawa majątkowego) lub udzielenia li-
cencji. Inną, coraz bardziej popularną 
i jednocześnie efektywną metodą ko-
mercjalizacji na uczelni jest tworzenie 
fi rm zakładanych przez co najmniej jed-
nego pracownika instytucji naukowo-
-badawczej, absolwenta lub studenta 
w celu wdrożenia rynkowego innowa-
cyjnych pomysłów w formie produktu 
lub usługi. 

W zależności od charakteru spółki 
technologicznej wyróżniamy dwa rodza-
je podmiotów:
● spółki spin-off — wspierane kapita-

łowo i organizacyjnie przez uczelnię 
(uczelnia inwestuje w nią poprzez 
przyszłą spółkę celową);

● spółki spin-out — niezależne od jed-
nostki macierzystej, korzystające 
z jej zasobów (technologie, laborato-
ria, pracownicy) na zasadach komer-
cyjnych.

Komercjalizacja teraz 
i w przyszłości

Zgodnie z zapisami „Regulaminu 
zarządzania prawami autorskimi, pra-
wami pokrewnymi, prawami własności 
przemysłowej oraz zasad komercjali-
zacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych na PK” koszty opłat reje-
stracyjnych, w tym krajowych zgłoszeń 
patentowych, oraz dochodzenie praw 
związanych z nabytą ochroną, pokrywa-
ne są ze środków będących w dyspozy-
cji prorektora ds. nauki. Koszty związane 
z utrzymywaniem praw w mocy przez 
kolejne okresy będą ponoszone przez 
jednostkę organizacyjną PK, tę, w której 

dokonano rozwiązania. Zyski z komer-
cjalizacji wynalazków (od przychodów 
z licencji lub sprzedaży odlicza się kosz-
ty ich uzyskania) są kalkulowane w na-
stępujący sposób: 50 proc. zysków dla 
twórcy rozwiązań, a 50 proc. zysków dla 
uczelni. 

Proporcje w podziale zysków z ko-
mercjalizacji ulegną jednak najpraw-
dopodobniej zmianie (aktualnie trwają 
prace Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego nad zmianą ustawy „Prawo 
o szkolnictwie wyższym”). W przypad-
ku komercjalizacji wyników badań na-
ukowych lub prac rozwojowych przez 
pracownika, doktoranta lub studenta 
uczelni ma przysługiwać 25 proc. do-
chodów z tej komercjalizacji (30 proc. 
— gdy osoby te uzyskały wsparcie 
w zakresie komercjalizacji). To z pew-
nością dobra wiadomość dla twórców 
technologii, jednak należy pamiętać, 
że większy udział w zyskach z komer-
cjalizacji będzie wymagał także więk-
szego zaangażowania w proces ko-
mercjalizacji. 

SPIN-TECH i spółka celowa

Projekt zmian w ustawie o szkol-
nictwie wyższym przewiduje, że uczel-
nia będzie miała większą swobodę 
w kształtowaniu uczelnianego systemu 
komercjalizacji. W projekcie ustawy zde-
fi niowano pojęcia komercjalizacji bez-
pośredniej i pośredniej. Komercjalizacja 

Jak komercjalizować, 
aby skomercjalizować?
Prawna forma spółki celowej upraszcza współpracę uczelni z biznesem

Temat komercjalizacji wyników badań staje się coraz bardziej popularny w śro-
dowisku naukowym. Usprawnienie współpracy nauki i gospodarki to także 
jeden z głównych celów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naj-

bliższe lata. Nic więc dziwnego, że problem współpracy z biznesem, w tym również 
jej aspektów prawnych, budzi duże zainteresowanie na Politechnice Krakowskiej. 
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bezpośrednia to sprzedaż praw własno-
ści intelektualnej do wyników prac B+R 
albo oddawanie ich w użytkowanie na 
podstawie umowy licencyjnej, najmu lub 
dzierżawy. Komercjalizacja pośrednia 
jest związana z obejmowaniem lub na-

bywaniem udziałów lub akcji w spółkach 
technologicznych w celu wdrożenia wy-
ników badań.

W nowej perspektywie fi nansowej 
uczelnia będzie miała możliwość pozyski-
wania środków w partnerstwie z gospo-
darką, a pomocne w tym może się okazać 
powołanie spółki celowej. Spółka celowa 
to fi rma zarządzająca w imieniu uczelni 
(lub instytutu badawczego) jej własnością 
intelektualną. Ma pełnić rolę pośrednika 
pomiędzy nauką a gospodarką i umożli-
wiać udostępnianie praw do konkretnych 
wyników prac badawczych i rozwojowych 
innym podmiotom (głównie przedsiębior-
com). Do głównych zadań spółki celowej 
będzie należeć zarządzanie na zasadach 
rynkowych prawami własności intelektu-
alnej uczelni w zakresie jej komercjaliza-
cji, w szczególności:
● tworzenie i obejmowanie udziałów 

w spółkach technologicznych zakła-
danych przez naukowców, uczelnię 
i partnerów biznesowych;

● wsparcie w procesach licencjonowa-
nia i sprzedaży praw do technologii;

Spotkanie dotyczące prawnych 
aspektów komercjalizacji wyników ba-
dań i prac rozwojowych, a także utwo-
rzenia na Politechnice Krakowskiej 
spółki celowej odbyło się 31 stycznia. 
Zorganizował je Zespół ds. Komercjali-
zacji PK (PN-6) — nowa jednostka po-
wołana w celu przyspieszenia i ułatwie-
nia procesów komercjalizacji na uczelni 
oraz transferu technologii z sektora na-
uki do przemysłu. Zespół jest także od-
powiedzialny za opracowanie koncep-
cji organizacyjno-programowej spółki 
celowej, mającej zarządzać własnością 
intelektualną PK. W spotkaniu wzię-
li udział pracownicy naukowi, twórcy 
technologii, pracownicy administracyj-
ni wspierający procesy komercjalizacji 
oraz przedstawiciele władz Politechniki 
Krakowskiej.

— Na naszej uczelni mamy szero-
kie grono ekspertów z różnych dzie-
dzin: inżynierii lądowej, mechaniki, 
ochrony środowiska, chemii, archi-
tektury. Usługi eksperckie, a także 
technologie z tych dziedzin są i będą 
na rynku pożądane. Mam nadzieję, 
że dzięki spółce celowej efektyw-
na komercjalizacja stanie się faktem 

i pozwoli naszym twórcom, jak i uczel-
ni na osiąganie korzyści majątkowych. 
Liczę szczególnie na młodych ludzi, 
ale też wszystkich pracowników, którzy 
mają pomysł na działalność gospodar-
czą — powiedział prorektor ds. nauki 
prof. Jan Kazior, otwierając spotkanie. 
Prorektor dodał, że Politechnika Kra-
kowska jest gotowa wspierać inicjaty-
wy swoich pracowników i studentów.

Zespół ds. Komercjalizacji realizu-
je projekt „Przygotowanie i założenie 
spółki celowej jako efektywnego pod-
miotu zarządzającego komercjalizacją 
wyników badań i prac rozwojowych po-
wstałych na Politechnice Krakowskiej”, 
fi nansowany przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach Programu 
SPIN-TECH.

Spotkanie informacyjne dotyczące komercjalizacji i spółki celowej na PK

● współpraca z podmiotami sekto-
ra prywatnego i publicznego oraz 
uczestnictwo w konsorcjach i projek-
tach interdyscyplinarnych;

● pomoc w bezpiecznym wchodzeniu 
uczelni w przedsięwzięcia kapitało-
we oraz projekty inwestycyjne.
— Dzięki prawnej formie spółki ce-

lowej uproszczeniu ulegną procedury 
współpracy uczelni z biznesem, a jak 
wszyscy wiemy, nikt nie lubi i nie chce 
czekać, bo „czas to pieniądz”! Dlatego 
sprawnie działający podmiot, zarzą-
dzany według najlepszych standardów 
biznesowych stwarza uczelni realną 
szansę przyspieszenia procesu komer-
cjalizacji — informuje Izabela Paluch 
kierownik projektu Spin-Tech z Zespołu 
ds. Komercjalizacji. 

Monika Firlej-Balik

Mgr Monika Firlej-Balik jest pracownikiem Ze-
społu ds. Komercjalizacji PK. 
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— Program Erasmus od 27 lat wspie-
ra współpracę uczelni wyższych ze 
wszystkich krajów członkowskich UE, 
Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go (EOG) oraz krajów kandydujących. 
Główny nacisk położono na dofi nanso-
wanie wyjazdów na studia w innych kra-
jach europejskich. Maksymalnie studenci 
mogą spędzić na uczelni partnerskiej rok. 
Dzięki zharmonizowanemu systemowi 
punktów ECTS każdy, kto korzysta z tej 
możliwości, otrzymuje gwarancję, że 
Alma Mater zaliczy mu ten cudzoziemski 
etap studiów, uznając go za równoważny 
z analogicznym okresem kształcenia na 
macierzystej uczelni — mówi dr inż. Ja-
nusz Pobożniak, koordynator ds. Progra-
mu Erasmus na Wydziale Mechanicznym 
PK. — Chętnych nie brakuje, tylko w ubie-
głym roku z naszego wydziału zgłosiło się 
prawie 60 studentów zainteresowanych 
udziałem w programie, wyjechało 39 — 
dodaje. 

