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Słowo rektora
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Innowacyjność, komercjalizacja, transfer technologii,
współpraca z otoczeniem — w kręgu tych zagadnień pozostają
w ostatnich latach uczelnie w Polsce. Oczekuje się, że będą
definiować swoje powinności za pomocą podobnych terminów.
Społeczność Politechniki Krakowskiej wyprzedziła tę retorykę, w zbliżony sposób definiując swoją misję. Wiele ostatnich
inicjatyw podejmowanych na naszej uczelni potwierdza coraz
większe zrozumienie dla idei służby gospodarce i społeczeństwu przez rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej.
Znakomite wieści napłynęły z międzynarodowych wystaw
wynalazków w Genewie i Moskwie. Innowacyjne rozwiązania
naukowców z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
zdobyły tam duże uznanie i zostały nagrodzone kilkunastoma
medalami. Wynalazki, docenione przez międzynarodowe jury,
mają znaczący aplikacyjny potencjał, mogą zostać wykorzystane m.in. w medycynie i przemyśle. Poszukiwanie lepszych
rozwiązań — efektywniejszych produktów, technologii, usług
— w odpowiedzi na potrzeby społeczne i rynkowe staje się coraz powszechniejsze wśród pracowników PK. Nasi naukowcy
podejmują wiele inicjatyw, które służą partnerom samorządowym, społecznym i biznesowym. Jako eksperci angażują się
np. w rozwiązywanie problemów obszarów miejskich — pracownicy Wydziału Architektury oraz Inżynierii Lądowej wspierają merytorycznie projekty rewitalizacji osiedli z tzw. wielkiej
płyty, służą wsparciem w tworzeniu planów zagospodarowania
przestrzennego, są zapraszani do tworzenia planów transportowych i organizacji sieci komunikacyjnych w wielu polskich
miastach, zajmują się też problematyką wprowadzenia w Polsce kolei dużych prędkości czy budowy metra w Krakowie.
Naukowcy z Wydziału Mechanicznego uczestniczą w wielce
obiecującym projekcie wykorzystania odpadowego wodoru do
celów energetycznych. To wyzwanie na globalną skalę. Działamy też w mniejszej, a przecież nie mniej ważnej skali. Na
Wydziale Mechanicznym mamy specjalistów, którzy służą inżynierskim wsparciem lekarzom, choćby przy tworzeniu indywidualnie dopasowanych protez dla osób po poważnych urazach
głowy. Pracownicy Wydziału Inżynierii Środowiska są z kolei
cenionym partnerem, zwłaszcza dla administracji rządowej
i samorządowej, w zakresie gospodarki wodnej, w tym ochrony
przed powodzią, a także technologii ścieków i szeroko rozumia-

nej ochrony środowiska. To tylko kilka przykładów, bo przecież
na każdym wydziale PK realizowane są projekty o podobnym
charakterze.
Ta współpraca przynosi korzyści uczelni i jej partnerom,
a zyskują na niej także studenci. Mogą być pewni, że podczas
kształcenia spotykają nie tylko teoretyków nauk technicznych,
ale i praktyków. Pod fachową opieką naszych specjalistów
mogą uczestniczyć w rozwiązywaniu realnych zadań inżynierskich, mają okazję wykorzystać w praktyce teorię poznawaną
na wykładach.
Doświadczenia Politechniki Krakowskiej w owocnej współpracy z gospodarką i samorządami są cennym kapitałem, który
możemy zaproponować naszym partnerom wobec nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Senat PK w ostatnim
czasie zapoznał się z informacjami o operacyjnych projektach, które będą realizowane w latach 2014–2020. Wiemy już,
że chętnie wspierane będą projekty B+R, realizowane przez
przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo-przemysłowe. W nowej
perspektywie zarządzanie funduszami europejskimi będzie
bardziej zdecentralizowane, w większym stopniu odbywać się
będzie w regionach, a tu środki kierowane będą przede wszystkim na tzw. inteligentne specjalizacje. Politechnika Krakowska
ma więc wiele atutów, by skutecznie zabiegać o środki unijne i kontynuować naukowy i infrastrukturalny rozwój, który tak
przyśpieszył w ostatnich latach dzięki unijnemu wsparciu.
Materialne i niematerialne efekty działalności naukowej,
mogące być również owocem współpracy z zewnętrznymi
partnerami, mają dla uczelni duże znaczenie także dlatego,
że są jednym z kryteriów oceny parametrycznej jednostek
naukowych. Już biegnie czas, z którego będziemy rozliczani w następnej kategoryzacji. Wierzymy, że starania, które są
podejmowane na wydziałach PK, zaowocują takim sukcesem,
jaki odniósł w minionej ocenie Wydział Architektury. Jego skuteczne odwołanie przyniosło awans do kategorii A. To ważne
osiągnięcie nie tylko dla Wydziału Architektury, ale także dla
całej uczelni. Liczę, że będzie to motywujący przykład dla innych wydziałów, które nie w pełni wykorzystują jeszcze swój
potencjał naukowy.
Przeżywamy intensywny czas na naszej uczelni. Piszę te
słowa przed Rajdem PK, Czyżynaliami i Festiwalem Nauki,
a po licznych wydarzeniach związanych z patronem PK. 220.
rocznicę insurekcji kościuszkowskiej uczciliśmy konkursem

Kazimierz Furtak

Fot.: Jan Zych

wiedzy dla studentów i uczniów „Tadeusz Kościuszko — inżynier i żołnierz”, 38. Biegiem Kościuszkowskim oraz wystawą
„Tadeusz Kościuszko na znaczkach Poczty Polskiej”. Wrócimy
do tematyki kościuszkowskiej także podczas Święta Szkoły.
Ogromnym zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych cieszył się tegoroczny dzień otwarty Politechniki Krakowskiej. To dobrze rokuje przed najbliższą rekrutacją. Dziękuję pracownikom Działu Promocji, Działu Spraw Studenckich
oraz wszystkich Wydziałów za trud przygotowania wydarzenia.
Mam nadzieję, że ten wysiłek zaowocuje przyjęciem na pierwszy rok studiów bardzo dobrych kandydatów.
Udane występy mają za sobą sportowcy. Wiosenne warunki
nie przeszkodziły w rozegraniu XLI Akademickich Mistrzostw
Narciarskich Politechniki Krakowskiej. Impreza organizowana
przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz Klub Uczelniany AZS
PK przyniosła wielkie emocje. Gratuluję zwycięzcom i uczestnikom. Słowa uznania należą się także koszykarkom AZS Korona Politechnika Krakowska, ponieważ awansowały do I ligi. To
bardzo duże sportowe wyróżnienie, ale także wielkie wyzwanie.
Bliskie sportowym emocje wywołał także zorganizowany po
raz trzeci przez Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Dzień
Liczby Pi. Po raz trzeci rekord rozwinięcia liczby pi pobił student WIL-u Dawid Wójcik. Tym razem wymienił bez pomyłki
1954 cyfry po przecinku. To wyczyn, ale do rekordu Guinnessa
jeszcze daleko...
Na koniec serdecznie zapraszam na tegoroczne Święto Szkoły, tym bardziej że będzie historyczne. 30 maja spotkamy się w nowo otwartym Międzywydziałowym Centrum
Edukacyjno-Badawczym „Działownia”. To nowocześnie urządzone, przyjazne pracownikom, studentom i gościom miejsce
na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej. Budynek ma cztery
wygodne, audytoryjne sale wykładowe (każda mieści powyżej
stu osób), mniejsze sale ćwiczeń, a także — tak długo wyczekiwaną — aulę na ponad trzysta osób. „Działownia” znacząco poprawi warunki studiowania i uprawniania nauki na PK.
Będzie można tu organizować duże konferencje naukowe, co
szczególnie ważne wobec zbliżającego się jubileuszu 70-lecia
Politechniki Krakowskiej. Głównymi punktami jubileuszowych
obchodów będą m.in. międzynarodowa konferencja naukowa
i Forum Biznesu.

Szanse dobrze wykorzystane

W

raz z początkiem obecnego roku rozpoczęła się
kolejna perspektywa w finansowaniu unijnym —
perspektywa na lata 2014–2020. Zanim uszczegółowione zostaną zasady finansowania i rozliczania oraz
ogłoszone pierwsze nabory wniosków, warto pokusić
się o podsumowanie poprzedniego okresu. Co się udało
Politechnice Krakowskiej osiągnąć w tym okresie? Czy
rozwinęła swój potencjał dzięki funduszom UE? Czy wykorzystała szanse, jakie pojawiły się dzięki możliwości pozyskania środków unijnych? Spróbujmy odpowiedzieć na
te pytania.

Środki w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL) przeznaczone są na tzw. projekty miękkie (nakierowane na rozwój
wiedzy oraz kompetencji), a nie na działania inwestycyjne.
W ramach tzw. cross-finansing do 10 proc. wartości projektu
można było przeznaczyć na działania modernizacyjne i środki
trwałe. Politechnika Krakowska skorzystała z tej szansy. Windy, laboratoria komputerowe, toalety spełniające wymogi osób
niepełnosprawnych — to przykładowe twarde efekty projektów
miękkich, które pozostaną na uczelni na długo po zakończeniu
projektów z POKL (szacunkowa wartość zakupów inwestycyjnych dla PK w ramach POKL wynosi około 7 mln zł).

PK stała się niekwestionowanym liderem

Korzyści dla pracowników uczelni
i dla przedsiębiorców

Fundusze, jakie Unia Europejska i nasz kraj przeznaczyły
dla polskich uczelni i naukowców w latach 2007–2013, wynosiły ponad 4,1 mld euro. Środki dla szkolnictwa wyższego można
było pozyskać głównie w ramach trzech ogólnokrajowych programów operacyjnych:
♦ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),
♦ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG),
♦ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
W regionach środki dla uczelni były dostępne w ramach
tzw. regionalnych programów operacyjnych — w przypadku
Małopolski w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (MRPO). Dotacje, przyznawane głównie w trybie konkursowym, przeznaczone były na wspieranie dydaktyki,
badań naukowych, rozbudowę infrastruktury dydaktycznej i badawczej, transfer i komercjalizację wiedzy. Możliwe było m.in.
otwieranie nowych kierunków studiów, organizowanie szkoleń
z wykorzystaniem bazy dydaktycznej uczelni, wspieranie kierunków zamawianych, wzmacnianie współpracy z przedsiębiorcami, rozwój systemów zarządzania uczelnią.
W okresie programowania 2007–2013 Politechnika Krakowska pozyskała z funduszy strukturalnych ponad 208 mln zł,
w tym:
♦ 154 mln z POKL,
♦ 14 mln z POIG,
♦ 40 mln z MRPO.
Politechnika Krakowska skutecznie sięgnęła po środki na
rozwój bazy i potencjału dydaktycznego. W ramach MRPO zostały sfinansowane m.in.: modernizacja sal wykładowych na
czterech wydziałach, wyposażenie bazy badawczo-rozwojowej
i laboratoryjnej, a także budowa Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego. Dzięki temu PK stała się niekwestionowanym liderem w pozyskiwaniu środków w ramach POKL.
Warto podkreślić, że nasza uczelnia zajęła w kraju drugie
miejsce pod względem liczby projektów dotyczących kierunków
zamawianych (PK realizuje aż 14 takich projektów), a pierwsze
miejsce pod względem liczby projektów (10) w ramach poddziałania 4.1.1. POKL dotyczącego programów rozwojowych1.
4

Podsumujmy działania finansowane z funduszy strukturalnych według podziału na poszczególne programy operacyjne.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG)
był nakierowany na wsparcie projektów innowacyjnych, wnoszących nową wartość do polskiej gospodarki — projektów
związanych z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub
wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Projekty w ramach POIG realizowano głównie
w konsorcjach naukowo-przemysłowych. Politechnika Krakowska aktywnie uczestniczyła w tego typu przedsięwzięciach, których wartość całkowita przekroczyła 150 mln zł, z czego prawie
15 mln przypadło na działania realizowane na PK.
Przykładowo, dzięki tym funduszom Biblioteka PK stworzyła
Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z zakresu Nauk Technicznych, mający na celu
archiwizację i autoarchiwizację publikacji naukowych oraz materiałów dydaktycznych pracowników i studentów PK. System zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny, otwarty dostęp
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w internecie do publikacji zamieszczonych w repozytorium na
zasadzie wolnych licencji. Opracowano również otwarty system
komunikacji naukowej z zakresu nauk technicznych, oparty na
inicjatywie Open Access (projekt: „SUW — Zintegrowany System
Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z zakresu Nauk Technicznych”, dofinansowanie dla PK: 577 738 zł).
W ramach zacieśniania współpracy uczelni z przedsiębiorstwami Centrum Transferu Technologii zrealizowało projekt
„Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym,
świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji” (dofinansowanie dla PK: 576 tys. zł). Przedsiębiorcy zyskali sposobność weryfikacji zapotrzebowania na innowacje oraz otrzymali
informację zwrotną o możliwości zaspokojenia tych potrzeb poprzez zrealizowanie 80 bezpłatnych audytów technologicznych
w przedsiębiorstwach w całej Polsce.

W kręgu projektów badawczo-rozwojowych
Politechnika Krakowska w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych wzięła także udział w projektach o charakterze
badawczo-rozwojowym, takich jak:
♦ „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem
i ochroną zbiornika zaporowego (ZiZOZap)” (dofinansowanie dla PK: 3,2 mln zł) na Wydziale Inżynierii Środowiska. Celem projektu było rozwiązanie problemu obniżania
się potencjału ekologicznego i funkcjonalnego zbiorników
zaporowych w wyniku ich starzenia się i presji wynikającej
z zagospodarowania przestrzennego obszaru zlewni.
♦ „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania” (dofinansowanie dla PK: 3 mln zł) na Wydziale Mechanicznym.
Cel projektu to wykorzystanie najnowszych osiągnięć współczesnej inżynierii materiałowej do stworzenia bazy i zarazem
oferty nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych dla gałęzi przemysłu z obszaru metali nieżelaznych.
♦ „Silseskwioksany jako nanonapełniacze i modyfikatory w kompozytach polimerowych »Nanosil«„ (dofinansowanie dla PK:
1 mln zł) na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej.
Celem końcowym projektu było opracowanie technologii nanokompozytów polimerowych, które będą zawierały rodzaj
reagentów (w tym silseskwioksanów jako nanonapełniaczy
i modyfikatorów) i ich sposób przetwarzania, umożliwiający
uzyskiwanie nanokompozytów o wielorakich zastosowaniach.
♦ „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”
(dofinansowanie dla PK: 2,2 mln zł) na Wydziale Inżynierii Lądowej. Celem były prace badawcze prowadzone ze
szczególnym uwzględnieniem kwestii oszczędności energii, wykorzystania alternatywnych materiałów i rehabilitacji
obszarów zdegradowanych.
♦ „Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych” (dofinansowanie dla
PK: 0,8 mln zł) — na Wydziale Mechanicznym i Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Projekt dotyczył opracowania
technologii wytwarzania kompozytów z zasrosowaniem krajowych surowców odnawialnych pochodzenia rolniczego.

W ramach działania POIG 1.3.2. „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych
w wyniku prac B+R” realizowane są obecnie dwa projekty z zakresu ochrony patentowej na łączną kwotę 1 mln zł:
♦ „Bezkonkurencyjne technologie wytwarzania części maszyn
z materiałów rozdrobnionych i maszyny technologiczne do
ich wydajnej i bezodpadowej realizacji” (Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej);
♦ „Ochrona patentowa i komercjalizacja unikatowych technologii
syntez mechanochemicznych realizowanych za pomocą ultraenergetycznych młynów rotacyjnych” (Wydział Mechaniczny).
Osobną grupą, do której skierowano działania POIG, byli
doktoranci. Oni także skorzystali z dofinansowania swoich projektów badawczych. Były to m.in. projekty z zakresu technologii
fluorescencyjnych czujników molekularnych („Rozwój technologii FTP do zastosowań w chemii polimerów”) oraz hybrydowych
nanokompozytów polimerowych („Novel ZnS[Se] hybrid polymer nanocomposites for optoelectronic applications”).
Ciekawą inicjatywą jest projekt realizowany na Wydziale Inżynierii Lądowej we współpracy z Komitetem Kopca Kościuszki w Krakowie — „Żywe konstrukcje” (w ramach POIG
1.1.3. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi
oraz ich wynikami”), angażujący małopolską młodzież w procesy badawcze. Celem projektu jest zainteresowanie społeczności województwa małopolskiego naukami technicznymi, popularyzacja nauk technicznych oraz wiedzy na temat wybitnego
polskiego generała i inżyniera Tadeusza Kościuszki.