Uczestnictwo w programie — to nie 
tylko studia za granicą. Są i inne korzy-
ści. Świadczą o tym historie trzech stu-
dentek Wydziału Mechanicznego PK. 
W ubiegłym roku akademickim podjęły 
trudną decyzję o studiach za granicą, 
a dziś mówią już o wyznaczonej ścieżce 
kształcenia i zawodowej kariery.

Od łyżki do butów...
Alicja Motyka — studentka inżynierii 

biomedycznej na Wydziale Mechanicz-
nym PK — po to, by skorzystać z Pro-
ject Semesters School of Engineering 
w holenderskim Groningen porzuciła 
studiowanie drugiego kierunku, inżynierii 
materiałowej i wyjechała na rok. — Taka 
metoda kształcenia nie była mi znana, 
ale pomyślałam: „spróbuję” — przypomi-
na swoje obawy i dodaje, że argumen-
tem, który przeważył szalę, była seria 
zajęć z inżynierii biomedycznej, zorga-
nizowana w formie międzynarodowej 
szkoły letniej w Wilhelmshaven, w Niem-
czech. — Po tym wyjeździe udałam się 

do Holandii. Pierwszy semestr spędziłam 
w Hanzehogeschool Groningen (Hanze 
University of Applied Sciences). Od po-
czątku zadziwiły mnie, w pozytywnym 
znaczeniu, metody nauczania. Zajęcia 
nie są tu dzielone na wykłady i ćwicze-
nia; czasami przybierają formę wykładu, 
czasami dominuje praktyczne działanie 
— np. gdy trzeba pokroić świńskie serce, 
zbadać fazy chodu na macie sensorycz-
nej czy zbudować układy elektroniczne. 
Atrakcją był także wyjazd na targi „Medi-
ca” w Düsseldorfi e. 

Na początku semestru grupę po-
dzielono na trzy- lub czteroosobowe 
zespoły, którym przypisano konkretne 
zadania. I choć zajęć nie było dużo, to 
większość wolnego czasu pochłania-
ła praca nad wyznaczonym projektem. 
Celem było zaprojektowanie urządze-
nia do wkładania butów lub powietrznej 
poduszki, przyczepionej na pasku do 
spodni, chroniącej starszych ludzi przed 
kontuzjami w czasie upadku. — Mojej 
grupie przypadło urządzenie do butów, 
ale nie była to zwykła łyżka do obuwia. 
Należało przeprowadzić gruntowne ba-
dania: dowiedzieć się, na czym polega 
niewłaściwe wkładanie butów; jakie są 
tego konsekwencje; kto jest narażony na 
takie problemy w przyszłości. Konsulto-
waliśmy się więc z podologiem, ośrod-
kami opieki dla ludzi starszych, fi rmą 
specjalizującą się w produkcji obuwia 
ortopedycznego — tłumaczy. Powstała 

szczegółowa analiza, na jej podstawie 
opracowano projekt, który z kolei pozwo-
lił zbudować urządzenie w uczelnianym 
warsztacie! — Uczestniczyliśmy w ca-
łym cyklu — od pomysłu, poprzez fazę 
badawczą — analizę problemu i samo 
projektowanie, aż po etap wykonywania 
urządzenia. Tego na pewno nie przeży-
łabym w Polsce — dodaje podekscyto-
wana. 

...po projekt leczniczy 
i ofertę pracy

Druga odsłona Project Semesters, 
czyli drugi semestr zajęć sprowadzał się 
do wykonania ściśle określonego pro-
jektu w ściśle określonym miejscu: kon-
kretnej fi rmie, szpitalu albo na uczelni. 
Przeszkodą wydawała się nieznajomość 
języka niderlandzkiego, jednak w holen-
derskiej fi rmie Interventional Medical De-
vice Solutions (IMDS) w Roden nikt się 
tym nie przejmował. — Wytłumaczyli mi, 
że dokumentacja dotycząca urządzeń 
medycznych jest opracowywana po an-
gielsku, więc tego języka się głównie 
używa. Kiedy zostałam przyjęta na staż, 
który kończył się pisemnym raportem 
wartym 30 punktów ECTS, to wydawa-
ło mi się, że spełniły się moje marzenia. 
Jednak nie było kolorowo. Musiałam się 
uczyć wszystkiego: od korzystania z ma-
szyn i urządzeń takich jak wiertarka czy 
zgrzewarka do zasad posługiwania się 
cewnikami i innymi narzędziami stoso-
wanymi w angioplastyce. Trzeba było 
czytać i sporządzać tony dokumentacji, 
bo tego wymagają medyczne normy, 
a przecież ledwie dogadywałam się ze 
współpracownikami. Ich angielski, na 

Erasmus pomaga się rozwijać
Studenci Wydziału Mechanicznego PK są co do tego jednomyślni

Istotą jest wymiana naukowa studentów i pracowników uczelni, ich mobilność, 
która — jak twierdzą pomysłodawcy Programu Erasmus — umożliwia „do-
świadczanie europejskości”. Formy działania są różne — częściowe studia, 

staże, praktyki, wspólne projekty naukowo-badawcze. Dotąd skorzystało z nich 
ponad 2,5 miliona studentów. Wśród nich są również studenci naszej uczelni.

W perspektywie najbliższych 7 lat Komisja Europejska przeznaczy 14,7 mld 
euro na realizację Programu Erasmus+, nowego edukacyjnego przedsięwzięcia 
UE, łączącego w jedno funkcjonujące dotychczas unijne programy wspierania 
mobilności studentów, jak: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, 
Jean Monnet, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa i Edulink. 
Program, który rozpoczął się 1 stycznia 2014 r., nadal umożliwia wyjazdy w ce-
lach edukacyjnych (np. podjęcie studiów lub pracy, szkolenia lub zaangażowanie 
w wolontariat) zarówno uczniom szkół średnich, studentom, jak i kadrze edukacyj-
nej i pracownikom młodzieżowym, wspierając tym samym współpracę pomiędzy 
uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami 
non-profi t. Dowartościowane zostaną również inicjatywy związane ze sportem.
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bardzo wysokim poziomie, i medyczne, 
fachowe słownictwo, które było dla mnie 
nowością, bardzo utrudniały nam współ-
pracę — wyznaje Alicja Motyka.

Kolejnym problemem okazała się 
płeć. Kto by pomyślał, że w takim kra-
ju jak Holandia będzie z tym kłopot. 
W przeciwieństwie do Polski inżynierię 
studiują tu głównie mężczyźni. W rezul-
tacie w IMDS pracowały więc tylko czte-
ry kobiety, zatrudnione jednak nie jako 
inżynierowie projektanci, ale na stano-
wiskach administracyjnych lub przy pro-
dukcji. — Niektórzy koledzy nie wierzyli, 
że mogę pracować równie dobrze jak 
oni. Nie mieli dla mnie czasu, gdy potrze-
bowałam pomocy lub też skrupulatnie 
sprawdzali, czy części, które zamówiłam 
od techników w warsztacie, są na pewno 
dobrze zaprojektowane. 

Stosunek współpracowników do sta-
żystki zmienił się, kiedy przedstawiła im 
wyniki swojej pracy — prototyp wydłuże-
nia cewnika prowadzącego, stosowanego 
do udrażniania naczyń wieńcowych (koro-
naroplastyka). Średnica elementu miała 
być mniejsza niż cewnika prowadzącego, 
a samo wydłużenie niezwykle elastyczne 
ze względu na kruchość ludzkich naczyń. 

Ważna była niezawodność narzędzia 
i bezpieczeństwo zabiegu, którego ce-
lem jest przecież ratowanie pacjentów 
przed zawałami serca i udarami mózgu. 
— Sama dobrałam materiały, sposób wy-
konania, testowałam urządzenie, wypeł-
niając przy tym stosy papierów. Po dwóch 
miesiącach przygotowań prototypowy 
model został przetestowany na zwie-
rzęciu, a menedżerowie chwalili i mnie, 
i urządzenie — przyznaje nie bez dumy.

Przyrząd wciąż miał wiele wad i nie 
można go było wypuścić na rynek, ale 
rok studiów został zaliczony. Usatysfak-
cjonowani szefowie fi rmy zaproponowali 
kontynuowanie pracy w czasie wakacji. 
— Po 3 miesiącach wróciłam do Polski, 
by kończyć studia inżynierskie — w Ho-
landii takie wykształcenie całkowicie wy-
starcza do podjęcia pracy, a mnie fi rma 
IMDS złożyła ofertę... Dostałam pracę, 
zanim zdążyłam o nią poprosić! 