Inwestycje dla 5 tys. studentów
Małopolski Regionalny Program Operacyjny (MRPO) —
to regionalny program operacyjny o charakterze inwestycyjnym.
W jego ramach na Politechnice Krakowskiej w latach 2007–2013
dofinansowano 7 projektów na kwotę 33 mln zł2. Z tej sumy prawie 16 mln przeznaczono na infrastrukturę dydaktyczną, natomiast 17 mln — na infrastrukturę badawczą. Cztery wydziały
— Mechaniczny, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Środowiska oraz
Inżynierii i Technologii Chemicznej — wyposażyły swoje laboratoria oraz sale wykładowe w nowoczesną infrastrukturę. Co
roku ponad 5 tys. studentów korzysta z nowej bazy naukowo-dydaktycznej. Zakupiono ponad 400 sztuk aparatury badawczej,
zmodernizowano lub rozbudowano 88 obiektów dydaktycznych.
W zestawieniu małopolskich uczelni, mogących ubiegać się
o dofinansowanie w ramach MRPO Działanie 1.1 Schemat A —
„Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego”, Politechnika Krakowska uplasowała się na drugim miejscu,
otrzymawszy dofinansowanie do 6 projektów, na łączną kwotę
23 mln zł.
Warto także wspomnieć o strategicznym projekcie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. W pięciopiętrowym budynku o łącznej powierzchni ponad
1000 m2 zostanie utworzonych 14 stref klimatycznych i energetycznych, w których będzie można prowadzić badania właściwości materiałów oraz technologii w zależności od warunków
klimatycznych. Pracownicy Politechniki Krakowskiej będą tu
realizować badania naukowe z zakresu poprawy efektywności zużycia energii. Projekt ten wpisuje się w politykę rozwoju
badań nad budownictwem o prawie zerowym zużyciu energii
(pasywne), w której to dziedzinie Politechnika Krakowska staje
się niewątpliwym ekspertem w skali regionu i kraju.
Najnowszym przedsięwzięciem realizowanym w ramach
MRPO jest projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna — projekt
5
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pilotażowy”. Jest to projekt o zasięgu regionalnym i innowacyjnym charakterze. Jego całkowity koszt to 7,7 mln zł. Na zadania realizowane przez PK przeznaczono 0,8 mln zł. Głównym celem projektu jest umożliwienie współpracy wiodących
uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem
tej współpracy ma być podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze
specjalizacjami regionu. Dzięki realizacji projektu powstanie innowacyjne środowisko wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT, bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej
jakości komunikacji multimedialnej. Pilotażowym wdrożeniem
modelu chmury edukacyjnej objęto 21 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego oraz sześć wiodących uczelni w Krakowie (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet
Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy).

Silne wsparcie dla potencjału uczelni
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(POKL) Politechnika Krakowska odniosła niewątpliwie największy sukces w pozyskiwaniu finansowania projektów. Z programu tego do roku 2015 zostanie zrealizowanych w sumie aż
48 projektów na kwotę około 154 mln zł.
Wsparcie finansowe dotyczyło trzech głównych obszarów: dydaktyki, współpracy uczelni i biznesu oraz zarządzania uczelnią. Dla wsparcia dydaktyki Politechnika pozyskała
33 projekty na łączną kwotę 132 mln zł, dla wsparcia współpracy uczelni i biznesu – 14 projektów na kwotę prawie 17 mln zł,
a dla wsparcia zarządzania uczelnią — jeden ogólnouczelniany
projekt na kwotę 4,6 mln zł.
Najwięcej środków Politechnice Krakowskiej udało się pozyskać w ramach działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy”. Jego celem była budowa potencjału rozwojowego
uczelni poprzez rozszerzanie i wzbogacanie oferty edukacyjnej
oraz zapewnienie efektywnego zarządzania systemem. Pozyskana na te cele kwota 122 mln zł zapewniła nam trzecie
miejsce w skuteczności pozyskiwania środków z POKL wśród
wszystkich uczelni w Polsce.
W ramach poddziałania 4.1.1. POKL dotyczącego programów rozwojowych przyznano Politechnice Krakowskiej dofinansowanie na 10 projektów, co jest najlepszym wynikiem w skali
kraju, natomiast w ramach podziałania 4.1.2 POKL dotyczącego kierunków zamawianych jesteśmy na drugim miejscu wśród
wszystkich uczelni w Polsce ze wsparciem dla 14 projektów.
Politechnika, jako jedyna uczelnia w Polsce, w konkursie na
projekty innowacyjne z POKL pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 5 mln zł. Dzięki tym środkom realizowane są
dwa projekty — „PIT Mobilne studia podyplomowe we współpracy z przemysłem na Wydziale Mechanicznym” oraz „Monitoring absolwentów drogą do sukcesu uczelni XXI wieku” na
Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki.

6

Politechnika jako jedyna publiczna uczelnia w województwie
małopolskim zdobyła fundusze na realizację ogólnouczelnianego projektu „Zarządzanie (z) Przyszłością”, w ramach którego
ponad 4,5 mln zł zostało przeznaczone na usprawnienie procesów zarządczych, w tym zarządzanie jakością kształcenia.

*
Powyższe dane wskazują, że nasza uczelnia odniosła duży
sukces na arenie ogólnopolskiej w zakresie pozyskiwania środków unijnych na rozwój potencjału dydaktycznego. Ten sukces
nie byłby możliwy bez zaangażowania pracowników jednostek
organizacyjnych PK, zarówno wydziałów, jednostek pozawydziałowych, jak i jednostek administracyjnych uczelni.
W ramach działań finansowanych z POKL wsparto na Politechnice Krakowskiej m.in. nowe kierunki studiów oraz specjalności,
dostosowano programy studiów do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, opracowano nowe sylabusy, kursy e-learningowe,
uruchomiono programy stypendialne dla studentów i młodych
naukowców. Poszerzono także współpracę międzynarodową,
wzmocniono proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, dokonano udogodnień infrastrukturalnych dla osób niepełnosprawnych, wsparto procesy zarządzania uczelnią.
Po środki unijne Politechnika Krakowska sięgała od samego początku perspektywy 2007–2013. Zintensyfikowanie działań nastąpiło w roku 2009 wraz z powstaniem jednostki powołanej do pozyskiwania środków z funduszy — Biura Projektów
Strukturalnych i Programów Międzynarodowych. W tym okresie PK znalazła się w czołówce uczelni najlepiej wykorzystujących szanse, które daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
co podkreślił dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski podczas inauguracji roku akademickiego 2011/2012 na Politechnice Krakowskiej.
Biuro Projektów Strukturalnych i Programów Międzynarodowych PK dziękuje wszystkim projektodawcom i realizatorom za
zapał, wytrwałość w pracy przy projektach i wnioskach aplikacyjnych. Niech ten wypracowany „kapitał projektowy” przysłuży
się w kolejnej perspektywie finansowej. Od IV kwartału 2014 r.
bowiem, wedle zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, mają ruszyć pierwsze konkursy w ramach nowych programów
operacyjnych. Wkrótce zatem rozpocznie się okres wykorzystywania kolejnych szans. Oby ich podsumowanie było równie satysfakcjonujące, co podsumowanie perspektywy lat 2007–2013.

Anna Nowak
Ewa Siekierzyńska

Mgr Anna Nowak jest zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty
w Biurze Projektów Strukturalnych i Programów Międzynarodowych PK.
Mgr Ewa Siekierzyńska jest zatrudniona na stanowisku starszego specjalisty w Biurze Projektów Strukturalnych i Programów Międzynarodowych PK.

1
Za: Zestawienie „Lista beneficjentów PO KL — stan na 1 lutego
2014 r.” publikowane na stronie http://www.efs.gov.pl/strony/lista_
beneficjentow_pokl.aspx
2
Wraz z dofinansowaniem wkładu własnego z rezerwy celowej MF
dofinansowanie wyniosło 40 759 930 zł.
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Kronika
2 IV „Czuwanie modlitewne młodzieży Krakowa” na Osiedlu Studenckim PK z okazji IX rocznicy śmierci Jana Pawła II.
V Międzynarodowy Konkurs Piosenki o Nagrodę Jego Magnificencji Rektora, zorganizowany przez Międzynarodowy Ośrodek
Kultury Studentów PK w Klubie Studenckim „Kwadrat”.
2–6 IV Koncerty Chóru PK „Cantata” w Roanne i Vichy we Francji.
4 IV Finał III Konkursu „Tadeusz Kościuszko — inżynier i żołnierz”.
7 IV — 4 V Wystawa akwareli i rysunków „Kerala Indie — natura i kultura” w Galerii PK „Gil”.
7–10 IV Wiosenna Szkoła Nanomechanika zorganizowana na Wydziale Mechanicznym PK.
8 IV Walne Posiedzenie Rady Fundacji „Panteon Narodowy”.
Finał XXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Sali Senackiej PK — wręczenie nagród laureatom.
7–12 IV VII Krakowskie Dni Integracji.
9 IV Uroczyste otwarcie Poligonu Energooszczędności w Tarnowie — nowoczesnego ośrodka do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zajęć edukacyjnych z zakresu technologii energooszczędnych i pasywnych. Poligon to wspólne przedsięwzięcie województwa małopolskiego, gminy Tarnów i PK.
9 IV Uroczyste podpisanie w tarnowskim ratuszu listu intencyjnego w sprawie zrównoważenia energetycznego na obszarze aglomeracji tarnowskiej. Sygnatariusze porozumienia to m.in.: województwo małopolskie, gmina Tarnów i PK.
10–11 IV Konferencja Kół Naukowych Transportu „KoKoNaT” zorganizowana przez Katedrę Systemów Komunikacyjnych Wydziału Inżynierii Lądowej PK.
10–12 IV Konferencja Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych w Krakowie.
Posiedzenie Prezydium oraz zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Krakowie.
11 IV Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych PK.
11–13 IV VIII Forum Budownictwa w Zakopanem, zorganizowane przez współpracującą z PK Galicyjską Izbę Budownictwa oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana EUROINŻYNIER pt. „Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji
budowlanych” zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET.
15 IV Śniadanie Wielkanocne Samorządu Studentów PK.
Spotkanie świąteczne Stowarzyszenia Wychowanków PK.
22 IV Spotkanie rektora PK z pracownikami zainteresowanymi dyskusją na tematy związane z działalnością uczelni. Kreatorami tematów do dyskusji byli uczestnicy spotkania.
24 IV Wspólne posiedzenie Komisji Budownictwa krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Nauki małopolskiego
oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
24–26 IV 42. Krakowskie Targi Budownictwa WIOSNA 2014.
24 IV — 22 V Wystawa malarstwa „Trzy Bajki” w Galerii PK „Kotłownia”.
24 IV Wybory Najmilszej Studentki i SuperStudenta PK 2014 w Klubie Studenckim „Kwadrat”.
25 IV Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych Wydziałów Inżynierii Lądowej, Inżynierii i Technologii Chemicznej oraz Mechanicznego.
26 IV Spotkanie integracyjne Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej „Elektryk 2014”.

Opracowała: Renata Dudek

Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu PK
25 kwietnia 2014 r.
—

—

—

—

Senat podjął uchwały w sprawie:
zmiany przedstawicieli związków zawodowych w składach stałych komisji senackich;
warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
III topnia przewidzianych do uruchomienia w roku akademickim 2014/2015;
powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej do spraw rekrutacji na studia I i II
stopnia, rozpoczynające się w semestrze
zimowym i letnim roku akademickiego
2014/2015;
zmiany efektów kształcenia dla kierunku
architektura krajobrazu prowadzonego
na WA;

— zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej w zakresie robót
budowlanych i projektowych oraz w planie na rok 2014.

rd

Zarządzenia rektora PK
Nr 10 z 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad dokonywania okresowej
oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi”.
Nr 11 z 31 marca 2014 r. w sprawie
uchylenia „Zarządzenia nr 47 Rektora PK
z 24 września 2013 r.”.
Nr 12 z 1 kwietnia 2014 r. w sprawie
zmiany zarządzenia dotyczącego przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich
pracowników Politechniki Krakowskiej.
Nr 13 z 1 kwietnia 2014 r. w sprawie
zmiany zarządzenia dotyczącego wyma-

gań stawianych nauczycielom akademickim
w zakresie podejmowania i kontynuowania
dodatkowego zatrudnienia poza Politechniką Krakowską oraz obowiązku informowania
o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Nr 14 z 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej do ubezpieczenia zdrowotnego.

Komunikaty rektora PK
Nr 3 z 24 marca 2014 r. w sprawie uchwał
Senatu PK podjętych na posiedzeniu w dniu
28 lutego 2014 r.
Nr 4 z 10 kwietnia 2014 r. w sprawie
uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu
w dniu 28 marca 2014 r.

MZ
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Promocje doktorskie

Informacje
Fot.: Jan Zych

z Wydziału Architektury —
dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł (fot. 1),
dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk
(fot. 2),
dr hab. inż. arch. Bogna Lipińska (fot. 3),
dr hab. inż. arch. Andrzej Lorek (fot. 4),
dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja (fot. 5)
oraz z poprzedniej promocji —
dr hab. inż. arch. Małgorzata Drożdż-Szczybura (fot. 6),
dr hab. inż. arch. Marcin Gawlicki (fot. 7);

z Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej —
dr hab. inż. Jerzy Baron (fot. 8),
dr hab. inż. Ewa Kicko-Walczak
(fot. 9),
oraz z poprzedniej promocji —
dr hab. inż. Marcin Banach (fot. 10);

Fot.: Jan Zych

Pierwsza w 2014 r. uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych na Politechnice Krakowskiej
odbyła się, nietypowo, przed Świętami
Wielkiej Nocy. Z uwagi na wyjątkowo
dużą liczbę osób, które w ostatnim
czasie uzyskały na naszej uczelni stopień naukowy, to odbywające się zwykle w czerwcu wydarzenie zorganizowano nieco wcześniej, 11 kwietnia.
Świadkami ceremonii, którą otworzył
rektor, a poprowadził prorektor ds. nauki, byli licznie zgromadzeni członkowie
rodzin, przyjaciele, a także opiekunowie
naukowi promowanych. Zwyczajowo sylwetki kandydatów przedstawili dziekani
reprezentowanych przez nich wydziałów. Kolejny już raz najliczniejszą grupę
stanowili reprezentanci Wydziału Architektury. Dziekan prof. Jacek Gyurkovich
miał okazję zaprezentować dorobek
naukowy aż 7 doktorów habilitowanych
i 10 doktorów.
Jako pierwsi zostali uhonorowani samodzielni pracownicy nauki ze stopniem
doktora habilitowanego (numery fotografii odnoszą się do II strony okładki):

z Wydziału Inżynierii Lądowej —
dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień
(fot. 11);
z Wydział Inżynierii Środowiska —
dr hab. inż. Agnieszka Generowicz (fot. 12);
z Wydziału Mechanicznego —
dr hab. inż. Mirosław Mrzygłód (fot. 13);
dr hab. inż. Józef Tutaj (fot. 14).
Wręczenie dyplomów potwierdzających uzyskanie stopnia naukowego
doktora nauk technicznych poprzedziło
złożenie uroczystej przysięgi. Wśród
promowanych doktorów znaleźli się:
z Wydziału Architektury —
dr inż. arch. Przemysław Bigaj (fot. 15),
dr inż. arch. Łukasz Flaga (fot. 16),
dr inż. arch. Karolina Pacholewicz (fot. 17),
dr inż. arch. Anna Polska (fot. 18),
dr Andrzej Siwek (fot. 19),
dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla (fot. 20),
dr inż. arch. Łukasz Wesołowski (fot. 21),
dr inż. arch. Andrzej Wiszowaty (fot. 22),
dr inż. arch. Andrzej Zastawnik (fot. 23),
dr inż. arch. Miłosz Zieliński (fot. 24);
z Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej —
dr inż. Anna Gomułczak (fot. 25),

dr Bartłomiej Janowski (fot. 26),
dr inż. Elżbieta Malewska (fot. 27),
dr inż. Szymon Skoneczny (fot. 28),
dr Marcin Toporek (fot. 29);
z Wydziału Inżynierii Lądowej —
dr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz (fot. 30)
oraz z poprzedniej promocji —
dr inż. Rafał Świder (fot. 31);
z Wydziału Mechanicznego —
dr inż. Ireneusz Baran (fot. 32),
dr inż. Agnieszka Chojnacka-Brożek
(fot. 33),
dr inż. Tim Eichner (fot. 34),
dr inż. Maria Hebdowska-Krupa (fot. 35),
dr inż. Marek Rybarz (fot. 36)
oraz z poprzedniej promocji —
dr inż. Anna Ulatowska (fot. 37).
Na zakończenie uroczystości rektor prof. Kazimierz Furtak zwrócił się
do zgromadzonych z gratulacjami i podziękowaniami. Z radością podkreślił,
że tak liczna grupa promowanych pozwala mieć nadzieję na coraz szybszy
rozwój kadry i badań naukowych na Politechnice Krakowskiej. Zachęcił nowo
promowanych do kontynuowania pracy naukowej, poszukiwania obszarów
dalszego rozwoju. Podkreślił, jak ważne
jest zdobywanie wiedzy i dzielenie się
nią. Następnie złożył podziękowania
promotorom za poniesiony trud i życzliwość oraz rodzinom za stworzenie promowanym warunków rozwoju i poświęcenie. Życząc zdrowych, pogodnych
i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
rektor zamknął uroczyste posiedzenie
Senatu. Tradycyjne już grupowe zdjęcie, wpisy do pamiątkowej księgi oraz
symboliczna lampka wina zakończyły
uroczystą promocję na Politechnice
Krakowskiej.