Zgodnie z założeniami Programu Erasmus+ student może korzystać z gran-
tów przez 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (licencjackie, magisterskie 
i doktorskie). Do tej pory stypendysta Programu Erasmus mógł wyjechać w trak-
cie studiów tylko dwa razy — raz na studia i raz na praktykę. Nowością jest wpro-
wadzenie sztywnych stawek stypendialnych, przyznawanych według ustalone-
go podziału na trzy grupy państw, do których udają się studenci. (Uniemożliwia 
to uczelniom dofi nansowywanie wyjazdów do krajów, w których średnie koszty 
utrzymania są wyższe od ponoszonych w UE). Planuje się wprowadzenie sty-
pendiów dla absolwentów — można się będzie o nie ubiegać na ostatnim roku 
studiów licencjackich, magisterskich i doktorskich. Nauczyciele akademiccy i pra-
cownicy administracyjni będą mogli odbywać krótsze niż dotychczas, bo trzydnio-
we, wyjazdy. Przewiduje się włączenie do programu państw spoza UE (Algieria, 
Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mal-
ta, Mołdawia, Maroko, Syria, Tunezja, Ukraina, Rosja oraz okupowane terytorium 
Palestyny).
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Jak podaje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, z grantów Programu Eras-
mus skorzystało w latach 1987–2012 ponad 2,5 mln studentów, około 300 tys. na-
uczycieli akademickich i prawie 30 tys. innych pracowników uczelni ze wszystkich 
krajów uczestniczących w wymianie. Polska przystąpiła do realizacji programu 
w 1998 r. Do 2013 r. na studia lub praktyki za granicą wyjechało prawie 139 597 
polskich studentów. Na Politechnice Krakowskiej w tym okresie ich liczba wynosi-
ła 1794. W roku akademickim 2012/2013 za granicę dzięki Erasmusowi wybrało 
się z PK 232 studentów. Większość z nich na miejsce swoich studiów wybrała 
Niemcy, Hiszpanię, Portugalię i Włochy. W tym samym roku akademickim na PK 
studiowało 228 obcokrajowców, byli to: Hiszpanie (90 osób), Turcy (40 osób), 
Francuzi (25) i Niemcy (24).

Istnieją miejsca idealne na studia
Możliwe, że na studia II stopnia za 

granicą powróci również Urszula Su-
chodolska, studiująca na PK inżynie-
rię biomedyczną. Decyzję taką podjęła 
po dziesięciu miesiącach kształcenia 
w Bergen University College w Norwe-
gii. — Bergen — to kulturalne centrum 
Norwegii i idealne miejsce do studiowa-
nia, a sama szkoła reprezentuje wysoki 
poziom i proponuje duży wybór kursów 
w języku angielskim. Wybrałam te spo-
krewnione z moim kierunkiem studiów. 
Jeden okazał się interesujący do tego 
stopnia, że sztuczne sieci neuronowe 
uczyniłam tematem pracy licencjac-
kiej, a wykładowca tego przedmiotu, 
prof. Terje Kristensen, jest obecnie jed-
nym z moich promotorów. W mojej pracy 
inżynierskiej „Different neuron models in 
Java” staram się za pomocą kodu ma-
tematycznego stworzyć grafi czną inter-
pretację różnych modeli neuronu — wy-
jaśnia i dodaje, że szczególnie docenia 
fakt, iż pracownie profesorów tej uczelni 
stoją zawsze otworem dla studentów, 
a ich wzajemne relacje cechuje życz-
liwość, a nawet przyjacielskie odnie-
sienie. Nie bez znaczenia była również 
szansa na doskonalenie umiejętności 
językowych i obcowanie z inną kulturą. 
Na pewno wyjazd do Norwegii nauczył 
ją wiele, także w kwestii poznawania 
własnej osobowości. — Najcenniejsza 
okazała się umiejętność przystosowania 
się do nowych warunków — przekonuje. 

10 tys. euro na stanowisko 
badawcze?

Interesującego wyboru dokonała 
także Justyna Lenda, studentka auto-
matyki i robotyki studiów II stopnia na 
PK. Ostatni, letni semestr roku akade-
mickiego 2012/2013 spędziła w Georg 
Simon Ohm Hochschule w Norymber-
dze. Uczelnia pozwoliła jej realizować 
projekt w zupełnie autonomiczny spo-
sób, co na początku było ogromną trud-
nością, ale ostatecznie przyniosło 
pewne korzyści. Zadanie, jakiego się 
podjęła, dotyczyło zastosowania skane-
ra 3D w robotyce przemysłowej. — Mo-
głam sama wybrać odpowiedni skaner 
i wszystkie niezbędne do realizacji pro-
jektu elementy. Uczelnia przeznaczyła 
na ten cel prawie 10 tys. euro! Czułam 
się więc odpowiedzialna podwójnie. Jed-
nak z powodu skomplikowanych formal-
ności i napiętych terminów do realizacji 
projektu wykorzystałam dużo skromniej-
sze środki. Taniej nie oznacza jednak 

gorzej... — zdaje relację ze swej pracy 
Justyna Lenda.

Skanery 3D współpracują z robota-
mi przemysłowymi, tworząc tzw. systemy 
wizyjne. W praktyce kamera (skaner 3D) 
rejestruje np. kształt i położenie obiektu, 
dane są następnie analizowane i przesyła-
ne do sterownika robota, determinując jego 
działanie. Informacje są aktualizowane na 
bieżąco aż do momentu zakończenia za-
dania. — Pierwszy raz opracowywałam 
system wizyjny krok po kroku: począwszy 
od wyboru skanera, przez projekt chwy-
taka, dobór odpowiedniego materiału do 
jego wykonania, w końcu zmontowanie 
stanowiska i ostatecznie zaprogramowa-
nie całości  w języku obiektowym. Było to 
dla mnie ogromne wyzwanie, zwłaszcza 
że nigdy wcześniej nie miałam możliwości 
realizacji takiego projektu, a robotykę stu-
diowałam dopiero trzeci semestr.

Semestr nie należał do łatwych. Tak-
że ze względu na dwujęzyczność: projekt 
był opracowywany w języku angielskim, 
ale wykłady i ćwiczenia odbywały się po 
niemiecku. Na szczęście można było 
skorzystać z bezpłatnych kursów języko-
wych (w Georg Simon Ohm Hochschule 
można się nawet uczyć chińskiego). 
Uczelnia zagwarantowała różnorodne 
formy kształcenia — od wykładów po 
ćwiczenia w laboratoryjnych i komputero-
wych pracowniach, do których dostęp był 
nieograniczony Fakt, że mnóstwo rzeczy 
było zupełnie nieznanych, mobilizował do 
zdobywania nowych umiejętności, które 
z czasem okazały się cenne.— Erasmus 
— to fantastyczne doświadczenie i pole-
cam je każdemu. Na pewno warto spró-
bować — kwituje Justyna Lenda.

*
W ubiegłym roku akademickim z Po-

litechniki Krakowskiej na studia za gra-
nicą wyjechało 232 studentów. — Taka 
współpraca nie byłaby możliwa bez 
zaangażowania pracowników uczelni 

i studentów — to oni wskazują szkoły 
wyższe, z którymi chcą się związać za 
pośrednictwem Programu Erasmus. 
Często jest to kontynuacja współpracy 
nawiązanej dzięki innym programom 
dydaktycznym i badawczym — mówi 
dr inż. Janusz Pobożniak. 

Młodzi ludzie zaskakują odwagą 
i umiejętnością otwarcia się na nowe 
doświadczenia, które procentują póź-
niej w ich życiu np. karierą naukową, 
znajomością kilku języków obcych, lep-
szą pracą, w końcu poczuciem własnej 
wartości, bez której przecież trudno być 
szczęśliwym. I choć każdy przypadek 
jest inny, to wspólna pozostaje determi-
nacja w poszukiwaniu własnego miejsca 
na świecie. W marcu 2014 r. rozpoczęła 
się na PK rekrutacja w ramach Progra-
mu Erasmus+ — nowego programu UE 
na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzie-
ży i sportu. To on od stycznia zastąpił po-
czciwego Erasmusa.

Katarzyna Tyńska
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Leczniczy wpływ książki zauważo-
no już w starożytności — nad wejściem 
do słynnej biblioteki aleksandryjskiej 
umieszczono napis: „Lekarstwo na du-
szę”, zaś w XIII wieku w kairskich szpi-
talach czytano Koran jako sposób na 
przetrwanie długiej choroby. W Euro-
pie średniowiecznej czytano natomiast 
teksty religijne jako źródło odnowy 
psychiczno-duchowej. W XIX wieku 
w psychiatrycznych szpitalach angiel-
skich i amerykańskich zalecano czytanie 
terapeutyczne w celu regeneracji i reha-

bilitacji pacjenta. Podczas 
I wojny światowej w Anglii 
stworzono tzw. wojenną bi-
bliotekę, która dostarczała 
pacjentom szpitali wojen-
nych książki przynoszące 
ulgę i nadzieję w cierpieniu.