Renata Dudek
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Pracownicy
Doktorzy habilitowani
Agnieszka Sobczak-Kupiec
Urodziła się 19 kwietnia 1981 r. w Lublinie. Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Myślenicach.
Studiowała na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
Podczas studiów aktywnie uczestniczyła
w pracach Koła Naukowego Chemików,
w sekcjach „Polimery” oraz „Inżynieria chemiczna” oraz odbyła staż asystencki. Pracę
magisterską pt. „Kompozycje epoksydowe
o właściwościach fotoluminescencyjnych”
obroniła w 2005 r. (promotor: dr inż. Piotr
Czub). W 2009 r. uzyskała stopień doktora
nauk technicznych, broniąc pracę pt. „Badanie właściwości fizykochemicznych i biomedycznych hydroksyapatytu otrzymanego przez kalcynację kostnych produktów
ubocznych z przemysłu mięsnego” (promotor: dr hab. inż. Zbigniew Wzorek). W tym
samym roku ukończyła studium pedagogiczne w Centrum Pedagogiki i Psychologii PK oraz studia podyplomowe z zakresu
zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy w Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości PK. Ponadto na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
(Wydział Zarządzania) ukończyła w 2012 r.
menedżerskie studia podyplomowe „kompetencje dla współpracy nauki i biznesu”
na kierunku „menedżer badań naukowych
i prac rozwojowych”, a w 2013 r. — „zarządzanie projektem badawczym oraz komercjalizacja wyników badań”. Jej umiejętności zostały potwierdzone przez Biuro
Certyfikacji International Project Management Association.
W marcu 2014 r. Rada Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK nadała jej na podstawie dorobku naukowego i jednotematycznego cyklu publikacji
pt. Hydroksyapatyt i kompozycje hydroksyapatytowe” stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna.
Od 2008 r. jest zatrudniona w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej PK
(od 2011 r. na stanowisku adiunkta). W tym
okresie odbyła staże naukowe (m.in. w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, University
of Strathclyde, Department of Chemical
and Process Engineering Glasgow, także
w ramach prestiżowego programu MNiSW
„Top 500 Innovators. Science — Management — Commercialization” na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley) oraz staże
przemysłowe (m.in. w Przedsiębiorstwie

Pszczelarsko-Farmaceutycznym Apipol-Farma i Przedsiębiorstwie Pszczelarskim
Apipol-Kraków).
Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec prowadzi interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą na pograniczu
inżynierii materiałowej, technologii chemicznej oraz nanotechnologii. Jej zainteresowania naukowe są związane z biomateriałami powstającymi na bazie fosforanów
wapnia i przeznaczonymi do rekonstrukcji
tkanki kostnej i stosowanymi w stomatologii. Zajmuje się także nanomateriałami
m.in. do zastosowań medycznych i agrochemicznych, jak również kompozytami
zawierającymi apiprodukty. Jest kierownikiem dwóch projektów badawczych — finansowanego ze środków Narodowego
Centrum Nauki projektu pt. „Opracowanie
metody otrzymywania fosforanu wapnia
o strukturze hydroksyapatytu (HA) z zawartością srebra” oraz projektu „Opracowanie preparatów agrochemicznych zawierających nanocząstki metaliczne oraz
możliwość zastosowania ich jako fungicydów”, finansowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków
Programu Iuventus Plus III. Ponadto kieruje projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, POKL — „Technolog
Chemiczny — Inżynier Przyszłości” (kierunek zamawiany) o budżecie wynoszącym
4,8 mln zł.
Jej dorobek naukowy obejmuje m.in.
57 publikacji w czasopismach recenzowanych, wśród których znajduje się 35 artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Jest współautorem 22 rozdziałów
w monografiach, 4 zgłoszeń patentowych
oraz 78 wystąpień konferencyjnych (w tym
12 komunikatów ustnych na konferencjach) oraz 6 opracowań dla przemysłu.
Wynalazki, które powstawały w ramach
prac zespołu pod jej kierownictwem, zostały docenione na forum międzynarodowym
i zdobyły wiele medali, wyróżnień na najwyższej rangi międzynarodowych targach

i wystawach, m.in. w Paryżu, Brukseli,
Warszawie, Tajpej, Kuala Lumpur, Seulu,
Pradze, Moskwie, Norymberdze, Zagrzebiu. W latach 2013 i 2014 została wyróżniona przez ministra nauki i szkodnictwa
wyższego za promocję wynalazców za granicą specjalnym dyplomem oraz statuetką.
Za działalność naukowo-badawczą
była wielokrotnie nagradzana. Otrzymała
nagrodę rektora Politechniki Krakowskiej
dla autora najwartościowszych publikacji naukowych w 2012 r. oraz dwukrotnie
(w 2011 r. i 2013 r.) stypendium naukowe dla młodych doktorów, przyznawane
w ramach projektu „Politechnika XXI —
Program Rozwojowy Politechniki Krakowskiej — najwyższej jakości dydaktyka dla
przyszłych polskich inżynierów”. W 2013 r.
została laureatką II edycji konkursu „Młody Naukowiec — Kreator Rzeczywistości
Gospodarczej” (za pracę „Kompozyty na
bazie hydroksyapatytu i matrycy polimerowej zawierającej kolagen do zastosowań
biomedycznych”). W 2013 r. została również laureatką konkursów „Innowacja jest
kobietą” oraz „Wiedza z pasją. Promujemy
młodych naukowców”.
Jej działalność dydaktyczna obejmuje
zajęcia dla studentów kierunków: technologia chemiczna, biotechnologia, nanotechnologie i nanomateriały i inżynieria
chemiczna i procesowa oraz energetyka
i inżynieria materiałowa (dla studentów
WM i WIEiK). Była promotorem 8 prac inżynierskich oraz opiekunem 10 prac magisterskich, jest promotorem pomocniczym
w przewodzie doktorskim. Opiekuje się
Studenckim Kołem Naukowym Chemików
— Zespołem Badawczym Zaawansowanych Technologii i Nowoczesnych Materiałów. Od 2006 r. jest członkiem zespołu Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej,
włączającego się w promocję PK podczas
Festiwalu Nauki w Krakowie, dni otwartych
itp. Od 2011 r. popularyzuje wiedzę z zakresu jej specjalności, organizując spotkania z uczniami krakowskich liceów.
Dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec jest ekspertem w Małopolskim
Centrum Przedsiębiorczości w Komisji
ds. Przemysłu, Zdrowia i Żywności oraz
Komisji Środowiska; w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i w Czech Science
Foundation. Należy do: Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz IP NANOKER
Society, International Project Management Association Polska, Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
(jest prezesem koła na PK). Ponadto jest
animatorem, członkiem oraz sekretarzem
Rady Klastra Produktów Farmaceutycznych Pochodzenia Naturalnego.
Prywatnie jest mężatką, ma dwie córki.
Jej hobby to: podróże, literatura i zwierzęta.
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Juliusz Sołkowski
Urodził się Krakowie. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej —
w 1985 r. ukończył tu studia na kierunku budownictwo (specjalność: drogi
kolejowe). W latach 1986–1987 odbył
służbę wojskową, a następnie, w latach
1988–1989 — staż zawodowy. Będąc
słuchaczem studiów doktoranckich na
Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w latach 1989–1994,
uczestniczył w programie badawczym
pt. „Improved knowledge of forces in
CWR track”, prowadzonym przez European Rail Research Institute w Utrechcie oraz odbył staż na Uniwersytecie
w Delft, w Holandii. W 1995 r. obronił
pracę doktorską pt. „Analiza wpływu imperfekcji nawierzchni na zmienność rozkładu sił i przemieszczeń w eksploatowanym torze bezstykowym” (promotor:
prof. Włodzimierz Czyczuła) i został adiunktem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Dróg Kolejowych PK (obecnie:
Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego). 26 marca 2014 r.
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej PK,
zapoznawszy się z recenzjami dorobku
naukowego oraz protokołem i uchwałą
komisji habilitacyjnej, powołanej przez
Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów,
nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność: drogi kolejowe.
Zainteresowania naukowe dr. hab.
inż. Juliusza Sołkowskiego dotyczą
przede wszystkim zagadnień pracy toru
bezstykowego w kierunku wzdłużnym,
z uwzględnieniem problemu stateczności oraz tzw. efektu progowego (to jest
różnic mechanicznych pomiędzy układem nawierzchnia — podłoże w obrębie obiektów inżynierskich, zwiększonych oddziaływań dynamicznych oraz
przyspieszonej degradacji nawierzchni
i podtorza).
Dr hab. inż. Juliusz Sołkowski posiada doświadczenie w prowadzeniu
pomiarów oraz własne oprogramowanie do analizowania torów położonych
w łukach o małym promieniu, rozjazdów
spawanych, maszyn torowych, a także
oddziaływania przęseł obiektów mostowych na siłę wzdłużną w szynach dla
różnych typów nawierzchni. Brał udział
w opracowaniu projektu odmrażalni rudy
w Medyce i toru bezstykowego na górę
Gubałówka w Zakopanem (2001 r.).
Zajmuje się metodami łączenia nawierzchni bezpodsypkowych z konwencjonalną nawierzchnią podsypkową
(prace prowadzone dla PKP PLK SA).
Bada zachowania konstrukcji takich jak
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np. wybudowany w 2003 r. w Krakowie
wiadukt o nawierzchni bezpodsypkowej,
zwłaszcza nadmierne deformacje nawierzchni przed obiektem.
W latach 2009–2011 realizował
grant habilitacyjny dotyczący dynamiki
nawierzchni szynowych, a wyniki uzyskane podczas badań stały się trzonem rozprawy habilitacyjnej pt. „Efekt
progowy w nawierzchniach szynowych”
(Monografia Politechniki Krakowskiej
nr 435, 2013). Opracował własne modele do analizy efektu progowego i jest
autorem zmniejszających go rozwiązań
konstrukcyjnych. Jedno z nich opatentował w 2013 r. Rozwiązanie zostało dopuszczone do eksploatacji w sieci PKP
PLK SA, a obecnie dr hab. inż. Juliusz
Sołkowski pracuje nad jego wdrożeniem.
Wyniki swych badań prezentował na
wielu krajowych i międzynarodowych
konferencjach, np. w Kanadzie (Ottawa,
2010), Holandii (Haga, 2011), we Włoszech (Genua, 2012), w Austrii (Bludenz,
2013) oraz podczas spotkań z przedstawicielami kolei i producentów materiałów
do budowy nawierzchni kolejowej oraz
systemów nawierzchni, firm niemieckich,
austriackich i szwajcarskich.
Jest autorem lub współautorem kilku
innowacyjnych projektów dotyczących
toru bezstykowego oraz 18 ważniejszych projektów technicznych i opracowań, także przepisów dotyczących
utrzymania toru bezstykowego w obiektach o dużej rozpiętości (1996 r.) oraz
projektu przepisów dotyczących budowy
i utrzymania stref przejściowych przy
obiektach inżynierskich (2010 r.). Obydwie prace zostały wykonane na zlecenie polskiego zarządcy infrastruktury
kolejowej.
Jako nauczyciel akademicki prowadził zajęcia na studiach dziennych
z przedmiotów: nawierzchnie szynowe,

projektowanie linii kolejowych i podstawy budownictwa komunikacyjnego,
a także zajęcia na studiach podyplomowych dla pracowników PKP PLK SA. Naucza w języku angielskim studiujących
na PK obcokrajowców, stypendystów
Programu Erasmus, a w ostatnich latach
— na anglojęzycznym kierunku budownictwo. Był promotorem ponad 150 prac
magisterskich oraz około 50 prac inżynierskich (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym). Pomaga absolwentom
w poszukiwaniu pracy.
W pracy zawodowej stara się łączyć tzw. teorię z praktyką, tzn. wyniki badań naukowych wdraża zarówno
w codziennej praktyce dydaktycznej na
Politechnice Krakowskiej, jak i projektowo-konsultingowej w środowisku inżynierskim. Biegle posługuje się językiem
angielskim (Certificate of Proficiency in
English) oraz czyta literaturę fachową po
niemiecku, francusku, hiszpańsku i rosyjsku.
W 2011 r. otrzymał Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej.
Jest żonaty od 25 lat. Ma dwie córki.
Mieszka w małej miejscowości na skraju
Puszczy Niepołomickiej. Jego hobby to:
sport, zwłaszcza pływanie, także lekkoatletyka i narciarstwo zjazdowe. Interesuje się dobrą muzyką: od klasycznej do
rokowej.

Doktorzy
Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej
dr inż. Monika Gwadera (C-3)
— „Zastosowanie przybliżonych równań
kinetycznych w modelowaniu procesów
adsorpcyjnych”; promotor: dr hab. inż.
Krzysztof Kupiec, prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Berezowski
(PŚ), dr hab. inż. Mirosław Szukiewicz,
prof. PRz (PRz); 23 IV 2014 r.
dr inż. Małgorzata Jaworska (doktorantka WIiTCh) — „Otrzymywanie
i badanie właściwości fizykochemicznych nanoemulsji jako bazy preparatów
kosmetycznych”; promotor: prof. dr hab.
inż. Jan Ogonowski (PK), promotor pomocniczy: dr inż. Elżbieta Sikora (PK);
recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Chlebicki (PWr), prof. dr hab. Marian Włodzimierz Sułek (Instytut Chemii Przemysłowej); 23 IV 2014 r.
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Na międzynarodowych wystawach wynalazków

Chemicy z PK górą!
dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec,
dr inż. Bożena Tyliszczak, mgr inż. Dagmara Malina i mgr inż. Katarzyna
Bialik-Wąs. Oba te wynalazki w Moskwie uhonorowano medalami złotymi,
a w Genewie — medalami srebrnymi.
Z uznaniem spotkał się również sposób obróbki zawiesiny gnojowicy świńskiej,
pozwalający uzyskiwać cenne składniki do
produkcji nawozów sztucznych. Twórcami
rozwiązania są: prof. Zygmunt Kowalski,
dr inż. Agnieszka Makara, prof. Józef Hoffmann i dr inż. Krystyna Hoffmann. Uhonorowano ich srebrnym medalem w Moskwie i brązowym w Genewie.
Na wystawach autorzy wynalazków
byli reprezentowani przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, w tym koło stowarzyszenia działające na PK. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że obie wystawy są imprezami bardzo prestiżowymi. „Geneva
Inventions”, organizowana pod patronatem szwajcarskiego rządu federal-

nego oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO, jest jedną
z największych tego rodzaju wystaw
na świecie. Ostra konkurencja była też
w Moskwie, gdzie pojawili się przedstawiciele ponad 400 instytucji naukowo-badawczych i przedsiębiorstw przemysłowych z całego świata, pokazując
około 1000 innowacyjnych rozwiązań.
Z tej drugiej wystawy badacze z Politechniki Krakowskiej wywieźli w sumie
aż siedem medali, bowiem poza Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej prezentowali tu swoje osiągnięcia
specjaliści z innych dziedzin. Za rozwiązanie o dużym potencjale uznano opracowany na PK produkt, który może być
stosowany w ortopedii jako implant kości. Znakomite wyniki osiągnięte w Moskwie i Genewie przez wynalazców z PK
odnotował na swoich łamach dziennik
„Rzeczpospolita”.

Informacje

Aż sześć medali przywieźli
z dwóch międzynarodowych wystaw
wynalazków badacze reprezentujący
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.
Swoje rozwiązania przedstawili na
początku kwietnia na XVII Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes
2014” w Moskwie oraz na 42. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków
w Genewie.
Dwa krakowskie wynalazki zostały
szczególnie wysoko ocenione. Jeden
z nich to bioaktywne opatrunki hydrożelowe z produktów naturalnych, opracowane przez dr inż. Bożenę Tyliszczak,
dr hab. nż. Agnieszkę Sobczak-Kupiec, mgr inż. Katarzynę Bialik-Wąs
i mgr inż. Dagmarę Malinę. Drugim rozwiązaniem są kompozyty na bazie hydroksyapatytu i matrycy polimerowej,
zawierającej kolagen do zastosowań biomedycznych. I tym razem autorkami są:

(ps)

Odsłonięto tablicę pamięci prof. Stanisława Rudnika
rodowej oraz członek Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego.
Rektor Kazimierz Furtak podkreślił, że
wypromowanie 20 doktorów lokuje prof.
Rudnika pod tym względem w ścisłej czołówce nauczycieli akademickich Politechniki Krakowskiej. Rektor zwrócił też uwagę na zdolności organizacyjne profesora.
Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Leszek Wojnar przypomniał, że Stanisław Rudnik był twórcą
i wieloletnim dyrektorem Instytutu Materiałoznawstwa i Technologii Metali, przemianowanego następnie na Instytut Inżynierii
Materiałowej. Przez dwie kadencje (1965–
1972) był prorektorem PK. Był też dziekanem Wydziału Mechanicznego najdłużej,
jak do tej pory, sprawującym tę funkcję
(w latach 1972–1973 oraz 1975–1981).
Tablicę odsłonili rektor Kazimierz
Furtak i dziekan Leszek Wojnar. W lutym
bieżącego roku minęło 10 lat od śmierci
prof. Stanisława Rudnika.

Fot.: Jan Zych

Wydział Mechaniczny Politechniki
Krakowskiej uczcił pamięć profesora Stanisława Rudnika. 25 kwietnia,
w sali noszącej imię uczonego, odsłonięto poświęconą mu tablicę. Uroczystość, która odbyła się w przerwie
obrad Senatu PK, stała się okazją do
przypomnienia osoby byłego prorektora PK i dziekana WM.
Sylwetkę naukową prof. Rudnika
przedstawił rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak. Stanisław Rudnik urodził się w 1923 r.
w Przemyślu. Pracę na PK rozpoczął
w 1948 r. i tu pokonał kolejne szczeble
kariery akademickiej. Całe swoje życie
naukowe poświęcił metaloznawstwu,
szczególnie stali. Jego prace miały
duże znaczenie dla kolejnictwa, produkcji narzędzi używanych w szybach
wiertnicznych, a także dla krajowej
energetyki. Wynalazł oryginalną metodę obróbki cieplnej (tzw. hartowanie
kombinowane). Znany był w kraju, m.in.
jako ekspert Ministerstwa Edukacji Na-

(ps)
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Politechnika Krakowska wspiera Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie

Innowacyjny Poligon Energooszczędności otwarty
Tarnowscy uczniowie mogą zdobywać wiedzę i doskonalić swoje
umiejętności w zakresie budownictwa
energooszczędnego dzięki wsparciu
Politechniki Krakowskiej. 9 kwietnia
w Tarnowie został oddany do użytku
tzw. Poligon Energooszczędności,
utworzony w ramach projektu Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.

Informacje

Możliwości badawcze laboratorium przedstawiają studenci KN ECOPOWER

Od lewej: prof. Kazimierz Furtak, rektor PK,
Krystyna Latała —- wiceprezydent Tarnowa,
Roman Ciepiela — wicemarszałek województwa małopolskiego, Ludwik Chruściel — dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Tarnowie

W uroczystej inauguracji uczestniczyli
przedstawiciele władz samorządowych
— wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela oraz zastępca prezydenta Tarnowa Krystyna Latała, a także
reprezentujący Politechnikę Krakowską:
rektor PK prof. Kazimierz Furtak, dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa
Energooszczędnego dr inż. Małgorzata
Fedorczak-Cisak oraz dr inż. arch. Bogdan
Siedlecki. Możliwości badawcze tego spe-

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W tym samym dniu podpisano w tarnowskim ratuszu list intencyjny w sprawie zrównoważenia energetycznego
aglomeracji tarnowskiej. Pośród sygnatariuszy porozumienia są: województwo
małopolskie, Politechnika Krakowska,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
miasto Tarnów i Tauron Polska Energia.
Politechnikę Krakowską reprezentował
rektor, prof. Kazimierz Furtak, który wygłosił jedno z najważniejszych przemówień
tego dnia na temat wielkiej wagi, jaką należy przykładać do rozwoju budownictwa
energooszczędnego w Małopolsce.

cjalistycznego laboratorium zaprezentowali studenci Międzywydziałowego
Koła Naukowego Politechniki Krakowskiej ECOPOWER, wykonując testy
szczelności powietrznej oraz analizę
termowizyjną budynku, a także badając
komfort cieplny wewnątrz obiektu.
Poligon Energooszczędności —
to miejsce dobrych praktyk. Tarnowska młodzież będzie się tu uczyć, jak
budować obiekty energooszczędne,
dzięki czemu przyszli absolwenci
szkół i kierunków budowlanych spełnią oczekiwania rynku pracy. Obiek- Spotkanie w sprawie podpisania listu intencyjnego
ty modelowe, powstające w różnych dotyczącego zrównoważenia energetycznego aglotechnologiach, będą poddawane meracji tarnowskiej. Przemawia rektor PK prof. Kazimierz Furtak
badaniom za pomocą specjalistycznych urządzeń zakupionych w raSławomir Żywczak
mach projektu. Nowo powstały kompleks
Zdjęcia: autora
— to wynik współpracy Politechniki Krakowskiej z Zespołem Szkół Budowlanych w Tarnowie. W jego organizację
włączyło się Małopolskie Centrum BuSławomir Żywczak jest pracownikiem Madownictwa Energooszczędnego. Projekt
łopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego (www.mcbe.pl).
jest wspófinansowany ze środków UE

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i inżynierską
Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego organizuje
konkurs pod patronatem prorektora
ds. nauki PK prof. Jana Kaziora na
najlepszą pracę magisterską oraz inżynierską z zakresu innowacji w bu-
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downictwie energooszczędnym, odnawialnych źródeł energii i zarządzania
energią. Do konkursu można zgłaszać prace przygotowane i obronione w latach 2013–2014 na studiach
stacjonarnych, wieczorowych oraz

niestacjonarnych wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej. Termin
zgłaszania prac upływa 30 czerwca
2014 r. Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem:
www.mcbe.pl/konkurs-mcbe.tml.
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„Mierząc ponad Horyzont” — tak
brzmiał tytuł szóstej konferencji z cyklu „Kobiety w Nauce i Biznesie”, zorganizowanej 24 marca na Politechnice
Krakowskiej. Niezmiennie od lat celem
konferencji z tej serii jest pokazywanie
możliwości rozwoju kobietom, które
chcą realizować się zawodowo w biznesie i (lub) w nauce.
Spotkanie było więc doskonałą okazją
do zapoznania się z programami wsparcia
oferowanymi naukowcom przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
konkursami na finansowanie badań i stypendiów, przygotowanymi dla naukowców
przez Narodowe Centrum Nauki. Wszystkie te programy, co ciekawe, zgodnie z hasłem NCN — „Gramy dla polskiej nauki”,
mają muzyczne nazwy, jak: Preludium,
Sonata, Opus, Maestro, a nawet Tango.
Bogatą ofertę przedstawiło Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju, finansujące
badania naukowe o potencjale komercyjnym oraz współpracę nauki z biznesem.
Jedną z jego ciekawszych inicjatyw jest
program Lider, skierowany do młodych
badaczy, których pomysły zrewolucjonizują polską gospodarkę.
Ważnym punktem konferencji była prezentacja możliwości badawczych i stypen-

dialnych, jakie daje nowy program ramowy
Komisji Europejskiej — Horyzont 2020, dysponujący kapitałem 80 mld euro na badania
naukowe prowadzone w latach 2014–2020.
Pierwszą część konferencji zwieńczyło
wystąpienie eksperta Europejskiej Rady
ds. Badań Naukowych (ERC), oceniającego granty ERC. Dostarczyło ono gościom
praktycznych wskazówek, jak zmierzyć się
z trudnym zadaniem pisania tak prestiżowych projektów.
W drugiej części konferencji swoje dokonania zaprezentowały kobiety, które odniosły
już sukces w karierze naukowej i biznesowej. Gościem specjalnym konferencji była
prof. Agnieszka Zalewska — przewodnicząca Rady CERN. Pani profesor ze względu na
ważne obowiązki zawodowe nie mogła ostatecznie osobiście wystąpić. Uczestnicy obejrzeli wywiad nagrany specjalnie na potrzeby
konferencji (dostępny na stronie internetowej,
pod adresem: www.transfer.edu.pl).
Następnie o historii swoich sukcesów
opowiedziały panie reprezentujące naszą
uczelnię — dr inż. Ksenia Ostrowska mówiła o tym, jak być liderem w swojej dziedzinie, a dr inż. Bożena Tyliszczak, laureatka
wielu światowych konkursów wynalazczości, wprowadziła w świat technologii, które
zasłużyły na medal.

Uczestnicy konferencji mieli również
okazję poznać miłośniczki nowych technologii, zrzeszone w społeczność Geek
Girls Carots, zachęcające do rozwoju zawodowego w branży IT. Ostatnim punktem programu było wystąpienie dr Elżbiety
Menaszek z Uniwersytetu Jagiellońskiego
poświęcone korzyściom, problemom i wyzwaniom związanym z realizacją międzynarodowych projektów z udziałem biznesu.
Konferencja została zorganizowana
przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct — Kraków oraz Regionalny
Punkt Kontaktowy Programów Ramowych
działające przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska.

Joanna Szypułka

Przewodnicząca Rady CERN prof. Agnieszka Zalewska:

Nie należy bać się zadawania pytań
Nie mogąc osobiście wziąć udziału
w konferencji „Kobiety w Nauce i Biznesie”, prof. Agnieszka Zalewska udzieliła
wcześniej wywiadu, który odtworzono
uczestnikom spotkania. Uczona mówiła
m.in. o swoich początkach zainteresowania fizyką i działalności naukowej, a także
o łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych oraz o „przepisie” na sukces.
Przedstawiając własną drogę naukową, prof. Zalewska podkreśliła, że wiąże
się ona w całości z CERN, bowiem na podstawie danych uzyskanych w tym ośrodku
badaczka przygotowała swoją pracę magisterską i doktorat, a także rozprawę habilitacyjną. Pracując w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie, jednocześnie działała
w różnych agendach CERN, dzięki czemu
stawała się osobą coraz bardziej znaną
międzynarodowej społeczności fizyków.
W końcu powierzono jej prestiżowe stanowisko przewodniczącej Rady CERN. Objęła je 1 stycznia 2013 r., a wybrana została

spośród czworga utytułowanych
naukowców.
Opisując
CERN,
prof.
Agnieszka Zalewska mówiła, że
w ośrodku działa 10,5 tys. osób
reprezentujących ponad 100 narodowości. Do CERN należy
21 członkowskich krajów, których
przedstawiciele wchodzą w skład
Rady CERN. Zadaniem tego gremium jest formułowanie europejskiej strategii fizyki cząstek.
Uczona przyznała, że nie zawsze łatwo było jej łączyć życie zawodowe
i rodzinne, ale w najtrudniejszym momencie
bardzo wsparł ją mąż, notabene też znany
krakowski fizyk, prof. Kacper Zalewski. Odpowiadając zaś na pytanie o przepis na sukces, stwierdziła, że jest to sprawa indywidualna, z pewnością jednak ważne jest, aby
wybrać zawód zgodny z zainteresowaniami, przejawiać w tym kierunku pewne zdolności, a dalej to już jest tylko praca, praca

i jeszcze raz praca. W pracy zaś trzeba sobie umieć właściwie ustawić priorytety. Ponadto młody człowiek nie powinien się bać
zadawania pytań — radziła prof. Agnieszka
Zalewska.
Rozmowę przeprowadził Dawid Gacek z Regionalnego Punktu Kontaktowego
ds. Programów Badawczych Unii Europejskiej przy CTT PK.

(ps)
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Wiosenna Szkoła „Nanomechanika”

Fot.: Jan Zych

Informacje

Wśród kwietniowych wydarzeń
naukowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej znaczące miejsce zajęła Wiosenna Szkoła
„Nanomechanika”
zorganizowana
przez Instytut Konstrukcji Maszyn.
Zajęcia odbywały się od 7 do 10 kwietnia, a w gronie wykładowców szkoły
znaleźli się zarówno specjaliści krajowi, jak i zagraniczni.
Zagadnienia nanomechaniki stanowią jeden z podstawowych problemów
współczesnej nauki i techniki. Badania
w tym zakresie podejmowane są również
na Politechnice Krakowskiej. Zorganizowanie szkoły świadczy o randze prac
prowadzonych w Instytucie Konstrukcji
Maszyn na Wydziale Mechanicznym PK.
Organizatorzy szkoły za główne cele
spotkania postawili nakreślenie problemów związanych z opisem i modelowaniem zjawisk w nanoskali, analizę możliwości rozwiązania zadań nanomechaniki
w świetle dostępnej wiedzy i techniki, usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie,
przedstawienie wybranych kierunków prac
badawczych prowadzonych przez różne
jednostki krajowe i zagraniczne, podejmujące tematykę nanomechaniki, wymianę
wiedzy pomiędzy różnymi jednostkami
naukowymi oraz dyskusję dotyczącą problemów w nanoskali i możliwości ich rozwiązania w ujęciu wieloskalowym i multidyscyplinarnym. Szkoła adresowana była
do studentów, doktorantów i pracowników
uczelni wyższych, zwłaszcza wydziałów
mechanicznych, inżynierii lądowej i wodnej oraz inżynierii materiałowej.
W trakcie czterech dni zajęć prowadzonych w sali Rady Wydziału wygłoszono serię wykładów (w sumie 26 godzin),
podczas których w obszerny sposób poruszono następujące tematy:

14

Fot.: Jan Zych

Małe jest wielkie

W otwarciu szkoły uczestniczyli (od lewej): prof. Andrzej Garstecki, prof. Błażej Skoczeń,
prof. Aleksander Muc, dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. Leszek Wojnar, prorektor PK
prof. Jan Kazior

♦
♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦

fizyka molekularna (prof. Ryszard
Pyrz, Aalborg University, Dania);
zasady mechaniki i modelowania na
poziomie nanoskali (prof. Gwidon
Szefer, Politechnika Krakowska);
wieloskalowe projektowanie materiałów — molekularne modele materiałów i metody łączenia skal (prof. Tadeusz Burczyński, IPPT PAN);
wieloskalowe projektowanie materiałów — homogenizacja komputerowa
i zagadnienia odwrotne (dr hab. inż.
Wacław Kuś, Politechnika Śląska);
atomistyczno-kontynualne modelowanie defektów i pól sprzężonych
w heterostrukturach kryształów (prof.
Paweł Dłużewski, IPPT PAN);
nanopłyny i nanowłókna (prof. Tomasz A. Kowalewski, IPPT PAN);
modelowanie
nanoprzepływów
(dr hab. Anna Kucaba-Piętal, Politechnika Rzeszowska);
rozpoznawanie obrazów w nanoskali (prof. Leszek Wojnar, Politechnika
Krakowska);
♦ modelowanie
kropek
kwantowych (prof. Aleksander Muc, Politechnika
Krakowska);
♦ nanorurki węglowe i nanokompozyty (dr inż. Małgorzata Chwał, Politechnika
Krakowska).
Wiosenna Szkoła „Nanomechanika” wzbudziła duże
zainteresowanie środowiska
naukowego. W zajęciach
uczestniczyło ponad 60 osób

z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych. W trakcie spotkania prowadzono żywe dyskusje dotyczące poprawności opracowań teoretycznych, a także
możliwości aplikacyjnych konkretnych
rozwiązań. Szkoła zaowocowała nawiązaniem współpracy pomiędzy uczestnikami, stworzeniem nowych zespołów łączących prace prowadzone w dziedzinie
nanomechaniki w różnych ośrodkach naukowych. Planuje się wydanie monografii
„Nanomechanics”, zawierającej wykłady
przedstawione w ramach szkoły. Spotkanie przyciągnęło też uwagę krakowskiej
telewizji. Obszerną informację o zorganizowaniu szkoły przedstawiono w głównym wydaniu „Kroniki”.
Szkoła została zorganizowana pod
auspicjami Sekcji Mechaniki Konstrukcji
i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej
i Wodnej PAN oraz Sekcji Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. Uczestnictwo w szkole było bezpłatne dzięki
pozyskaniu środków z funduszy europejskich w ramach projektu „Wzmocnienie
potencjału dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej”.
Na podkreślenie zasługuje olbrzymi wysiłek organizacyjny następujących osób:
prof. Andrzeja Garsteckiego, prof. Aleksandra Muca, dr inż. Małgorzaty Chwał,
mgr inż. Przemysława Pastuszaka, dr inż.
Agnieszki Bondyry, Małgorzaty Skrzypek,
Bożeny Tucznio, mgr inż. Katarzyny Stawinogi, mgr Moniki Wojtal oraz mgr Ewy
Dorczak.