Ofi cjalna metoda 
leczenia

Terapeutycznym oddzia-
ływaniem książki na człowie-
ka zajmuje się stosunkowo 
młoda dziedzina wiedzy — 
biblioterapia. Jej powstanie 
zapoczątkował rozwój bi-
bliopsychologii (psychologii 
czytelnictwa). Zakłada ona, że 
czytanie lub słuchanie tekstu 
jest z jednej strony czynno-
ścią mechaniczną, angażują-
cą wzrok lub słuch, z drugiej 
zaś strony — czynnością psy-
chiczną, angażującą myśle-
nie, uczucia i wolę człowieka. 
Słowa — wyrazy są zatem 
bodźcem stymulującym nasz 

rozwój nerwowy i psychiczny. Pionierem 
w tych badaniach był rosyjski bibliotekarz, 
bibliograf, psycholog Mikołaj Rubakin 
(1862–1946), który w 1919 r. w Lozannie 
założył Instytut Bibliopsychologii.

W 1966 r. biblioterapia została ofi cjal-
nie uznana przez Stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Amerykańskich i wprowadzona 
jako metoda terapeutyczna na szerszą 
skalę, także w Europie. W Polsce zo-
stała doceniona w latach 80. XX wieku 
(początkowo jako biblioterapia szpital-
na). Obecnie metoda praktykowana jest 
przez lekarzy, psychiatrów i psycholo-
gów klinicznych jako środek wspierający 
leczenie osób psychicznie i przewlekle 
chorych lub z głębokimi zaburzeniami 
emocjonalnymi (np. z chorobą nowotwo-
rową, depresją, nerwicą, pozostających 
w śpiączce). Często określana jest mia-
nem biblioterapii klinicznej.

Stosowana jest również przez bi-
bliotekarzy, psychologów, pedagogów 
jako element wsparcia osób zdrowych 
w sensie medycznym, ale przeżywa-
jących chwilowe problemy osobiste 
i kryzysy życiowe (np. strata bliskiej 
osoby, rozwód, problemy w szkole, za-
chowania patologiczne w rodzinie) lub 
chcących wzmocnić swój rozwój oso-
bisty i samorealizację. Jest to obszar, 
którym zajmuje się tzw. biblioterapia 
wychowawczo-rozwojowa (humanis-
tyczna). Ogromne korzyści daje rów-
nież osobom z dysfunkcją wzroku i słu-
chu, umożliwiając im poznanie świata, 
zaakceptowanie siebie i zwiększając 
ich poczucie wartości.

Siła odpowiedniej lektury
Współcześnie biblioterapię defi niuje 

się „jako użycie wyselekcjonowanych 
materiałów czytelniczych jako pomocy 
terapeutycznej w medycynie i psychia-
trii, a także poradnictwo problemów 
osobistych przez ukierunkowane czyta-
nie”. Praktyki biblioterapeutyczne poka-
zują, że odpowiednio dobrana literatura 
ma ogromne możliwości w oddziaływa-
niu na psychikę, gdyż prowadzi do re-
generacji układu nerwowego: poprawia 
nastrój, budzi optymizm, radość, bawi, 
daje odprężenie, mobilizuje siły życio-
we oraz kształtuje zdrową osobowość 
człowieka odpowiedzialnego za swoje 
życie emocjonalne, intelektualne oraz 
właściwe zachowania moralne i relacje 
społeczne.

Kluczową kwestią w procesie bi-
blioterapeutycznym jest wybór literatury 
terapeutycznej (fragmentów tekstu), ści-
śle dostosowanej do diagnozy medycz-
nej lub psychologiczno-pedagogicznej 
konkretnej osoby (grupy), jej zdolności 
czytelniczych i wieku, a przede wszyst-
kim celu psychoterapeutycznego. Dla 
dorosłej, niepełnosprawnej osoby, która 
chce przezwyciężyć swoje ogranicze-
nia i poczucie izolacji społecznej będzie 

Lektura — lek bezcenny
O terapeutycznej roli książki

W popularnym rozumieniu czytanie książek jest wartościową formą wy-
korzystania czasu, pasją lub źródłem wiedzy. Nie zastanawiamy się 
zwykle nad głębszą, terapeutyczną rolą książki, choć niejednokrotnie 

intuicyjnie sięgaliśmy po lekturę, której przeczytanie poprawiło nam nastrój 
i samopoczucie.

Czytanie służy mi głównie, aby 
za pomocą rozmaitych przedmiotów 
pobudzić umysł, zatrudnić sąd, a nie 
pamięć.

(Michel de Montaigne, „Próby”)

Aby się oderwać od dokuczliwej 
myśli, starczy mi jeno uciec się do 
książek. Odciągają mnie łatwo ku so-
bie i uwalniają od własnej wyobraźni: 
i nie są mi krzywe, widząc, iż szukam 
ich jeno w braku owych innych przy-
jemności, prawdziwszych, żywszych 
i naturalniejszych, zawżdy przyjmują 
mnie z jednaką twarzą.

(Michel de Montaigne, „Próby”)
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to więc zupełnie inna propozycja niż dla 
nastolatka, który stara się zapanować 
nad swymi zachowaniami — poddać kon-
troli swoje emocje i wewnętrzną agresję.

Uwzględniając wymienione kryteria, 
materiały biblioterapeutyczne (drukowa-
ne i niedrukowane) dzielą się na: 
● Uspakajające (sedativa) — książki 

przygodowe, młodzieżowe, baśnie, 
bajki, fantasy, literatura humory-
styczna.

● Pobudzające (stimulativa) — teksty 
o tematyce przygodowej, wojennej, 
podróżniczej, popularnonaukowej.

● Refl eksyjne (problematica) — powie-
ści obyczajowe, biografi czne, roman-
se, książki i czasopisma psycholo-
giczne, socjologiczne.

● Religijne (sacrum) — materiały biblij-
ne, fi lozofi czno-religijne.
Bardzo ważne jest zastosowanie wła-

ściwego tekstu terapeutycznego i znajo-
mość kondycji psychofi zycznej konkret-
nej osoby, ponieważ naczelną zasadą 
biblioterapii jest nie szkodzić i wzbudzać 
nadzieję w czytelniku lub pacjencie. 
Tylko wówczas czytanie terapeutyczne 
spełni podstawowe funkcje „lecznicze”, 
a mianowicie: kompensacyjną, stymulu-
jącą, relaksacyjną i wychowawczą.

Dowartościować, relaksować 
i stymulować

Funkcja kompensacyjna realizuje 
się poprzez czytanie np. książek przy-
godowych i sportowych przez pacjen-
tów niepełnosprawnych (lektura wyna-
gradza im brak ruchu). Wychowankowie 
domów dziecka, osoby nieprzystosowa-
ne społecznie czytając baśni, bajki, li-
teraturę fantasy, wyrównują sobie brak 
miłości rodzicielskiej, rodzinnego ciepła 
i poczucia bezpieczeństwa. Czytanie 
pozwala im zwiększać poczucie war-
tości i poziom akceptacji siebie. Oso-
by hospitalizowane kompensują sobie 
osamotnienie i izolację, czytając np. 
książki przygodowe. Lektura o tematy-
ce geografi czno-historycznej odwraca 
ich uwagę od miejsca pobytu.

Wielką zaletą biblioterapii jest funkcja 
relaksacyjna i stymulująca. Osoby prze-
żywające niepożądane stany (nerwice, 
lęki, fobie, obsesje), ale także trudy życia 
codziennego regenerują swoją psychi-
kę, obcując z tekstem humorystycznym, 
utworem pełnym komizmu lub książką 
obyczajową o lekkiej tematyce i dobrym 
zakończeniu. Odreagowują wtedy psy-
chiczne blokady, napięcia i doznają ulgi, 
tzw. „katharsis”. Podczas czytania doko-

nuje się również identyfi kacja (czytelnik 
utożsamia się z postaciami z książki, do-
strzega podobieństwo swojej sytuacji do 
ich położenia) oraz wgląd (zrozumienie 
uczuć i emocji, przepracowanie ich i uzy-
skanie nowego spojrzenia na własne pro-
blemy na podstawie cudzych doświad-
czeń), które mogą spowodować poprawę 
nastroju, obniżyć niepokój, odwrócić uwa-
gę od traumatycznych przeżyć lub zmoty-
wować do działania, znalezienia nowych 
celów i rozwiązań sytuacji życiowej.

Najbardziej znana rola wychowaw-
cza literatury terapeutycznej realizo-
wana jest poprzez ukierunkowanie 
czytania w celu m.in. zmiany postawy 
nagannej społecznie i moralnie, ucze-
nia tolerancji i empatii, pomocy w re-
adaptacji społecznej.