Małgorzata Chwał
Przemysław D. Pastuszak
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Kronika dorobku architektów krajobrazu na PK

Jednostki Wydziału Architektury
PK mają to szczęście, że nawet istniejąc formalnie względnie krótko, mogą
odwoływać się do o wiele dłuższych
tradycji. Dotyczy to w szczególności
założonego w 1992 r. Instytutu Architektury Krajobrazu, instytutu, którego
korzenie sięgają roku 1945. W ramach
powstałego wtedy Wydziału Architektury utworzono bowiem Katedrę
Urbanistyki, z niej po latach wyłonił
się instytut. Przypomina o tym tom
„Dwudziestolecie Instytutu Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej 1992‒2012”.
Nie same daty są jednak w tym przypadku najważniejsze. Istotny jest fakt,
że zarówno historia opisanych w książce
20 lat instytutu, jak i jego prehistoria, to
pasmo ważnych wydarzeń w dziejach
zarówno wydziału, jak i całej Politechniki
― często sukcesów liczących się w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej. To
także długa lista wybitnych postaci, które przez lata budowały markę jednostki,
a tym samym przyczyniały się do wzrostu prestiżu uczelni. Omawiana książka
szczegółowo dokumentuje te dokonania.
Publikacja przypomina, że twórcą
Katedry Urbanistyki w 1945 r. był wybitny architekt prof. Tadeusz Tołwiński,
nazywany „ojcem urbanistyki polskiej”.
Zasłynął on jeszcze przed wojną jako
projektant gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie, a także twórca planów
regulacyjnych Warszawy, Kalisza, Ciechocinka i Lwowa. Swoje podstawowe
poglądy na temat architektury krajobrazu
zawarł w trzecim, ostatnim tomie swego
fundamentalnego dzieła „Urbanistyka”,
które ukazało się w latach 1934‒1963.
Doktorantem Tadeusza Tołwińskiego był późniejszy kierownik Katedry
Planowania Krajobrazu i Terenów Zielonych prof. Gerard Ciołek ― wybitny
znawca architektury ludowej, organizator skansenów, a także teoretyk i praktyk w dziedzinie ochrony historycznych
ogrodów, parków i krajobrazu. Zaś pod
kierunkiem Gerarda Ciołka swe prace
doktorskie przygotowali Zygmunt Novák i Janusz Bogdanowski ― dwaj wychowawcy następnych pokoleń architektów krajobrazu.
„Zmienialiśmy adresy, przenoszono
nas z budynku do budynku, pracowaliśmy w katedrach, zakładach, zespo-

łach, instytutach i pracowniach ― znów
katedrach i znów instytutach ― ale zawsze, w takiej czy innej nazwie można
było odczytać »krajobraz«. Dzięki temu
architektura krajobrazu była nie tylko
jednym z elementów dydaktyki, ale zarazem »specjalnością« krakowskiego
Wydziału Architektury, któremu wespół
z przedmiotami artystycznymi i konserwacją zabytków do dziś nadaje wyrazisty
charakter na tle innych polskich szkół architektury” ― pisze w omawianym tomie
prof. Aleksander Böhm.
W 1992 r., dzięki usilnym staraniom
prof. Janusza Bogdanowskiego, kierowany przez niego Zakład Architektury
Krajobrazu uzyskał status instytutu. Jednostka działała wówczas w wynajmowanym przez PK budynku przy ul. św.
Filipa 25. Jednak już w 1993 r. Instytut
Architektury Krajobrazu został przeniesiony do dawnego aresztu wojskowego,
należącego do kompleksu obiektów PK
przy ul. Warszawskiej 24. Prof. Böhm
pisze: „Teraz zostaliśmy ulokowani w kilkunastu celach o dość ponurej więziennej historii. Warunki pracy były aż nadto
oryginalne i nie całkiem zgodne z wymogami BHP. Pocieszeniem była świadomość posiadania «własnego» budynku,
którego aranżacja dawała pole do popisu zwłaszcza Kolegom rozmiłowanym
w militarnych akcesoriach”.
„Dwudziestolecie Instytutu Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej 1992‒2012”
zawiera szczegółowe dane na temat
działalności instytutu. W kolejnych rozdziałach, przygotowanych przez grono
pracowników instytutu, opisano: ewolucję dydaktyki i powstanie kierunku studiów architektura krajobrazu, programy
nauczania, główne nurty badań i projektów, studia podyplomowe, działalność
studenckich kół naukowych i prace studenckie. Zarys perspektyw dalszej działalności instytutu przedstawił prof. Böhm.
Ponadto w tomie zamieszczono sylwetki
emerytowanych pracowników instytutu
oraz wspomnienia o zmarłych pracownikach i współpracownikach. W aneksie
dodano wykazy doktoratów i habilitacji,
prac naukowych i projektów, ważniejszych publikacji, wykładów pracowników
instytutu poza kierunkiem architektura
krajobrazu, konferencji instytutu oraz
wykazy osób aktualnie zatrudnionych

w Instytucie Architektury Krajobrazu
i z nim współpracujących.
Dodajmy, że przez karty książki
przewijają się nazwiska wielu znakomitych postaci związanych z architekturą
krajobrazu na Politechnice Krakowskiej,
nie tylko wspomnianych już twórców
podwalin instytutu, ale także architektów
współczesnych, by wspomnieć tylko profesorów: Marię Łuczyńską-Bruzdę, Anną
Mitkowską, Krystynę Pawłowską, Agatę
Zachariasz, Aleksandra Böhma, Wojciecha Kosińskiego, Zbigniewa Myczkowskiego, Piotra Patoczkę, Marka Siewniaka. Osobiste osiągnięcia tych osób
budzą respekt. Dodajmy, że zapewne
wśród pojawiających się na kartach
książki przedstawicieli młodszego pokolenia znajdują się przyszli godni następcy swych mistrzów.
Starannie opracowany, obficie ilustrowany tom wydany został w formule
dwujęzycznej: po części polskiej następuje przekład całego tekstu na język angielski.
Pisząc o tej cennej publikacji, trudno nie wyrazić żalu, że obejmuje ona
20 lat działalności Instytutu Architektury Krajobrazu, a nie… 22 lata. Książka
mogłaby bowiem wówczas kończyć się
rozdziałem poświęconym sukcesowi
osób pracujących w instytucie, jakim
było przyznanie jesienią 2013 r. Nagrody Miasta Krakowa zespołowi autorów
planu ochrony zabytkowego centrum
miasta w ramach tzw. parku kulturowego. A ponieważ na tym z pewnością się
nie skończy, na 25-lecie instytutu trzeba
będzie zapewne przygotować wydanie
drugie, poszerzone.

Lesław Peters
„Dwudziestolecie Instytutu Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej 1992‒2012”, praca zbiorowa pod
redakcją Aleksandra Böhma i Izabeli Sykty,
przekład na język angielski Paweł Franaszek,
Wydawnictwo PK, Kraków 2013.
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„Środowisko Mieszkaniowe”: dwa numery — jeden temat

Informacje

Spójrzmy w przyszłość architektury
Przyszłość niepokoi i fascynuje.
Niepokoi, bo nie zawsze przynosi to,
na co czekamy. Fascynuje, gdyż pokładamy w niej nasze nadzieje i z nią wiążemy wszelkie plany. Właśnie na fascynacji przyszłością zbudowana została
kolejna edycja — tym razem podwójna
— dorocznego wydawnictwa Katedry
Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Politechniki Krakowskiej „Środowisko Mieszkaniowe — Housing
Environment”. Jednak w niektórych
zamieszczonych tam tekstach można
dostrzec też nutę niepokoju.
Specyfiką „Środowiska Mieszkaniowego” jest drukowanie w każdym numerze tekstów skupionych wokół wybranego
tematu. Tym razem otrzymaliśmy olbrzymi zestaw referatów przygotowanych na
czwarte międzynarodowe spotkanie naukowe Katedry Kształtowania Środowiska
Mieszkaniowego, odbywające się jesienią
ubiegłego roku pod hasłem „Dom i osiedle
jutra”. A że referatów zebrano w sumie
około 90, edycji nadano postać dwóch obszernych tomów, oznaczonych kolejnymi
numerami — 11/2013 i 12/2013.
Już wstępne przekartkowanie obu tomów przynosi zapowiedź frapującej lektury, a niektóre ilustracje, przedstawiające
futurystyczne wizje architektury przyszłych
dziesięcioleci, mogą przyprawić o zawrót
głowy. Istotny jest przy tym fakt, że autorzy
publikowanych artykułów problem architektury jutra ujęli w różnych aspektach: humanistycznym (psychologicznym, socjologicznym, kulturowym), aspekcie związanym
z kształtowaniem zrównoważonego środowiska mieszkaniowego (w tym ekologicznym), aspekcie kompozycyjnym i estetycznym, a także programowo-funkcjonalnym,
ekonomicznym i innych. Zaznaczając owo
bogactwo wątków, założyciel serii i redaktor obu omawianych tomów prof. Wacław
Seruga w artykule wstępnym do tomu
11/2013 zwraca uwagę, że w rozważaniach o perspektywach architektury w XXI
w. należy uwzględniać z jednej strony słaby rozwój gospodarczy znacznej liczby
państw świata, z drugiej zaś gwałtowny
wzrost demograficzny.
Rolę wprowadzenia i zachęty do lektury pierwszego z omawianych tomów
stanowi artykuł Zbigniewa Bacia „W poszukiwaniu Habitatów przyszłości”. Autor
przekonuje, że odpowiedzi na pytanie
o kształt przyszłych miejsc zamieszkania

16

szukać należy w samym człowieku. W tekście czytamy: „Środowiska mieszkaniowe
charakteryzują się tym, że mają cały zespół cech niezgodnych z naturą człowieka.
Dlatego też warto poszukiwać odpowiedzi
na pytanie, jak w przyszłości będzie rozwijał się człowiek”. Podobną tezę możemy
znaleźć w następnym artykule „Mit jutra
w architekturze” Andrzeja Baranowskiego, który zwraca uwagę, że na sposób
zamieszkiwania w coraz większym stopniu będą wpływać przemiany społeczne.
Z kolei Krzysztof Bieda wskazuje na czekającą nas zmianę paradygmatu w myśleniu o środowisku mieszkaniowym, wywodząc tę prognozę z obserwowanej już
tendencji do zmniejszania dominującej
roli samochodu jako środka transportu
miejskiego. Z artykułu „Dostępność jako
czynnik jakości środowiska mieszkaniowego” wyłania się wizja miast, w których
drogi dla ruchu samochodów ustępować
będą malowniczym uliczkom, bogatym
w miejsca spotkań i odpoczynku, a główne
ciągi komunikacyjne wyposażone zostaną
w zadaszenia i podcienia zabezpieczające pieszych i rowerzystów przed opadami
i nadmiarem słońca.
W zasadzie o każdym z tekstów zebranych w obu tomach „Środowiska Mieszkaniowego” za rok 2013 warto byłoby napisać
kilka zdań, każdy bowiem wnosi interesujące wątki do myślenia o architekturze i urbanistyce jutra. Nie zawsze są to piękne wizje
miejsc, w których chcielibyśmy zamieszkać. Aleksander Böhm już na wstępie swojego artykułu „Dom, osiedle, krajobraz jutra”
wylewa czytelnikowi na głowę kubeł zimnej
wody, pisząc: „Dom jutra będzie wyglądał
tak, jak zostanie zbudowany i urządzony
— rzadziej tak, jak został zaprojektowany,
jeszcze rzadziej — jak był wymarzony”.
Chciałoby się za poetą powiedzieć: „porzućcie wszelką nadzieję…”. A Ewa M. Cichy-Pazder w artykule „Miasto — «oikos»
— dom” pisze też niezbyt optymistycznie:

„Wieloletnie badania autorki nad jakością
przestrzeni miejskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru śródmiejskiego,
prowadzone w Krakowie, Poznaniu i Kielcach, pozwalają przyjąć stwierdzenie, że
współczesne miasto przestaje być domem
dla jego mieszkańców. To rozległa, zurbanizowana przestrzeń podporządkowana samochodom”. Czy wobec tego mamy prawo
oczekiwać, że zwycięży jednak wizja miast
ograniczających ruch samochodowy? Na
to pytanie czytelnik musi spróbować sobie
odpowiedzieć sam. Oba tomy „Środowiska
Mieszkaniowego” stawiają więcej tego typu
znaków zapytania.
Cechą wyróżniającą owo wydanie jest
wielkie bogactwo i różnorodność podejmowanych tematów. Piotr Patoczka w artykule „Linie nieba” podejmuje problem
panoram i widoków miast jako najbardziej
syntetycznej formy zapisu krajobrazu. Bogusław Podhalański analizuje dwa główne
sposoby kreowania zabudowy — poprzez
wielofunkcyjne wieżowce oraz przez budowę wielofunkcyjnych struktur poziomych.
Aleksandra Prokopska i Monika Szopińska piszą o odzyskiwaniu użytkowanych
w przeszłości terenów w centrach miast do
tworzenia osiedli jutra. Pokrewny temat rewitalizacji struktury poprzemysłowej w centrum miasta historycznego podejmuje Filip
Suchoń. W „Środowisku Mieszkaniowym”
znajdujemy też autorską wizję… wiszących miast przyszłości, przedstawioną
przez Zbigniewa Edwarda Fedyczkowskiego. I nie jest to — w zamierzeniu autora
— jakaś architektoniczna ekstrawagancja,
ale odpowiedź na realne zagrożenia stwarzanie przez katastroficzne zjawiska klimatyczne. A w następnym tekście Jakub Ignacy Gołębiewski rozważa perspektywy idei
zamieszkiwania w domach budowanych
na wodzie.
Nie sposób opisać wszystkich ciekawszych projektów i poglądów przedstawionych w obu tomach „Środowiska
Mieszkaniowego” — musiałoby to zająć co
najmniej pół numeru „Naszej Politechniki”.
Pozostaje tylko zachęcić do sięgnięcia po
wydawnictwo, które może zainteresować
nie tylko specjalistów, ale także szerszy
krąg miłośników architektury. A swoją drogą, ciekawe, jak wypadnie konfrontacja
zawartości obu tomów z rzeczywistością
naszych miast za 30 albo 50 lat.

Lesław Peters
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Akademicki Inkubator PK pomaga małopolskim firmom

Realizowany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej projekt „Transfer innowacji — wzmocnienie powiązań sfery
B + R z przedsiębiorcami” ma pomóc
przedsiębiorcom z regionu Małopolski
w wypracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych koncepcji i technologii. Projekt adresowany jest przede wszystkim
do przedsiębiorstw małych i średnich
oraz mikroprzedsiębiorstw, które dotąd nie wykorzystały przysługującego
im limitu pomocy de minimis.
Firmy, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, mogą liczyć
na 80 godzin doradztwa i specjalistyczne szkolenia przygotowane przez pracowników naukowych. Pierwszy etap
obejmuje diagnozę problemów i potrzeb
przedsiębiorstwa przeprowadzaną w formie audytu, drugi — realizację założeń
opracowanego na tej podstawie scenariusza technologicznego. Czas wsparcia doradczego oraz jego częstotliwość
są dostosowane indywidualnie do firmy.

Szkolenia dla wskazanych przez firmy
pracowników mają charakter wdrożeniowy, dotyczą też zagadnień zarządzania
projektami i ochrony własności intelektualnej. Przygotowują do wprowadzenia
zmian w sposób optymalny, zgodnie ze
ścieżką rozwoju przedsiębiorstwa przedstawioną przez doradcę — pracownika
naukowego. — Z naszych doświadczeń wynika, że firmy wolą krótkie formy
kształcenia. Zaplanowaliśmy maksymalnie 3 dni szkoleniowe dla każdej, by nie
dezorganizować im trybu pracy. Pamiętamy o zindywidualizowanym podejściu
— to sposób na poprawę skuteczności.
i co ważne, projekt nie ogranicza liczby
pracowników, których firma chciałaby
oddelegować do udziału w szkoleniach
— wyjaśnia Izabela Sadzik, koordynator
projektu z ramienia AIP PK.
Projekt „Transfer innowacji” jest finansowany przez Europejski Fundusz
Społeczny, dzięki czemu przedsiębiorstwa uczestniczą w nim bezpłatnie.
Również wynagrodzenie pracownika

naukowego za usługę doradczą i szkoleniową jest pokrywane ze środków UE.
— Korzystanie z takich usług bez wsparcia EFS dla wielu firm nie byłoby możliwe, a przecież przedsiębiorstwo, które
wprowadza innowacje, budzi większe
zaufanie i jest lepiej postrzegane przez
potencjalnych klientów, kooperantów
czy dostawców, zapewnia także lepszą
jakość produktów i obsługi. O sukcesie
decyduje nie tylko imponujący park maszynowy, infrastruktura czy pomysł, ale
i wysoko wykwalifikowany personel —
dodaje Izabela Sadzik, podkreślając, że
o udział w projekcie można się ubiegać
do 30 czerwca br., a wnioski należy zgłaszać w sposób ciągły.

(R.)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod
adresem http://www.transferinnowacji.pk.edu.pl/
i pod numerem telefonu: (12) 374 37 63.

Dział Kształcenia i Współpracy
z Zagranicą Politechniki Krakowskiej
przekonywał grupę młodzieży z Ukrainy do korzyści płynących z podjęcia
studiów wyższych na naszej uczelni.
Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „Study in Poland”.
Ukraińscy abiturienci zapoznali się
z historią naszej uczelni, ofertą — kierunkami studiów i zasadami rekrutacji.
Zadawali wiele pytań dotyczących pobytu w Polsce m.in. zakwaterowania
w akademikach, zniżek na komunikację,
terminów składania dokumentów, opłat
i nauki języka polskiego. Po prezentacji teoretycznej goście zwiedzili kampus
przy ulicy Warszawskiej. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyła się wizyta
na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej w laboratorium badającym właściwości kosmetyków.
W związku z nowelizacją ustawy
o cudzoziemcach, wchodzącą w życie
1 maja br., Dział Kształcenia i Współpracy z Zagranicą zorganizował też spotkanie dla studentów PK pochodzących

Fot.: Jan Zych

PK otwarta na cudzoziemców

z krajów spoza Unii Europejskiej oraz
pracowników uczelni. Specjalistka z Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji
(IOM) przybliżyła studentom zagadnienia związane z procedurą uzyskania
wizy, wyjaśniła różnice pomiędzy wizą
studencką a kartą pobytu na podstawie
studiów, zasady otrzymania karty pobytu tymczasowego na podstawie studiów,
odpowiadała też na pytania dotyczące
podjęcia pracy podczas studiów oraz

uprawnień i możliwości wynikających
z posiadania Karty Polaka.
Dział serdecznie zaprasza do kontaktu wszystkich studentów cudzoziemców, którzy nie mogli uczestniczyć
w spotkaniu ze względu na odbywające
się w tym czasie obowiązkowe zajęcia.
Infolinia: 22 490 20 44 (dostępna w języku angielskim, rosyjskim oraz polskim).

Monika Firlej-Balik
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Przyszli budowlańcy swoją wiedzę testowali
na olimpiadzie
Tradycyjnym miejscem podsumowania okręgowego etapu Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
jest Politechnika Krakowska. W tym
roku finaliści XXVII edycji tych zawodów spotkali się w murach naszej
uczelni 8 kwietnia. Najlepszym przypadł zaszczyt reprezentowania naszego regionu w zawodach na szczeblu
ogólnopolskim.
Najlepszy wynik podczas okręgowych
zawodów, które odbyły się 8 marca, uzyskał Dariusz Wołyniak ― uczeń Zespołu
Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie (opiekun: Marta Potępa). Drugi był Jan Wróbel
z Zespołu Szkół Technicznych i Placówek
im. S. Staszica w Nowym Targu (opiekun:
Ewa Czechowska). Trzecie miejsce przypadło Bartłomiejowi Drożdżowi z Zespołu
Szkół nr 1 w Limanowej (opiekun: Danuta
Buszek-Wrona).
W sumie do udziału w zawodach centralnych w Lublinie z okręgu obejmującego południową Polskę zakwalifikowało
się jedenastu uczniów, reprezentujących
siedem szkół budowlanych. Zespół Szkół
Budowlanych nr 1 w Krakowie, który wykształcił Dariusza Wołyniaka, zwycięzcę
etapu okręgowego olimpiady, wprowadził
do grona laureatów jeszcze dwóch innych
uczniów ― Tomasza Rajchela i Damiana

Stachurę, którzy zajęli odpowiednio
miejsca dziewiąte i dziesiąte. Po dwóch
uczniów reprezentowało w Lublinie Zespół
Szkół Technicznych w Nowym Targu i Zespół Szkół w Suchej Beskidzkiej. O dużym
sukcesie może też mówić Maria Potępa,
która i w tym i w poprzednim roku była
opiekunem zwycięzcy zawodów na szczeblu okręgowym.
Uczniów, ich opiekunów i pozostałych gości witał w murach Politechniki
Krakowskiej rektor prof. Kazimierz Furtak. Prorektor ds. studenckich prof. Leszek Mikulski, gratulując laureatom
szczebla okręgowego, poinformował, że
mogą oni zostać przyjęci na PK, na kierunek budownictwo, bez postępowania
rekrutacyjnego.
Przewodnicząca okręgu olimpiady dr inż. Władysław Maria Francuz
zwróciła uwagę, że niektórzy z byłych
olimpijczyków dziś sami wspierają Komitet Okręgowy olimpiady. Wśród nich
jest Kamil Kurzyniec, obecnie doktorant Wydziału Inżynierii Lądowej PK.
Pomoc okazali też dwaj inni doktoranci WIL ― Sara Czechowicz i Michał
Krówczyński. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele władz wydziałów prowadzących budownictwo ― prodziekan
WIŚ dr inż. Elżbieta Jarosińska i pro-

Dariusz Wołyniak — laureat I miejsca okręgowych
eliminacji odbiera gratulacje od prorektora PK
prof. Leszka Mikulskiego

dziekan WIL dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK.
Zawody centralne w Lublinie odbyły się 11 kwietnia. Najlepszy wśród
reprezentantów naszego okręgu okazał się zdobywca drugiego miejsca na
szczeblu okręgowym, Jan Wróbel, który
w konkurencji ogólnopolskiej był ósmy.
Wśród czterdziestu czterech rywalizujących szkół najlepiej z naszego regionu
w zawodach centralnych wypadł Zespół
Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica z Nowego Targu. Zajął
siódme miejsce.

(ps)

We współpracy z Uniwersytetem w Tennessee

Uczestnicy warsztatów na PK wykonali instalację
Graficzna wizualizacja danych
z
wykorzystaniem
zaawansowanych programów komputerowych,
wspomagających
projektowanie
była tematem przewodnim polsko-amerykańskich warsztatów na Politechnice Krakowskiej. Warsztaty „In[formational] infrastructures”
trwały od 7 do 14 kwietnia. W ich efekcie studenci wykonali instalację, którą można było oglądać w Galerii „Gil”
PK przez następne trzy tygodnie.
Ciekawie prezentująca się, przyciągająca uwagę instalacja przestrzenna
obrazowała powiązania Wisły z poziomami hałasu w jej otoczeniu. Warsztaty poprzedziła seria szkoleń na temat użytkowania programów Rhino,
18

Grasshopper oraz Arc-Map – GIS.
Zajęcia merytoryczne poprowadził architekt prof. Gregory Spaw z Uniwersytetu w Tennessee w Knoxville (USA).
W ramach warsztatów wygłosił on dwa
wykłady — na Wydziale Architektury
PK i w krakowskiej siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich. Prof.
Spaw działalność akademicką łączy
z obowiązkami współwłaściciela biura
projektowego, a w przeszłości pracował
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich,
Seulu, Atenach i Brukseli.
W zajęciach na PK uczestniczyli
studenci z Politechniki Wrocławskiej
i Politechniki Śląskiej. Warsztaty zostały zorganizowane przez Studenckie
Koło Naukowe IMAGO oraz Zakład

Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej na Wydziale Architektury PK, przy współpracy
z Wydziałem Architektury Uniwersytetu
w Tennessee. Opiekę nad warsztatami
sprawował dr inż. arch. Farid Nassery
wspólnie z mgr. inż. arch. Szymonem
Filipowskim i mgr. inż. arch. Rafałem
Zielińskim, koordynacją ze strony studentów zajmowali się Ewa Sroczyńska
i Piotr Pasierbiński.
Fotograficzną dokumentację pracy całego zespołu można znaleźć na I i IV stronie okładki naszego pisma.

(R.)
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Nauczyciel profesorów
Dla Witolda Cęckiewicza Politechnika Krakowska to miejsce spotkań
z wieloma ciekawymi ludźmi

Tak naprawdę w historię Politechniki Witold Cęckiewicz wpisał się kilka lat
przed… powstaniem uczelni. Przedziwnym zrządzeniem losu, mając zaledwie
13 lat, zamieszkał bowiem w miejscu,
w którym kilka lat później rozpoczął działalność jego przyszły wydział, Wydział
Architektury. I już wówczas, jako gimnazjalista, po raz pierwszy spotkał człowieka, który miał w przyszłości zostać jego
mistrzem. Jak do tego doszło?

Stancja na królewskim wzgórzu
Urodził się 24 kwietnia 1924 r. w Nowym Brzesku — miejscowości położonej
na wschód od Krakowa (dziś powiedzielibyśmy: za Nową Hutą), na ziemi proszowickiej. Jego rodzice prowadzili dość
duże gospodarstwo rolne oraz sklep
z tzw. artykułami kolonialnymi. Sklep był
źródłem utrzymania licznej rodziny. Ojciec, który zmarł przedwcześnie (Witold
miał wtedy zaledwie 5 lat), odznaczał się
rozległymi zainteresowaniami humanistycznymi. A ponieważ rodzicom zależało na dobrym wykształceniu synów, trud
ten przejęła matka. Wpływ na późniejsze
zainteresowania młodego Witolda mógł
mieć również dziadek, który pracował
jako rzeźbiarz samouk w Krakowie, m.in.
w pracowni Konstantego Laszczki.
Po ukończeniu szkoły powszechnej
w Nowym Brzesku Witold Cęckiewicz,
w ślad za swymi starszymi braćmi, podjął naukę w Krakowie, w VIII Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Augusta
Witkowskiego (czyli dzisiejszej „Piątce”) przy ul. Studenckiej. Szkoła w Nowym Brzesku była na dobrym poziomie,
więc w Krakowie z początku nie musiał
się nawet zbytnio przykładać do nauki.
Problemem było natomiast znalezienie odpowiedniego lokum. Od drugiej
klasy matka załatwiła Witoldowi stancję w niezwykłym miejscu: na Wawelu!

Zamieszkał u znajomych matki, pracowników administracyjnych zamku. Każdego ranka zbiegał do szkoły z królewskiego wzgórza. A gdy wracał po lekcjach,
razem z nieco starszym kolegą, kuzynem gospodarzy, u których obaj mieszkali, szukał okazji do płatania figli.
Mieszkali w budynku wzniesionym
za czasów austriackich obok baszty Złodziejskiej (budynku wyburzonym tuż po
wojnie). Roztaczał się stąd wspaniały widok na Wisłę, klasztor Norbertanek i kopiec Kościuszki, dlatego artyści chętnie
odwiedzali mieszczącą się na parterze
domu kawiarnię — nie tylko w celach
towarzyskich, ale także aby rozstawić
tu swoje sztalugi. Pewien akwarelista
umieścił je wprost pod oknem obu chłopców, nie mając pojęcia, czym to grozi.
Gdy poszedł na kawę, chłopcy polali
z góry wodę i mniej więcej trzecia część
malowidła… spłynęła.

Witold Cęckiewicz w 1944 r. jako żołnierz Armii Krajowej, w czasie udziału w akcji „Burza”

Między szkołą a partyzantką
Beztroskie lata przerwał wybuch wojny. Najpierw była wędrówka z braćmi
aż pod Kowel, gdzie zastała ich wieść
o wkroczeniu Rosjan. Słysząc to, postanowili przedostać się z powrotem
przez Bug na tereny okupowane przez
Niemców. Wróciwszy do Nowego Brzeska, przerobił razem z braćmi program
IV klasy gimnazjum, a następnie, od
1941 r., podjął naukę w utworzonej przez
Niemców w Krakowie Państwowej Szkole Budownictwa (Staatliche Fachschule
fűr Bauwesen). Okupant potrzebował
wykwalifikowanej kadry technicznej do
realizacji swoich planów, więc zatrudnił
jako wykładowców wybitnych polskich
specjalistów, w tym byłego rektora Akademii Górniczej Jana Krausego i znanego architekta Józefa Gawlika. Po latach
miało się okazać, że w ten sposób Niemcy — wbrew swoim intencjom — oddali
przysługę Polakom. Z grona absolwentów szkoły wyszli cenieni po wojnie specjaliści, w tym także z tytułami profesorskimi, jak późniejszy rektor Politechniki
Krakowskiej prof. Roman Ciesielski czy
profesorowie Tadeusz Janowski (po wojnie wykładał na uniwersytetach amerykańskich) i Stanisław Kajfasz (związany
z Politechniką Warszawską).
Zdobywanie podstaw wiedzy inżynieryjnej łączył Witold Cęckiewicz z działalnością konspiracyjną. Mając 18 lat,
wstąpił do Armii Krajowej. Wziął udział
w akcji, która latem 1944 r. zaowocowała krótkotrwałą namiastką wolnej Polski!
Kilka dni przed wybuchem powstania
warszawskiego na dużym obszarze
Generalnego Gubernatorstwa AK rozpoczęła walki w ramach akcji „Burza”.
Oddziały, w których bił się Cęckiewicz,
wyzwoliły obszar wielkości powiatu,
nazwany Rzeczpospolitą Kazimiersko-Pińczowską. Niemcy nie dali jednak długo cieszyć się tym triumfem.
W schyłkowym okresie wojny dobra
znajomość języka wrogów i zagadnień
budowlanych sprawiły, że Witold Cęckiewicz, zbliżywszy się do Niemców,
dostarczył swemu dowództwu cennych
informacji na temat umocnień budowanych z myślą o powstrzymaniu frontu.
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śród osób, które silnie wpisały się w historię Politechniki Krakowskiej,
ten człowiek zajmuje miejsce wyjątkowe. Profesor Witold Cęckiewicz
pojawił się bowiem na uczelni wraz z jej powstaniem i tutaj osiągał kolejne szczeble kariery akademickiej. Jednocześnie, jak mało kto, podniósł prestiż szkoły, zarówno przysparzając jej znakomitych wychowanków, jak i poprzez
własne dokonania twórcze.
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To zadanie zresztą omal nie skończyło
się tragicznie, gdy któregoś dnia Cęckiewicz postanowił przyjrzeć się od
środka świeżo wzniesionemu bunkrowi
dowództwa. Przed aresztowaniem pod
zarzutem szpiegostwa uratował go niemiecki oficer, który kwaterował w domu
Cęckiewiczów. Ten wiedeńczyk z pochodzenia zapewnił inspektorów kontrolujących budowę bunkrów, że Polak to „nasz
człowiek”.
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Gaudeamus na… górnictwie
Dziś prof. Cęckiewicz nie ma wątpliwości, że sądzone mu było zostać
architektem. Kiedy jednak spojrzeć
w przeszłość, można sobie wyobrazić,
że w innych okolicznościach jego losy
mogły się potoczyć w odmienny sposób.
W pierwszych latach okupacji niemieckiej był przekonany, że powinien zostać kompozytorem. I to bynajmniej nie
twórcą szlagierów w rodzaju „Ta mała piła
dziś i jest wstawiona…”, ale autorem poważnych dzieł symfonicznych. Dziś sam
się śmieje z tamtych marzeń podrostka,
ale wtedy traktował to bardzo poważnie.
Podjąwszy naukę w niemieckiej szkole
budowlanej w Krakowie, zapisał się równolegle na prywatne lekcje do profesora
Czernego, ojca sławnej pianistki Haliny
Czerny-Stefańskiej, zwyciężczyni konkursu chopinowskiego w 1949 r. Wytrwale wykonywał zadane ćwiczenia na fortepianie do nadejścia… pierwszych ostrych
mrozów. Fortepian, na którym mógł ćwiczyć, stał bowiem w nieogrzewanej ze
względu na trudności z opałem części
mieszkania, a zgrabiałymi z zimna palcami trudno było wydobyć z instrumentu
zadowalające dźwięki.
Później pojawiła się też myśl o poświęceniu się rzeźbiarstwu. Były nawet
sprzyjające ku temu warunki, bowiem
Witold Cęckiewicz spotkał na swej drodze Xawerego Dunikowskiego. Sławny
artysta dostrzegł talent drzemiący w młodym człowieku i próbował przyciągnąć
go na krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Zaglądając tam od czasu do czasu
i patrząc na to, czym zajmują się koledzy
z ASP, Cęckiewicz stwierdził jednak, że
architektura jest mu bliższa. Zresztą,
aby rzeźbić, nie potrzebował dyplomu,
o czym można się dziś przekonać, oglądając pomnik w byłym obozie straceń
w Płaszowie lub małą galerię jego dzieł
— popiersia wybitnych Polaków, zdobiące hol Polskiej Akademii Umiejętności.
Ale w pierwszych miesiącach 1945 r.,
gdy w Krakowie zaczynało się na nowo
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organizować życie akademickie, nie było
to jeszcze takie oczywiste. Cęckiewicz
wiedział tylko, że od momentu ukończenia niemieckiej szkoły budowlanej
w 1943 r. stracił dużo czasu i bardzo
chciał jak najszybciej rozpocząć studia.
A że Akademia Górnicza uruchomiła
przede wszystkim swój podstawowy kierunek, czyli górnictwo, zapisał się na nie
i ukończył jeden semestr, chociaż bynajmniej nie marzyło mu się projektowanie
kopalń.
Latem usłyszał o planach utworzenia
Wydziału Architektury w ramach Wydziałów Politechnicznych przy Akademii Górniczej. Mówiono, że najpierw na
zapleczu Pałacu Sztuki przy pl. Szczepańskim, a następnie w budynku na
Oleandrach zbierali się profesorowie
zaangażowani w powołanie tego wydziału, w tym takie tuzy przedwojennej
architektury, jak architekt wizjoner Włodzimierz Gruszczyński czy znany już ze
swych dokonań Stanisław Murczyński.
Na jesieni było już wiadomo, że siedziba wydziału będzie się mieścić na Wawelu, a dokładniej w budynku wzniesionym w okresie okupacji przez Niemców
obok wejścia na dziedziniec zamkowy.
W sali audiencyjnej gubernatora Hansa
Franka urządzono aulę wydziału. Właśnie tu 1 grudnia 1945 r. odbyła się uroczystość otwarcia działalności Wydziału
Architektury, podczas której wykład inauguracyjny wygłosił prof. Władysław
Tatarkiewicz.