Biblioterapia skierowana jest do 
różnych instytucji: szpitali, hospicjów, 
szkół, domów dziecka, placówek 
wychowawczo-resocjalizacyjnych, wię-
ziennych, placówek kulturalnych, bi-
bliotek szkolnych i akademickich. 
Może przybierać formę indywidualne-
go lub grupowego spotkania. Pomocą 

terapeutyczną są wówczas tzw. książki 
„na receptę” — biblioterapeuta wybiera 
fragmenty, które są wykorzystywane 
na zajęciach.

Zaletą biblioterapii jest jej dostępność 
także w warunkach domowych. Książki 
„bez recepty”, czyli pozycje, które może-
my wybrać i przeczytać sami (na pewno 
nie szkodzą naszej psychice), to przecież 
literatura lekka, humorystyczna, satyrycz-
na, o dobrym zakończeniu, a czasem… 
także bajka dla dorosłych. W dzisiejszych 
czasach biblioterapia stanowi alternatyw-
ny sposób radzenia sobie z wymagającą 
współczesną rzeczywistością zarówno 
przez najmłodszych (bajkoterapia), jak 
i dorosłych. Każda przeczytana książka 
pomaga osiągnąć równowagę psychicz-
ną, rozwija intelektualnie, emocjonalnie, 
społecznie, bo... „gdy się ktoś zaczyta, 
zawsze się czegoś nauczy albo zapomni 
o tym, co mu dolega, albo zaśnie, w każ-
dym razie wygra”.

Małgorzata Pawłowska

Bibliografi a:
1. Materiały własne, „Warsztaty biblio-

terapeutyczne” 12–13 maja 2012, 
Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny.

2. J. Wojciechowski, „Czytelnictwo”, 
Wydawnictwo UJ, wyd. 6, Kraków 
2000.

3. www.wikipedia.pl

Mgr Małgorzata Pawłowska jest pracownikiem 
Oddziału Zbiorów Zwartych Biblioteki PK.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Obcowanie z książkami (…). 
Ono to towarzyszy mi w całym ży-
ciu i wspomaga wszędzie: pociesza 
w starości i samotności; zwalnia 
z ciężaru nudnej bezczynności i wy-
zwala w każdej porze z towarzy-
stwa, które mnie mierzi; tępi ostrze 
cierpień, o ile nie są zbyt ostateczne 
i wszechwładne. 

(Michel de Montaigne, „Próby”)
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Organizowany co roku przez Po-
litechnikę Krakowską Bieg Kościusz-
kowski to impreza wpisana w kalendarz 
wydarzeń naszego miasta. Tegoroczna, 
38. edycja, która tradycyjnie odbyła się 
24 marca, przypadła w 220. rocznicę 
złożenia na krakowskim Rynku przy-
sięgi przez Tadeusza Kościuszkę i roz-
poczęcia powstania w 1794 r. Uroczy-
stości rocznicowe miały więc bardziej 
odświętny charakter niż zwykle, ale 
rywalizacja na trasie była nie mniej za-
cięta niż w latach poprzednich. 

Sygnał do rozpoczęcia biegu dała 
konsul generalna Stanów Zjednoczo-
nych AP w Krakowie Ellen Germain 
wspólnie z prof. Kazimierzem Fur-
takiem, rektorem Politechniki Kra-
kowskiej, organizującej imprezę. 
Przypomnijmy, że w Ulicznym Biegu 
Sztafetowym Szlakiem Pomników Pa-
mięci Tadeusza Kościuszki startują 
drużyny kobiet i mężczyzn. Bieg męż-
czyzn, podzielony na pięć odcinków, 
rozpoczyna się pod budynkiem głów-
nym Politechniki Krakowskiej przy ul. 
Warszawskiej i jego trasa wiedzie przez 
pl. Matejki, ul. Floriańską, Rynek Głów-
ny, a następnie ulicami Grodzką, Po-
dzamcze, Kościuszki, św. Bronisławy, 
Malczewskiego i al. Waszyngtona do 
kopca Kościuszki. Kobiety natomiast 
czterokrotnie okrążają Rynek Główny. 

W ramach tych dwu biegów odbywają 
się też dwie konkurencje indywidualne. 
Pierwsza zmiana sztafety mężczyzn to 
rozgrywany od 11 lat Memoriał im. dr. Pio-
tra Jeża, jednego z pomysłodawców im-
prezy. Zaś kobiety na pierwszej zmianie 
rywalizują o puchar prezesa Zarządu 
Głównego AZS. Tę konkurencję w tym 
roku rozegrano po raz drugi. Odbyły się 
ponadto dwie dodatkowe konkurencje. 
Jedną z nich była sztafeta osób niepeł-
nosprawnych zorganizowana w ramach 
VII Krakowskich Dni Integracji, drugą zaś 
był bieg VIP-ów. 

W biegu sztafetowym mężczyzn wy-
startowało 21 drużyn. Najlepszy okazał 
się zespół AZS AGH II, w składzie: Kamil 
Wojnicki, Dawid Malina, Kacper Piech, 
Jakub Woźniak, Michał Górkiewicz. Ich 
wygrana nie dziwi, bowiem zawodnicy 
ci mają już spore, jak na swój wiek, do-
świadczenie sportowe. Dawid Malina 
uprawia biegi narciarskie, Jakub Woźniak 

startuje w triathlonie, a zamykający szta-
fetę Michał Górkiewicz, zawodnik Kłosa 
Olkusz, wygrał w 2012 r. międzynarodowy 
bieg na Słowacji. Drużyna AZS AGH II wy-
przedziła sztafety WKS Wawel oraz AWF 
I Kraków. Indywidualnym triumfatorem 
Memoriału im. dr. Piotra Jeża był Adam 
Czerwiński z WKS Wawel. 

Do biegu kobiet wokół Rynku przy-
stąpiło 16 zespołów. I w tym przypadku 
wygrała drużyna AZS AGH II. Tworzyły 
ją: Katarzyna Dulak, Ines Szatan, Ga-
briela Rolka i Monika Banasik. Wyprze-
dziły one drużyny AWF I Kraków oraz UJ 
Collegium Medicum I. Puchar prezesa 
Zarządu Głównego AZS, prof. Marka 

38. Bieg Kościuszkowski

Podwójny sukces sztafet AZS AGH
Rockiego, za najlepszy wynik na pierw-
szej zmianie przypadł Karolinie Mierze-
jewskiej reprezentującej AWF I Kraków. 

W konkurencji sztafet osób niepełno-
sprawnych pierwsze miejsce zajął zespół 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie przed drużynami Politechniki Kra-
kowskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie. Bieg VIP-ów zakończył sie 
zwycięstwem Tomasza Buczka, prezesa 
AZS PK — na mecie wyprzedził konsula 
USA w Krakowie Andrew Caruso. 

Ceremonia wręczenia nagród odbyła 
się w hali sportowej PK przy ul. Kamiennej.

(R.)

Trener lekkoatletyki, długoletni 
pracownik Politechniki Krakowskiej 
Roman Kołodziej otrzymał tytuł Asa 
Honorowego nadany pod koniec 
2013 r. przez kapitułę „Dziennika Pol-
skiego”. Jest to specjalne wyróżnie-
nie dla osób szczególnie zasłużonych 
dla sportu w Małopolsce, przyznawa-
ne przy okazji organizowanego przez 
redakcję co roku plebiscytu 10 Asów 
Małopolski. Czytelnicy pisma typują 
w nim najwybitniejszych sportowców.

Zanim został trenerem, Roman 
Kołodziej sam uprawiał skok wzwyż 
i pchnięcie kulą. W 1965 r. podjął stu-
dia w Krakowie, w ówczesnej Wyższej 
Szkole Wychowania Fizycznego, a na-
stępnie związał się z „Cracovią”. Później 
trenował zawodników innych klubów. 
Wyspecjalizował się w przygotowywa-
niu do startów biegaczy. Jego zasługą 
było m.in. odkrycie talentu Katarzyny 
Broniatowskiej, która w 2013 r. podczas 
halowych mistrzostw Europy zdobyła 
brązowy medal na dystansie 1500 me-
trów. Trenował też dwie zawodniczki 
uprawiające biegi średniodystansowe 
— obie karierę sportową łączyły ze stu-
diami na PK. Katarzyna Anna Hazior we-
szła w skład reprezentacji Polski, a Ka-
tarzyna Batorska zdobywała medale na 
mistrzostwach Polski. Obie ukończyły 
„Lądówkę”. 

Roman Kołodziej zasłużył się też jako 
działacz sportowy. W latach 1996–2006 

Roman Kołodziej Asem Honorowym
był prezesem Krakowskiego Okręgowe-
go Związku Lekkiej Atletyki. Przez dwie 
kadencje, za prezesury Ireny Szewiń-
skiej, wchodził w skład zarządu Polskie-
go Związku Lekkiej Atletyki.