Mieliśmy możliwość rysowania, na zajęciach z rysunku odręcznego wysłuchiwania wykładu z historii architektury
polskiej czy architektury powszechnej,
mając to wszystko tuż obok. To były niezapomniane dwa lata”.
Rysunek był mocną stroną Witolda
Cęckiewicza. Na zajęciach prowadzonych przez znakomitego malarza i grafika Ludomira Ślendzińskiego długo żaden
ze studentów nie otrzymał wyższej oceny niż czwórka, mimo że wszyscy bardzo
się starali. Dopiero w połowie drugiego
semestru wykładowca postawił pierwszą
piątkę – właśnie za rysunek wykonany
przez Cęckiewicza. A ponieważ kończąc
pierwszy rok studiów, miał już zaliczone
na piątkę ćwiczenia z dwóch pierwszych
lat, swoimi rysunkami w połowie wypełnił
zorganizowaną po pierwszym roku wystawę prac studenckich.
Dzięki temu dość szybko przestał
być „tylko” studentem. Otrzymał propozycję stażu asystenckiego z trzech
różnych katedr. Wybrał ofertę Katedry
Kompozycji Architektury Monumentalnej kierowanej przez Szyszko-Bohusza.
Tak więc już jako student drugiego roku
Cęckiewicz zaczął prowadzić zajęcia
ze szkicu perspektywicznego dla grupy
kolegów z pierwszego roku, liczącej od
50 do 60 osób, często zresztą starszych
od niego, bo przecież studia rozpoczynali wtedy ludzie, którzy mieli je podjąć
jeszcze w 1939 r.

Pierwsza piątka na roku
Jeszcze przed wojną, gdy mieszkał
na stancji na wzgórzu wawelskim, widywał od czasu do czasu eleganckiego
starszego pana, który wychodził z sąsiedniego budynku i szedł do zamku
królewskiego. Teraz jako student Cęckiewicz rozpoznał w tym mężczyźnie
organizatora i dziekana wydziału —
prof. Adolfa Szyszko-Bohusza. To właśnie jego zasługą było wprowadzenie
nowego wydziału na Wawel i skompletowanie znakomitej kadry nauczającej.
W wydanym w 2011 r. zbiorze wspomnień profesorów Politechniki Krakowskiej „Profesor NIEzwyczajny” Witold
Cęckiewicz tak wspomina ten okres:
„Studiowanie na Wawelu to była wyjątkowa frajda. Studiowaliśmy architekturę, przebywając w otoczeniu historii.
Wokół siebie mieliśmy tysiąc lat architektury polskiej, wypływającej z europejskiej: katedra ze wspaniałym wnętrzem, nagrobki, kaplica Zygmuntowska.

Biurowiec dyrekcji kolei, znajdujący się przy
rondzie Mogilskim w Krakowie, Witold Cęckiewicz zaprojektował tuż po ukończeniu studiów
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i polecenie, by do jego powrotu dom był
całkowicie urządzony, łącznie z zasłonami w oknach. Wobec takiego zamówienia
dyplom musiał poczekać. Gałęzowski zaprojektował m.in. willę Karola Estreichera
na Sarnim Uroczysku w Krakowie, a największym jego obiektem było sanatorium
akademickie w Zakopanem.
Do grona swoich mistrzów Witold
Cęckiewicz zalicza jeszcze dwóch innych profesorów. Pierwszym był Juliusz Żórawski — wybitny przedstawiciel
awangardy lat trzydziestych, współtwórca w 1939 r. projektu Toru Wyścigów
Konnych na Służewcu. Drugi to Tadeusz Tołwiński — autor fundamentalnego
dzieła „Urbanistyka”.

Uczniowie zostali profesorami

Adolf Szyszko-Bohusz stał się pierwszym mistrzem Witolda Cęckiewicza.
Przebywając w pobliżu swego profesora, często miał okazję być świadkiem
jego rozmów z pracownikami katedry.
Podziwiał kapitalne korekty Bohusza,
który w kilku zwięzłych słowach potrafił
wytłumaczyć, co w rysunku jest dobre,
a co złe. Od razu trafiał w sedno sprawy.
Czasem rozmowy schodziły na bardziej
ogólne tematy i wtedy Cęckiewicz pilnie
wsłuchiwał się w opinie mistrza. Jednocześnie dostrzegał też zmianę, jaka
zaszła w Szyszko-Bohuszu po wojnie.
Był to już ktoś zupełnie inny. Osaczony przez zawistnych ludzi, niesłusznie
podejrzewany o kolaborację w okresie
okupacji (gdy pracował na Wawelu pod
zwierzchnictwem niemieckim, by w miarę możliwości chronić zbiory), zamknął
się w sobie i nie przypominał człowieka
tryskającego energią, jakim był do wybuchu wojny. Zmarł w 1948 r.
Drugim mistrzem Witolda Cęckiewicza był Józef Gałęzowski, od którego
można było się sporo nauczyć, bo chętnie opowiadał o swoich doświadczeniach. Studiował za granicą. Pracę dyplomową wykonał z opóźnieniem, bo akurat
wygrał konkurs na projekt dworu. Ponieważ same rysunki zleceniodawcy nic nie
mówiły, wycięto kawałek lasu i zbudowano makietę dworu w skali 1:1. Zleceniodawca był zadowolony z efektu. Wyjechał
na kilkanaście miesięcy, zostawiając
Gałęzowskiemu otwarte konto w banku

Pierwsze szczeble kariery akademickiej Witold Cęckiewicz pokonał dość
szybko. Pierwsze jego stanowisko — stanowisko asystenta stażysty — nie łączyło
się jeszcze z etatem, ale niebawem został
młodszym asystentem, starszym asystentem, wreszcie adiunktem. W marcu
1950 r. obronił dyplom, a już cztery lata
później otrzymał stanowisko zastępcy
profesora. Ale gdy przyszło do jego zamiany na docenturę, nominację wstrzymała
organizacja partyjna. Dopiero wygrana
w konkursie na najważniejszy w owym
czasie w Polsce pomnik, monument dla
uczczenia 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, nadała sprawie dalszy bieg.
Przewodnia siła narodu, jak zwano
wówczas Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, chciała widzieć znanego coraz
bardziej w kraju architekta w swoich szeregach. Gotowa była nawet „zapomnieć”,
że walczył w AK. Deklarowała pomoc
w karierze akademickiej. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych zaoferowano
profesorowi wsparcie w staraniach o stanowisko prorektora, a w kolejnej kadencji
rektora. Warunkiem było wstąpienie do
PZPR. Doszło do przedziwnej rozmowy,
podczas której kandydat na stanowisko
wskazywał powody, dla których nie chce
się o nie ubiegać. Cęckiewicz mówił, że
nie lubi zebrań, zwracał uwagę, że jest
wierzący. Dobrze wiedział, jak niewdzięcznym zadaniem była funkcja rektora i miał
świadomość, że jako rektor będzie musiał
porzucić architekturę. A projektowanie
i dydaktyka były zawsze jego dwiema wielkimi pasjami, które cenił ponad wszystko.
Sytuacja powtórzyła się wiele lat później, gdy po sierpniu 1980 r. do głosu doszła „Solidarność”. Działacze tego ruchu
na PK nalegali, by Cęckiewicz zgodził

Pomnik upamiętniający ofiary hitlerowskiego obozu straceń w Płaszowie powstał
we współpracy z rzeźbiarzem Ryszardem
Szczypczyńskim

się kandydować na stanowisko rektora. On odmówił z tego samego powodu
co poprzednio. Nawiasem mówiąc, jest
rzeczą charakterystyczną, że w historii
Politechniki Krakowskiej rektorem uczelni nie został żaden architekt. Jedyny na
tym stanowisku przedstawiciel Wydziału
Architektury — Ludomir Ślendziński —
był, jak wspomniano wyżej, malarzem.
Witold Cęckiewicz wolał służyć uczelni swoją wiedzą, doświadczeniem i talentem dydaktycznym. Kształcenie młodzieży dawało mu ogromną satysfakcję.
Czasem nawet zastanawiał się, czy nie
większą niż projektowanie. Widział, jak
garnęli się do niego najlepsi studenci. Po
latach zaś z satysfakcją patrzył na swoich wychowanków sięgających po tytuły
profesorskie. Dziś tych profesorów jest
już dziesięciu. Dyplomy pod kierunkiem
Cęckiewicza przygotowali w kolejnych
latach m.in.: Wacław Seruga, Andrzej
Wyżykowski, Jacek Gyurkovich, Grażyna
Schneider-Skalska, a także Wojciech
Leśnikowski (który odniósł sukces w Stanach Zjednoczonych) oraz Zbigniew
Radziewanowski i Zbigniew Paszkowski. Doktorantami byli Wojciech Kosiński
i Aleksander Böhm. Osiągnięcia wychowanków są dla profesora źródłem dużej
satysfakcji.
Prof. Cęckiewicz nie kryje, że praca na
uczelni miała też korzystny wpływ na jego
własną działalność projektową. Bliskim
przyjacielem profesora był Roman Ciesielski, znakomity inżynier, który wykonał

21

Artykuły

Dzięki pomnikowi na polach Grunwaldu, zaprojektowanemu wspólnie z Jerzym Bandurą na
550. rocznicę bitwy, przypadającą w 1960 r.,
Witold Cęckiewicz stał się znany w całej Polsce

NASZA POLITECHNIKA 5/2014
Boniecki podzielił jednak zdanie Cęckiewicza i dzięki temu powstał bardzo udany
projekt, niestety, nie w pełni zrealizowany.

O nowy wizerunek Krakowa

Artykuły

Hotel „Cracovia” w momencie powstania w połowie lat 60. wprowadzał na polski grunt nowe idee
architektury europejskiej, dziś — zagrożony wyburzeniem — ma duże grono zagorzałych obrońców

obliczenia nośności słupów pomnika na
polach grunwaldzkich. Z kolei Jan Grabacki przeliczał obelisk zaprojektowany
dla Sosnowca, a prof. Kazimierz Flaga
opracował projekty konstrukcyjne dla budynku ambasady polskiej w New Delhi.
Prof. Cęckiewicz mówi: — Uczelnia to
miejsce, w którym spotyka się ciekawych
ludzi, co owocuje przyspieszeniem własnego rozwoju. Rozwojowi sprzyjają też
kontakty ze studentami, bo inteligentni młodzi ludzie szukają odpowiedzi na
własne problemy. Człowiek, który chce
być dla nich autorytetem, musi im w tym
pomóc. Dziś spotykamy się z nowym zjawiskiem: młodzież więcej podróżuje po
świecie niż pracownicy naukowi starej
daty. A to powoduje, że młodzież dzisiejsza jest bardziej wymagająca.

W roli głównego architekta miasta
W bogatym życiorysie profesora Witolda Cęckiewicza praca na Politechnice
Krakowskiej dość wcześnie zaczęła się
przeplatać z innymi rodzajami aktywności
zawodowej i twórczej. W 1955 r. został zaproszony do siedziby prezydium Miejskiej
Rady Narodowej, gdzie zaproponowano
mu objęcie stanowiska głównego architekta Krakowa. To była zupełna nowość
— stanowiska takie utworzono właśnie
w kilku największych miastach Polski.
Cęckiewicza od ukończenia studiów
dzieliło wprawdzie tylko pięć lat, ale legitymował się już istotnymi osiągnięciami. Miał na koncie kilka zrealizowanych
projektów, w tym zaprojektowany zaraz
po studiach gmach Dyrekcji Budowy Kolei przy rondzie Mogilskim w Krakowie.
W konkursach doceniono jego Ośrodek
Wczasów Dziecięcych w Kowańcu koło
Nowego Targu (nagroda Komitetu Architektury i Urbanistyki) oraz przedszkole
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w podkrakowskich Przegorzałach (nagroda SARP); oba te projekty też zostały
zrealizowane. Jako kandydat na stanowisko głównego architekta miasta otrzymał dobre referencje od znanych profesorów z Krakowa i Warszawy.
Kompetencje głównego architekta
Krakowa były bardzo szerokie. Cęckiewiczowi podlegał Wydział Architektury i Budownictwa miasta oraz związana z nim
Pracownia Urbanistyczna, przygotowująca plany pod nowe inwestycje. Tę drugą
znacznie rozwinął: z jednostki zatrudniającej kilkanaście osób stała się instytucją
mającą ponad 30 etatów. Był to czas, gdy
trwała rozbudowa Nowej Huty, więc często kontaktował się z jej głównym projektantem Tadeuszem Ptaszyckim. Poznał
go jako świetnego organizatora, człowieka
niewiarygodnie pracowitego i niesłychanie
zdyscyplinowanego. Ale i dla Cęckiewicza
był to czas bardzo intensywnej pracy —
pracy po 16 godzin na dobę! Przed południem zajmował się sprawami miasta,
w godzinach popołudniowych prowadził
zajęcia na Politechnice, a ponadto pracował jeszcze w tym czasie nad koncepcją
pomnika mającego upamiętnić ofiary obozu koncentracyjnego w Płaszowie. Przez
cztery lata nie brał urlopu.
Funkcja głównego architekta miasta
miała też i tę właściwość, że trzeba było
toczyć ciągłe spory. A skutki tych dyskusji były różne. Gdy powstały pierwsze
projekty budowy Bieńczyc, planowanych
jako nowa dzielnica, Cęckiewicz — niezadowolony z efektu — zażądał rozpisania konkursu. Doszło do ostrej polemiki
z kierującym Dyrekcją Budowy Osiedli
Robotniczych Bogumiłem Koromblem,
który zarzucił głównemu architektowi
wstrzymywanie rozbudowy Nowej Huty.
W tamtych latach pachniało to oskarżeniem o sabotaż. Prezydent miasta Wiktor

W rozstaniu ze stanowiskiem głównego architekta Krakowa pomógł Witoldowi Cęckiewiczowi sukces odniesiony
w konkursie na pomnik dla upamiętnienia
zwycięstwa pod Grunwaldem. Razem
z Jerzym Bandurą, znanym już wówczas
rzeźbiarzem, przygotował śmiały projekt,
za który przyznano im pierwszą nagrodę. A ponieważ władze o zbliżającej się
okrągłej rocznicy bitwy przypomniały sobie dość późno, na realizację projektu
zostało mało czasu. Aby skupić się na
tym zadaniu, Cęckiewicz zgłosił pod koniec 1959 r. swoją rezygnację ze stanowiska głównego architekta. Od obowiązków został uwolniony dopiero po trzech
miesiącach i interwencji Aleksandra Zawadzkiego, ówczesnego przewodniczącego Rady Państwa (w PRL funkcja ta
odpowiadała pozycji prezydenta kraju).
Dzięki pomnikowi wzniesionemu na
polach Grunwaldu Witold Cęckiewicz stał
się postacią znaną w całej Polsce. Po raz
pierwszy wtedy zaproszono go do telewizji, a było to w czasach, gdy odbiornik
telewizyjny nie był jeszcze dobrem powszechnie dostępnym. Nieco później
zaczęto też mówić o dokonaniach architektonicznych Cęckiewicza. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych nie tylko w Krakowie było głośno o hotelu „Cracovia”
i kinie „Kijów”. Projektując oba te obiekty,
wzniesione w bezpośrednim sąsiedztwie
zabytkowego centrum miasta, przeszczepiał na polski grunt nowe idee architektury europejskiej. Jednocześnie tworzył
nowy wzorzec myślenia o przestrzeni
architektonicznej Krakowa. Odświeżał
wizerunek miasta postrzeganego dotąd
głównie przez pryzmat jego zabytków.
Rozmiary batalii, która wybuchła w obronie zagrożonego wyburzeniem gmachu byłego hotelu, najlepiej świadczą
o uznaniu, jakie budynek ten zdobył sobie w oczach specjalistów, a także o jego
miejscu w sercach krakowian.
Z tego samego okresu wywodzą
się też dwa inne projekty, mniej znane
wprawdzie poza Krakowem, ale ważne
dla tkanki urbanistycznej miasta i dla
jego mieszkańców. To wybudowane
dla 40 tys. mieszkańców Mistrzejowice w Nowej Hucie oraz obliczone na
15 tys. os. Podwawelskie na Dębnikach.
Na tych samych Dębnikach, które kilkadziesiąt lat wcześniej młody Cęckiewicz
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Dzieło z aprobatą Ojca Świętego
Dziś do miana najważniejszego osiągnięcia w dorobku architektonicznym Witolda Cęckiewicza pretenduje najnowsze
jego dzieło — sanktuarium w krakowskich
Łagiewnikach. Zadanie zaprojektowania
tego zespołu obiektów powierzono mu, gdy
miał już na koncie osiem różnych innych
świątyń, m.in. katedrę rzymsko-katolicką
w Rzeszowie. Łagiewniki to swoista summa doświadczeń zdobytych przez lata
w zakresie architektury sakralnej.
Patrząc na tę monumentalną, pełną dostojeństwa świątynię, warto sobie
uzmysłowić, że powstawała w wielkim pośpiechu. Chodziło o to, aby mógł ją zaakceptować, a następnie poświęcić Jan Paweł II, którego stan zdrowia w tym czasie
szybko się pogarszał. Mimo różnych kłopotów i bardzo napiętych terminów udało

się osiągnąć cel. 17 sierpnia 2002 r. Ojciec
Święty, w trakcie swego ostatniego pobytu
w Polsce, konsekrował łagiewnicką świątynię jako Światowe Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego. Dziś co roku miejsce to
odwiedzają miliony wiernych.
Sanktuarium w Łagiewnikach prof. Cęckiewicz poświęcił ponad 12 lat pracy. Obok
koncepcji urbanistycznej całego założenia był autorem wszystkich wchodzących
w jego skład obiektów architektonicznych,
łącznie z projektami wnętrz. Jego dziełem
są też projekty witraży oraz rzeźb, w tym
Drzewa Życia w ołtarzu głównym bazyliki,
jak również postaci Jana Pawła II na wieży, obok kościoła.
Niestety, nie doczekał się prof. Cęckiewicz realizacji projektu opracowanego
swego czasu dla macierzystej uczelni.
Przed laty Politechnika Krakowska otrzymała od miasta 80 hektarów terenów
w Czyżynach, gdzie docelowo planowano przeniesienie uczelni w całości.
W Czyżynach miał powstać kompleks budynków o wiele lepiej przystosowanych
do zadań dydaktycznych w porównaniu
z XIX-wiecznymi obiektami przy ul. Warszawskiej. Witold Cęckiewicz przygotował odpowiednie projekty, m.in. audytoriów, które mogły być łączone w zespoły.
Powstał model nowego kampusu. Przystąpiono do jego budowy. Jednak po
pewnym czasie zabrakło środków na
kontynuowanie ambitnej inwestycji.
Ostatecznie w Czyżynach powstały
domy studenckie i obiekty dla Wydziału
Mechanicznego oraz zespół obiektów
sportowych. Prof. Cęckiewicz ocenia, że
wzniesiono mniej więcej piątą część tego,
co zakładał jego projekt. Również drugi
projekt rozbudowy macierzystej uczelni
— tym razem przy ul. Warszawskiej —

pozostał głównie w postaci modelu, który
trafił do gabinetu rektora, w oczekiwaniu
na lepsze dla Politechniki czasy.