Dobrze znany jest na Politechnice 
Krakowskiej, gdzie pracował w Centrum 
Sportu i Rekreacji w latach 1977–2013. 
Prowadził ze studentami zajęcia z wy-
chowania fi zycznego, był instruktorem 
narciarskim, uczył przyszłych żeglarzy, 
prowadził też uczelniane zespoły pił-
ki ręcznej kobiet i mężczyzn. W roku 
ubieg łym, po zakończeniu pracy na PK, 
ponownie związał się z „Cracovią”. Z Po-
litechniką nie rozstał się jednak całkowi-
cie. Pod jego okiem w „Cracovii” trenuje 
obecnie 6 naszych studentów. 

(ps)
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Roman Kołodziej przyjmuje gratulacje od 
rektora prof. Kazimierza Furtaka
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Po raz trzeci Samorząd Studencki 
na Wydziale Fizyki, Matematyki i Infor-
matyki PK zorganizował Dzień Liczby 
Pi. Swego rodzaju „daniem fi rmowym” 
imprezy stał się konkurs pamięciowego 
opanowania możliwie najdłuższego roz-
winięcia najsłynniejszej liczby niewy-
miernej. Trzeci konkurs przyniósł trzeci, 
zdumiewający rekord i zarazem trzeci 
sukces studenta Wydziału Inżynierii Lą-
dowej — Dawida Wójcika. 

Aby lepiej zrozumieć, co się zdarzy-
ło 14 marca podczas recytowania przez 
uczestników konkursu rozwinięcia liczby pi, 
trzeba wspomnieć zawody z lat ubiegłych. 
Pierwsze, w 2012 r., Dawid Wójcik wygrał, 
przytaczając z pamięci 1012 cyfr. Rok temu 
pobił swój rekord, podając 1096 cyfr. Mogło 
się więc wydawać, że mistrz zbliża się do 
granicy swoich możliwości. Tymczasem te-
raz, za trzecim razem, niemal podwoił swój 
poprzedni wynik. Wyrecytował aż 1954 cy-
fry! O niezwykłości tego osiągnięcia najle-
piej świadczą rezultaty dwóch następnych 
uczestników konkursu. Marcin Kowalczyk 
podał 350 cyfr, a trzeci Sławomir Stach-
niewicz — 69 cyfr. Szukając adekwatne-
go porównania sportowego, można chyba 

powiedzieć, że Dawid Wójcik w dziedzinie 
zapamiętywania liczby pi jest tym, kim 
w skokach narciarskich są Adam Małysz 
i Kamil Stoch razem wzięci.

Wyczyn studenta PK przyciągnął zain-
teresowanie mediów krakowskich i ogól-
nopolskich. Wypowiadając się dla kana-
łu telewizyjnego TVN 24, Wójcik ujawnił 

Dawid Wójcik znowu najlepszy

Dzień  pod znakiem rekordu

Jedną z atrakcji były zawody w układaniu kostki Rubika, także z zamkniętymi oczyma
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kuchnię swojego sukcesu. Do tegoroczne-
go konkursu przygotowywał się przez pięć 
dni, średnio po cztery godziny dziennie. 
Jego metoda polega na zapamiętywaniu 
rozwinięcia liczby pi, podzielonego na ko-
lejne linijki. Dzięki temu, w razie zacięcia 
się, w pamięci odszukuje początek linijki 
i wróciwszy do niego może recytować da-
lej kolejne cyfry. 

Podczas wydziałowego święta licz-
by pi nie zabrakło też innych atrakcji. 
W szczególności uczestnicy imprezy mieli 
okazję posłuchać wykładu „Jak liczba pi 
pomogła zwyciężyć imperializm sowiec-
ki. Statystyka i jej zastosowanie w syste-
mach przeciwrakietowych typu Patriot”, 
wygłoszonego przez dr. hab. inż. Jacka 
Leśkowa, prof. PK.

Święto liczby pi jest obchodzone co 
roku 14 marca. Data ta w zapisie ame-
rykańskim ma postać: 3.14 — i to wła-
śnie z USA przywędrował do Polski zwy-
czaj organizowania uroczystego dnia na 
cześć ludolfi ny, jak nazywana jest też 
liczba pi. Studenci WFMiI, na czele z ko-
ordynującym imprezę Markiem Gieratem, 
nadali świętu własny charakter. Dzięki 
temu Dzień Liczby Pi na PK cieszy się 
z roku na rok coraz większym zaintereso-
waniem, nie tylko kolegów z Politechniki, 
ale także studentów innych krakowskich 
szkół wyższych. 

Trzecią edycję Dnia Liczby Pi patrona-
tem honorowym objęli: rektor PK prof. Ka-
zimierz Furtak, dziekan WFMiI dr hab. inż. 
Marek Stanuszek, prof. PK oraz Porozu-
mienie Samorządów Studenckich Uczelni 
Krakowa.

(ps)

W ostatnich latach 
po dłuższej przerwie na 
Politechnice Krakowskiej 
zaczęto organizować kon-
kursy wiedzy o Tadeuszu 
Kościuszce. Spotkały się 
one z dużym zaintereso-
waniem uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i stu-
dentów. 

Warto przypomnieć, 
że takie konkursy przepro-
wadzano na Politechnice 
Krakowskiej w drugiej 
połowie lat siedemdzie-
siątych. W ich organiza-
cję zaangażowany był 
prof. Janusz Bogdanow-
ski (na zdjęciu w środku).

Jan Zych

W hołdzie naszemu patronowi
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Politechnika Krakowska realizuje 
innowacyjny projekt badawczy
Laboratoria.net z 6 marca 2014 r.

Politechnika Krakowska, Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów SA oraz 
fi rma NeoStrain Sp. z o.o. podpisały w śro-
dę 5 marca 2014 r. porozumienie o współ-
pracy. Będą wspólnie realizować projekt 
badawczy, polegający na opracowaniu in-
nowacyjnego systemu monitoringu stanu 
technicznego ziemnych obiektów hydro-
technicznych. Projekt obejmuje instalację 
pilotażową w ramach laboratorium polowe-
go badań procesów fi ltracyjno-erozyjnych 
na zaporze zbiornika wodnego w Kozłowej 
Górze na rzece Brynicy. (...) PK odpowiadać 
będzie w projekcie za metodykę oceny pro-
cesów fi ltracyjno-erozyjnych, interpretację 
wyników badań i sposób ich wykorzysta-
nia w ocenie stanu technicznego obiektu. 
Specjaliści z PK spodziewają się uzyskania 
wyników, które mogą być podstawą wypra-
cowania standardów w zakresie oceny sta-
nu technicznego ziemnych obiektów hydro-
technicznych w Polsce. Potencjał projektu, 
który może zaowocować rozwiązaniami 
stosowanymi powszechnie dla zapewnienia 
bezpieczeństwa w zarządzaniu ziemnymi 
obiektami hydrotechnicznymi w Polsce, do-
ceniają także partnerzy projektu.

Ukraińcy bez szans na stypendia 
resortu nauki
„Dziennik Polski” z 11 marca 2014 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego (MNiSW) jeszcze w grudniu ubiegłe-
go roku ogłosiło, że ufunduje stypendia dla 
50 ukraińskich studentów, biorących udział 
w protestach przeciwko władzy, m.in. na 
kijowskim Majdanie. Ustalone kryteria 
sprawiły jednak, że dotąd zgłosiła się tylko 
jedna osoba. (...) Ministerstwo Nauki ani 
myśli jednak o zmianie kryteriów przyzna-
wania stypendiów, których ufundowanie 
zapowiedziało. Ograniczone są też szan-
se na powstanie programu, który umożli-
wiłby przynajmniej jakiejś części młodych 
Ukraińców podjęcie bezpłatnych studiów 
w Polsce. W Krakowie, choć w ograniczo-
nym zakresie, uczelnie ukraińską młodzież 
już wspierają. (...) Politechnika Krakowska 
ufundowała dwa miejsca na studiach dru-
giego stopnia dla studentów Politechniki 
Lwowskiej. — To potrzebny gest w obecnej 
sytuacji. Na podobne w przeszłości mogli li-
czyć polscy studenci ze strony zachodnich 
uczelni — uważa prof. Jacek Gyurkovich, 
dziekan Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej.

Studenci Politechniki Krakowskiej 
zaprojektowali park dla Ruczaju
„Dziennik Polski” z 12 marca 2014 r.

Mieszkańcy osiedla Ruczaj mieli okazję 
zapoznać się z pracami studentów III roku 
architektury krajobrazu Politechniki Kra-
kowskiej dotyczącymi parku dla Ruczaju. 
W projektach, które zostały zaprezentowa-
ne w Ruczaju Texas przy ul. Kobierzyńskiej, 
są m.in: kładki, pomosty, pawilony o róż-
nych funkcjach, obiekty rekreacyjne, ławki, 
lampy, pergole, altany i bramy. Mieszkańcy 
Ruczaju są tymi propozycjami zachwyce-
ni. Dziś ten teren to częściowo zarośnięte 
krzakami stawy i nieużytki. Na razie jednak 
szanse na stworzenie parku są niewielkie. 
Brakuje pieniędzy na zagospodarowanie 
tego miejsce, a główny problem jest taki, że 
teren ma wielu właścicieli i wcześniej gmina 
Kraków musiałaby go wykupić. — Przystę-
pując do pracy, wiedzieliśmy, że stworzymy 
wyłącznie projekty szkolne, będące okazją 
do dyskusji nad tym tematem, pokazujące 
jednak możliwości ciekawego urządzenia 
tego terenu — mówi dr Anna Staniewska 
z PK. — Chcemy uczyć młodzież umiejętno-
ści zawodowych na realnych przykładach. 
Co więcej, otwieramy im głowy na różne po-
trzeby mieszkańców okolicy związane z te-
renami zielonymi. Młodzi ludzie wraz z na-
uczycielami pracowali nad tym projektem od 
roku. (...) Zaczęli od badań społecznych na 
osiedlu. Pytali mieszkańców o ich oczekiwa-
nia, przeprowadzali sondaże i obserwacje. 
Potem zorganizowali warsztaty projektowe, 
na których razem z mieszkańcami zaczęli 
tworzyć wstępne projekty. W trakcie seme-
stru powstało 60 propozycji zagospodaro-
wania terenu oraz szczegółowe projekty 
parkowych obiektów, fragmentów ogrodo-
wych i małej architektury. 

Uczelnie techniczne chcą wspólnie 
szukać studentów za granicą
PAP, Radio Akadera z 14 marca 2014 r.

Polskie uczelnie techniczne chcą 
wspólnie szukać kandydatów na studia za 
granicą. W Białowieży (Podlaskie) rektorzy 
obecni na Konferencji Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych (KRPUT) podpisa-
li porozumienie w tej sprawie. Program 
„Study engineering in Poland” przyjęło 
13 uczelni —- poinformował wiceprzewod-
niczący KRPUT, rektor Politechniki Biało-
stockiej prof. Lech Dzienis. Porozumienie 
mogły podpisać te uczelnie, które prowa-
dzą co najmniej jeden kierunek w języku 
angielskim. I z tej możliwości skorzysta-
ły: Politechnika Poznańska, Politechnika 

Częstochowska, Politechnika Gdańska, 
Politechnika Krakowska, Politechnika 
Łódzka, Politechnika Opolska, Politechni-
ka Świętokrzyska, Politechnika Wrocław-
ska, Politechnika Warszawska i Politechni-
ka Białostocka. Współpracę zadeklarowały 
też Akademia Techniczna w Bielsku-Białej, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Bydgoszczy 
i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Końca strefy parkowania nie widać. 
Znów się poszerzy?
„Gazeta Wyborcza” z 18 marca 2014 r.

Niebawem w strefi e płatnego parkowa-
nia w Krakowie znajdzie się kilka kolejnych 
ulic w Grzegórzkach i Krowodrzy. I co dalej? 
Po nich będą następne? — Za linią strefy 
zawsze pojawią się zwolennicy dalszego 
jej rozszerzenia. Granicą musi być zdrowy 
rozsądek — uważa ekspert dr Andrzej Sza-
rata z Politechniki Krakowskiej. Kilka dni 
po ostatnim rozszerzeniu strefy płatnego 
parkowania wniosek do prezydenta miasta 
o włączenie kolejnych obszarów złożyła 
rada Krowodrzy. Tego samego domagają się 
mieszkańcy niektórych ulic w Grzegórzkach. 
W obu przypadkach pojawia się scenariusz 
objęcia płatnym postojem całego terytorium 
dzielnicy. Powodem są dantejskie sceny tuż 
za linią graniczną strefy. (...) Andrzej Szarata 
z Katedry Systemów Komunikacyjnych Poli-
techniki Krakowskiej przekonuje, że obowią-
zywanie strefy płatnego parkowania, to jedy-
ne narzędzie regulujące wjazd samochodów 
w centralne obszary miasta, ale powinien jej 
towarzyszyć rozwój komunikacji miejskiej. 

O Politechnice Krakowskiej napisali

Pracownicy wszystkich uczelni 
wyższych oraz innych instytucji nauko-
wych, jak również studenci mogą wziąć 
udział w Konkursie „Nauka — idea 
w praktyce”, ogłoszonym przez Uniwer-
sytet Śląski w Katowicach. Prace foto-
grafi czne dokumentujące prowadzone 
badania naukowe (z dowolnej dziedzi-
ny nauki i sztuki) lub zdjęcia towarzy-
szące realizowanym na bieżąco bądź 
zakończonym projektom naukowo-
-badawczym należy nadsyłać do 15 maja 
br. Najlepsze zostaną zaprezentowane 
podczas V Biennale Fotografi cznego 
UŚ. Szczegółowe informacje dotyczące 
regulaminu konkursu są dostępne na 
stronie organizatora pod adresem: 
www.naukawobiektywie.us.edu.pl.

(R.)

Nauka w obiektywie
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Galeria GIL

Galeria Kotłownia

Miasto i woda — tereny 
poprzemysłowe
3–14 marca  2014  r.

Wydział Architektury Politechniki 
Krakowskiej reprezentuje Polskę w pro-
jekcie MobEx (Mobile Exhibition) „Miasto 
i woda — tereny poprzemysłowe”, pro-
wadzonym przez cztery ośrodki akade-
mickie krajów Grupy Wyszehradzkiej: 
Fakulta Architektury Slovenská Technic-
ká Univerzita v Bratislave, Magyar Urba-
nisztikai Tudásközpont Nonprofi t Kft., 
Fakulta Stavební Vysoká Skola Báňská 
– Technická Univerzita Ostrava. 

Od września 2013 r. do końca stycz-
nia 2014 r. zespół projektu dokonał ana-
lizy i badania wybranych obszarów miej-

skich. W wyniku tych działań powstało 
16 plakatów prezentujących optymalne 
rozwiązania rewitalizacji terenów poprze-
mysłowych oraz przygotowano naukowe 
wykłady techniczny dotyczące proble-
matyki rewitalizacji. Prace przy projek-
cie koordynuje dr inż. arch. Rafał Blazy 

z Wydziału Architektury PK. Postery 
prezentowane są kolejno we wszystkich 
krajach Grupy Wyszehradzkiej, na wysta-
wach w Ostrawie, Krakowie, Budapesz-
cie i Bratysławie w okresie od lutego do 
maja 2014 r.

Rafał Blazy

Maryniści 2014
11–27 marca 2014 r.

Podobnie jak w ubiegłych latach Ma-
łopolski Oddział Stowarzyszenia Mary-
nistów Polskich zaprezentował wybrane 
prace artystów związanych ze Stowarzy-
szeniem. Tym razem na wystawę zgłosiło 
się 19 malarzy: Tadeusz Bajwoluk, Jad-
wiga Borcz-Przeworska, Róża Czarny, 
Barbara Dzikiewicz-Obrąpalska, Jadwiga 

Godzik, Danuta Kowalska, Anna Lewiń-
ska, Ewa Ławrusiewicz, Lucjan Ostrow-
ski, Zbigniew Palka, Adam Pochopień, 
Joanna Potocka, Hanna Romańska-
-Tusiewicz, Jan Stopczyński, Krystyna 
Szlaga, Bożena Szufl ita, Joanna War-
choł, Maria Zachwieja-Wala, Lech Wolski. 
Na wystawie znalazły się wspomnienia 
lata, wieczorne spacery, a także wydmy, 
portowe miasteczka i morze: fale i mgła-
wice, kolorowo i monochromatycznie, 
każdy znajdzie coś dla siebie.

(dz)

W „Piwniczce” 
św. Floriana

W lutym i marcu, podczas comiesięcz-
nych spotkań Wspólnoty Pracowników 
PK, działającej przy bazylice św. Floriana 
w Krakowie, można było wysłuchać inter-
sujących wykładów. 26 lutego o roli i zna-
czeniu chrześcijaństwa w historii i kultu-
rze Chin mówił ks. dr Jan Konior, jezuita, 
badacz Bliskiego i Dalekiego Wscho-
du, pracownik naukowo-dydaktyczny 
Instytutu Kulturoznawstwa w Akademii 
Ignatianum w Krakowie. 19 marca z ese-
jem „Moja koncepcja Boga” wystąpił ks. 
dr Jerzy Lech Kontkowski SJ, również wy-
kładowca Akademii Ignatianum, historyk 
sztuki, zafascynowany Orientem.

Spotkania odbyły się tradycyjnie 
w Wikarówce przy ul. Warszawskiej po 
wieczornej mszy św. Opiekę duszpa-
sterską nad Wspólnotą Pracowników PK 
sprawuje wikariusz parafi i św. Floriana 
ks. Jarosław Chlebda. Animatorami co-
miesięcznych spotkań są — związany 
z Wydziałem Inżynierii Lądowej PK prof. 
Zenon Waszczyszyn i dr hab. inż. Anna 
Kumaniecka z Wydziału Fizyki, Matema-
tyki i Informatyki PK. Wspólnota istnieje 
już 29 lat. Jej członkowie podkreślają 
otwarty charakter spotkań, na które za-
praszają pracowników, studentów i senio-
rów PK oraz innych krakowskich uczelni.

(R.)



NASZA POLITECHNIKA 4/2014

28

K
al

ej
do

sk
op

Na koniec numeru...

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA
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Budowlany przykład
Nie jest przykładem dla naszych dzieci,
Autostradowej budowa sieci.
Bo się nauczy stadko beanów,
Jak nie wykonać przyjętych planów.
I jak wykręcić kota ogonem,
By wyglądało, że jest zrobione.
A jak się dobrze zamydli oczy,
To nawet premia niektórym wskoczy.
I tak te drogi buduje mafi a,
Że nim je skończą, to szlag je trafi a.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Wiosna!
Trzeba liczyć się z nieoczeki-
wanymi uczestnikami ruchu 
drogowego…







Jan Paweł II świętym
36 lat dzieli te dwa wydarzenia — powołanie kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 

i kanonizację Papieża Jana Pawła II. 36 lat, w ciągu których zdarzyło się tak wiele w życiu 
wszystkich Polaków i w dziejach świata, bo przecież nikt nie ma wątpliwości, że pontyfi kat 
Papieża Polaka odegrał znaczącą rolę w przemianach dokonujących się nie tylko w Polsce, ale 
i w wymiarze globalnym. To, że świat Anno Domini 2014 wygląda zupełnie inaczej niż świat 
roku 1978, jest również zasługą Jana Pawła II.

W liczących ponad tysiąc lat dziejach Polski — dziejach bliskich związków narodu z Ko-
ściołem katolickim, zarówno w wymiarze państwowym, jak i w życiu prywatnym Polaków — 
nie było wcześniej okresu tak niezwykłego jak owe ostatnie 36 lat. Najpierw zobaczyliśmy nad 
Kaplicą Sykstyńską biały dym, który ogłosił światu początek  pontyfi katu pierwszego w dziejach 
papiestwa Polaka na czele Kościoła. Potem cieszyliśmy się kolejnymi pielgrzymkami wielkiego 
Rodaka do ojczyzny. Pielgrzymkami niezwykłymi również dlatego, że nigdy wcześniej żaden 
urzędujący papież nie stąpał po polskiej ziemi. A gdy Jan Paweł II odszedł do domu Ojca, Ko-
ściół szybko, jak na zwyczaje rządzące kurią rzymską, wyniósł Go do chwały ołtarzy, najpierw 
zaliczając w poczet błogosławionych, a teraz uznając za świętego. Raz jeszcze więc doświad-
czamy zdarzeń z serii tych, które wprawiają nas w zadziwienie od 36 lat.

Popularne powiedzenie głosi, że niezbadane są wyroki Bożej Opatrzności. Właśnie z takie-
go wyroku na drodze młodego księdza Karola Wojtyły pojawiła się społeczność akademicka 
także młodej wówczas uczelni — Politechniki Krakowskiej. Dziś możemy powiedzieć, że kon-
takty zadzierzgnięte w ramach duszpasterstwa akademickiego, prowadzonego przez księdza 
Wojtyłę w parafi i pod wezwaniem św. Floriana w Krakowie, a następnie niezliczone spotkania 
biskupa, kardynała i wreszcie Ojca Świętego z pracownikami Politechniki, oddziaływały na 
całą uczelnię. Mamy prawo powiedzieć, że to, jaką uczelnią jest dziś Politechnika Krakowska, 
do pewnego stopnia zawdzięczamy również Janowi Pawłowi II. Okoliczności i ducha tych 
niezwykłych spotkań w swoim „Słowie” — wyjątkowo ukazującym się w innym niż zwykle 
miejscu numeru — przypomina Jego Magnifi cencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Ka-
zimierz Furtak.

O Janie Pawle II napisano prawie wszystko. Również Jego związki z Politechniką Krakow-
ską były opisywane wielokrotnie, także na łamach „Naszej Politechniki”. Dlatego dziś w ręce 
Czytelników oddajemy głównie garść fotografi cznych reminiscencji z wizyt Ojca Świętego pod 
Wawelem. Zapewne zdjęcia te przywołają wiele osobistych wspomnień…

Redakcja
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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

W kwietniu 2011 r. ukazał się specjalny numer „Naszej 
Politechniki” z okazji beatyfi kacji Ojca Świętego Jana Paw-
ła II. Dzisiaj, niewiele ponad dwa lata od tamtej chwili może-
my być dumni z ogłoszenia świętym Honorowego Senatora 
i Honorowego Profesora Politechniki Krakowskiej, naszego 
Papieża i wielkiego Polaka. Warto przypomnieć, zwłaszcza 
młodszym pracownikom oraz studentom, a także wycho-
wankom, że związki Jana Pawła II z Politechniką Krakowską 
sięgają pierwszych lat jego kapłańskiej drogi, w historii na-
szej uczelni przypadających na jej wczesne lata funkcjono-
wania. Wiele lat temu, pod koniec lat czterdziestych XX w., 
w czasach pełnienia posługi wikariusza w parafi i św. Floriana 
w Krakowie, ksiądz Karol Wojtyła, zakładając duszpaster-
stwo akademickie, związał się z Politechniką jako duchowy 
przewodnik jej kadry nauczającej i studentów. Tak powsta-
ło „Środowisko”, wspólnota nazwana później „Rodzinką”. 
Duszpasterstwo to działa do dzisiaj. Później, w latach nam 
bliższych, Jan Paweł II, następca św. Piotra, przypieczętował 
związek z naszą uczelnią, przyjmując w 1999 r. tytuł Hono-
rowego Senatora i Profesora Politechniki Krakowskiej. To dla 
nas ogromny zaszczyt, ale także wielkie zobowiązanie.

Liczne spotkania księdza Karola Wojtyły ze studenta-
mi i pracownikami naszej uczelni przeradzały się nieraz 
w przyjaźnie, które trwały nieprzerwanie przez lata jego 
pobytu w Krakowie (już jako biskupa i kardynała) oraz pod-
czas pontyfi katu w Watykanie. Do takich właśnie należała 
znajomość z Jerzym Ciesielskim — studentem, a następnie 
pracownikiem naukowym Politechniki Krakowskiej — który 
zginął tragicznie w 1970 r. i którego proces beatyfi kacyjny 
toczy się w Rzymie. Ksiądz Karol Wojtyła spotykał się z nim 
wielokrotnie. Do spotkań tych powracał we wspomnieniach 
jako kardynał, a później również jako następca św. Piotra. 
Zanotował m.in., że rozmowy z Jerzym Ciesielskim na temat 
małżeństwa i rodziny były jednym ze źródeł inspiracji do na-
pisania studium „Miłość i odpowiedzialność”.

Wiele innych osób należących do społeczności Politech-
niki Krakowskiej miało szczęście spotykać się z Janem Paw-
łem II w okresie jego pontyfi katu. Spotykali się z nim zarów-
no w Krakowie, jak i  w innych miastach podczas kolejnych 
pielgrzymek Ojca Świętego do Ojczyzny czy w trakcie au-
diencji w Watykanie lub Castel Gandolfo. Wychodzili z tych 
spotkań nie tylko wzmocnieni duchowo, ale także wzbo-
gaceni intelektualnie, bowiem Jan Paweł II zawsze żywo 
interesował się sprawami i problemami nauki. Interesował 
się także Politechniką Krakowską oraz duszpasterstwem 
akademickim w parafi i św. Floriana i nieraz wspominał je 
przy różnych okazjach. Stwarzało to wyjątkową atmosferę 
tych spotkań, niezależnie od tego, czy miały one charakter 
publiczny i ofi cjalny, czy prywatny. 

Kanonizacja Jana Pawła II odbędzie się w Watykanie, 
daleko od Krakowa i Politechniki Krakowskiej. Sam Pa-
pież przecież mówił, że przybywa „z dalekiego kraju”. 
Tylko niektórzy z nas będą bezpośrednio uczestniczyć 
w tej uroczystości na placu św. Piotra. Niezależnie od 
tego, gdzie w tym czasie się znajdziemy, z całą pewnością 
będzie to dla nas głębokie przeżycie. Życzę wszystkim 
pracownikom i studentom oraz wychowankom i przyja-
ciołom naszej uczelni, aby te wyjątkowe chwile stały się 
źródłem inspiracji nie tylko w życiu osobistym, ale także 
w pracy zawodowej.

Kazimierz Furtak

Dziewiątą rocznicę śmierci Jana Pawła II studenci Poli-
techniki Krakowskiej uczcili modlitewnym czuwaniem. 
2 kwietnia wieczorem mieszkańcy osiedla domów stu-
denckich w Czyżynach utworzyli świetlny krzyż, który był 
widoczny z dużej odległości. W mszy św., która została 
odprawiona na osiedlu, uczestniczył metropolita krakow-
ski kard. Stanisław Dziwisz. 
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Tu wszystko się zaczęło...

Spotkania
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Pielgrzymowanie

Zdjęcia: Jan Zych
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