Wydział dla artystów
Obchodzący w tym roku jubileusz
90-lecia prof. Witold Cęckiewicz pozostaje nadal człowiekiem bardzo aktywnym.
Nieustannie uczestniczy w społecznej
debacie o problemach przestrzeni architektonicznej Krakowa. Często o wypowiedź zwracają się do niego media.
Mniej znanym polem działalności profesora jest Polska Akademia Umiejętności.
Członkiem tego elitarnego grona
uczonych jest od roku 1989, czyli od momentu odrodzenia korporacji po okresie
przymusowego zawieszenia działalności
w czasach PRL. Odegrał w PAU znaczącą rolę jako współtwórca jej nowego wydziału. A wzięło się to z tego, że
jako architekt — reprezentant wiedzy
wymagającej również znajomości nauk
ścisłych — trafił początkowo do wydziału skupiającego matematyków i fizyków.
Ich dyskusje często daleko odbiegały od
kręgu zainteresowań profesora, dlatego pomyślał, że warto byłoby stworzyć
w PAU warunki do przyjmowania również artystów i pisarzy. Wszak kiedyś do
akademii należały takie postacie jak Fredro, Kolberg, Matejko czy Sienkiewicz.
Pomysł zyskał m.in. przychylność
ówczesnego prezesa PAU prof. Gerarda Labudy i w 1994 r. utworzony został
Wydział Twórczości Artystycznej. Dzięki
temu dziś korporacja skupia, obok najwybitniejszych polskich uczonych, także
czołowych twórców kultury, pisarzy, muzyków, malarzy, rzeźbiarzy, ludzi teatru
i filmu oraz — rzecz jasna — architektów. Przez pierwszych 12 lat prof. Witold
Cęckiewicz kierował działalnością tego
grona jako dyrektor wydziału.
Nie sposób w jednym, choćby najdłuższym artykule, zawrzeć cały dorobek
bogatego życia Witolda Cęckiewicza.
Dorobek, który w dodatku nadal się powiększa. Wśród rzeczy, o których tu nie
wspomniano, jest zamiłowanie profesora do pisania wierszy. Właśnie w jednym
z nich ujął najkrócej, najbardziej lapidarnie, jakie miejsce w jego życiu zajmuje
macierzysta uczelnia:
„Warszawska dwadzieścia cztery
mój drugi dom
moja mała ojczyzna”.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Lesław Peters
Zdjęcia: Ze zbiorów Witolda
Cęckiewicza
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oglądał z okna pokoju zajmowanego
w budynku na Wawelu, nie sądząc nawet w najśmielszych fantazjach, że kiedyś powstanie tu zespół budynków według jego projektu. I że on sam będzie
mieszkał w jednym z tych domów.
Jednym z głównych osiągnięć twórczych profesora jest wykonany wspólnie
ze Stanisławem Deńką projekt ambasady polskiej w New Delhi. Wyzwanie było
tym trudniejsze, że budynek musiał być
dostosowany do miejscowych warunków klimatycznych. Autorzy poradzili sobie z problemem tak dobrze, że gmach
otrzymał w 1978 r. tytuł indyjskiej budowli roku — „The Building of the Year”. Można tylko żałować, że to niezwykle ciekawe pod wieloma względami rozwiązanie
jest w Polsce praktycznie nieznane poza
kręgiem specjalistów.
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Tadeusz Kościuszko na znaczkach
Poczty Polskiej
Jeden ze znaczków przypomina, że przywódcy insurekcji poświęcona
została zwrotka „Mazurka Dąbrowskiego”

J

ak już informowaliśmy, 24 marca w Muzeum Politechniki Krakowskiej została
otwarta wystawa „Tadeusz Kościuszko na znaczkach Poczty Polskiej”. Obejrzeć na niej można walory filatelistyczne poświęcone osobie patrona naszej
uczelni, pochodzące z kolekcji prof. Zbigniewa Porady. Poniżej drukujemy artykuł
profesora; artykuł, który może służyć jako wprowadzenie do wystawy.

Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. generał Lucjan
Żeligowski w wyniku śmiałego zbrojnego rajdu, przeprowadzonego w październiku tegoż roku, zajął Wilno i okręg
wileński, w przeważającej części zamieszkiwany przez Polaków. Na terenie tym utworzono wówczas tzw. Litwę
Środkową ze stolicą w Wilnie. W styczniu 1922 r. przeprowadzono tam wybory
do lokalnego sejmu, który w następnym
miesiącu podjął uchwałę o przyłączeniu obszaru Litwy Środkowej do Polski.

W ten sposób powstało województwo
wileńskie.
W 1921 r. wydrukowano w Warszawie dla poczty Litwy Środkowej znaczek
przedstawiający w medalionach portrety
Tadeusza Kościuszki i Adama Mickiewicza. Był to znaczek o najwyższym nominale z serii (złożonej z 8 znaczków),
którą wprowadzono do obiegu 1 kwietnia
1921 r. Zarazem był to pierwszy na świecie znaczek pocztowy z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki. Ciekawostkę stanowi
fakt, że na znaczku podano cyfrowo wartość nominału, ale nie określono waluty,
w jakiej należało płacić za ów znaczek.
Następny chronologicznie znaczek
pocztowy z wizerunkiem Kościuszki Poczta Polska wyemitowała 3 maja
1932 r. z okazji 200. rocznicy urodzin
pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a Washingtona. Na
znaczku tym, wykonanym według projektu Ryszarda Kleczewskiego, znajdują się
portrety (od lewej): Tadeusza Kościuszki, George’a Washingtona (1732–1799)
i Kazimierza Pułaskiego (1745–1779).
Tadeusz Kościuszko, który przebywał
w Ameryce w latach 1776–1784 i walczył o jej wolność w randze pułkownika
jako inżynier wojskowy, poznał osobiście
Washingtona w 1778 r. w West Point.

Pierwszy wizerunek Tadeusza Kościuszki
zamieszczony na znaczku pocztowym (obok:
Adam Mickiewicz), znaczek wydano w 1921 r.
dla Litwy Środkowej

Kościuszko, Paine i Washington na znaczku
z okazji 150. rocznicy uchwalenia Konstytucji
Stanów Zjednoczonych, wprowadzonym do
obiegu w 1938 r.

W roku 1995, w trakcie obchodów
50. rocznicy powstania Politechniki Krakowskiej, Poczta Polska wyemitowała
okolicznościową kartkę pocztową, a Oddział Krakowski Poczty — Kraków 1,
wprowadził specjalny kasownik. Zarówno
kartka, jak i stempel okolicznościowy prezentowały postać Tadeusza Kościuszki,
którego imię uczelnia otrzymała w 1976 r.
na mocy rozporządzenia Rady Ministrów
z 30 września. Patron naszej szkoły pojawił się jednak na polskich znaczkach
pocztowych znacznie wcześniej, jeszcze
w okresie międzywojennym.

Artykuły

Obok Mickiewicza, Washingtona
i Pułaskiego
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Kolejnym znaczkiem Poczty Polskiej
z postacią Tadeusza Kościuszki był znaczek wprowadzony do obiegu 17 marca
1938 r. z okazji 150. rocznicy uchwalenia konstytucji Stanów Zjednoczonych.
Konstytucja została uchwalona 17 września 1787 r., a weszła w życie w 1789 r.
Znaczek wydrukowano według projektu
Wacława Boratyńskiego. Widnieją na nim
(od lewej): Tadeusz Kościuszko, Thomas
Paine (1737–1809) i George Washington.
W 1938 r. został wyemitowany przez
Pocztę Polską następny znaczek z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki. Był to jeden z serii 13 znaczków wprowadzonych
do obiegu 11 listopada 1938 r. z okazji
20. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Znaczek przedstawia (od
lewej): gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (1755–1818), Tadeusza Kościuszkę
i marszałka ks. Józefa Poniatowskiego
(1763–1813).

Wielkie pomniki w małym formacie
Kolejny znaczek z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki Poczta Polska wyemitowała już w 1944 r. (data wprowadzenia do obiegu: 7–8 września 1944 r.).
Był to jeden z trzech znaczków z serii
„Wodzowie”; pozostałe dwa przedstawiały Jana Henryka Dąbrowskiego i Romualda Traugutta.
17 stycznia 1945 r. Poczta Polska
wprowadziła do obiegu trzy znaczki należące do tzw. „Wydania łódzkiego”. Na
jednym z nich przedstawiono pomnik Tadeusza Kościuszki, znajdujący się w Łodzi
na placu Wolności. Monument ten, który liczył 17 m wysokości (w tym 4-metrowa postać Kościuszki), powstał według projektu
artysty rzeźbiarza inż. Mieczysława Lubelskiego. Odsłonięcie nastąpiło 14 grudnia 1930 r. W czasie okupacji niemieckiej
w nocy z 10 na 11 listopada 1939 r. pomnik
wysadzono. Jego odbudowa nastąpiła
w 1960 r. Odtworzył go w przedwojennym
kształcie Mieczysław Lubelski, twórca
pierwotnej wersji pomnika.
W 1945 r. Poczta Polska wprowadziła do obiegu (data emisji: 9 kwietnia)

Kościuszko na znaczku z serii „Wodzowie”, wydanej w 1944 r. (z lewej); dwa znaczki przedstawiające pomniki Naczelnika — w Łodzi i w Krakowie na Wawelu (oba wyemitowano w 1945 r.)

znaczek z okazji 151. rocznicy powstania kościuszkowskiego. Był to przedruk wspomnianego znaczka z 1944 r.,
z czerwonym nadrukiem o treści: „5 zł”
(u góry) oraz „ 24 III 1794” (u dołu). W ten
sposób po raz pierwszy upamiętniono na
znaczku pocztowym insurekcję 1794 r.
W 1945 r. pojawił się jeszcze jeden
znaczek przedstawiający pomnik Tadeusza Kościuszki. Należał do serii „Zabytki Krakowa” (złożonej z 5 znaczków),
a pokazano na nim okazały pomnik
konny, stojący na Wawelu. Monument
był wspólnym dziełem lwowskiego rzeźbiarza Leonarda Marconiego i Antoniego Popiela. Został wykonany z brązu
w 1900 r., a dopiero w 1921 r. ustawiono go na Wawelu, na bastionie króla
Władysława IV Wazy. W czasie wojny,
17 lutego 1940 r., Niemcy zniszczyli
pomnik. W 1960 r. został zrekonstruowany przez stronę niemiecką i jako
dar mieszkańców Drezna dla Krakowa
powrócił na swoje dawne miejsce.

według projektu Tadeusza Gronowskiego
(wymiary rysunku: 29 mm x 24 mm). Wyemitowano również blok z tymi samymi
trzema znaczkami, ale w nieco innych
kolorach. Na znaczkach w bloku przedstawiono wizerunki następujących osób
(od lewej): Franklina Delano Roosevelta
(1882–1945), 32. prezydenta USA w latach 1933–1945; Kazimierza Pułaskiego; Tadeusza Kościuszki.

Na znaczki wkracza
„Panorama Racławicka”
W 1954 r. Poczta Polska wyemitowała serię trzech znaczków z okazji
160. rocznicy powstania kościuszkowskiego. Pierwszy z nich przedstawiał
fragment „Panoramy Racławickiej”, obrazu, którego głównymi autorami byli
Jan Styka i Wojciech Kossak. Dzieło to
przedstawia bitwę stoczoną 4 kwietnia
1794 r. koło wsi Racławice, gdzie wojska
polskie (około 4400 ludzi) pod dowództwem naczelnika Tadeusza Kościuszki
pokonały siły rosyjskie (około 3000 żołnierzy i 12 dział), dowodzone przez generała majora Aleksandra Tormasowa.
Namalowane zostało w 1894 r. i wystawione wówczas w specjalnym pawilonie
we Lwowie. Na szczególną uwagę za-

sługuje drugi znaczek, który zaprojektował sławny polski grafik Czesław Słania.
Twórca tego znaczka wykorzystał środkową część obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Racławicami” (namalowanego
w 1888 r.). Trzeci znaczek, przedstawiający scenę z walk powstania kościuszkowskiego w Warszawie, zaprojektował
Bogusław Brandt.
15 czerwca 1961 r. wprowadzony
został do obiegu kolejny znaczek z wizerunkiem Kościuszki, tym razem jako
jeden z sześciu znaczków serii zatytułowanej „Wielcy Polacy (I)”. W 1967 r.
Poczta Polska wyemitowała dwa znaczki
(z datą 14 października 1967 r.) z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, z okazji
150. rocznicy jego śmierci (Kościuszko
zmarł 15 października 1817 r. w Solurze
w Szwajcarii). Znaczki różniły się od siebie tylko barwą.
W 1970 r., z datą 27 sierpnia, Poczta Polska wprowadziła do obiegu serię
8 znaczków zatytułowaną: „Miniatury w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie i Krakowie”. Wśród nich
był znaczek o nominale 3,40 zł z miniaturą Tadeusza Kościuszki, autorstwa
Jana Rustema (1762–1835). Miniatura
ta znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.
Kolejny znaczek z wizerunkiem
Tadeusza Kościuszki został wprowadzony do obiegu 24 września 1975 r.
jako jeden z serii 5 znaczków wyemitowanych z okazji 200. rocznicy ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych (4 lipca 1776 r. ogłoszono
„Deklarację niepodległości Stanów
Zjednoczonych”). Na znaczku widnieje napis: „Tadeusz Kościuszko polski
bohater walczący o wolność Ameryki”.
Z tą samą datą i z tej samej okazji został
również wyemitowany blok zawierający
trzy znaczki (każdy o nominale 4,90 zł)
oraz trzy przywieszki. Znaczki przedstawiały: George’a Washingtona, Tadeusza

Kościuszko z samolotem w tle (!), bowiem
znaczek ten (z 1948 r.) przeznaczony był na
przesyłki lotnicze

Następny w kolejności znaczek
z wizerunkiem Kościuszki wyemitowała Poczta Polska (Lotnicza) w 1948 r.
W obiegu znalazł się 30 grudnia. Był to jeden z trzech znaczków z serii „Bojownicy
o wolność i demokrację”, wydrukowany

Jeden z trzech znaczków wydanych 1954 r.
z okazji 160. rocznicy powstania kościuszkowskiego, zaprojektowany przez znanego
w świecie grafika Czesława Słanię; artysta wykorzystał fragment „Panoramy Racławickiej”

Znaczek z serii „Wielcy Polacy” z 1961 r., zaprojektowany przez Andrzeja Heidricha, który w późniejszym czasie opracowywał także
projekty polskich banknotów
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Kościuszkę i Kazimierza Pułaskiego.
Z datą 1 lipca 1979 r. został wprowadzony do obiegu znaczek z okazji odsłonięcia pomnika Tadeusza Kościuszki
w Filadelfii. Pomnik, autorstwa Mariana Koniecznego, stanowił dar narodu
polskiego dla narodu amerykańskiego
z okazji 200-lecia USA.
Motyw „Panoramy Racławickiej”,
wykorzystany wcześniej w 1954 r., powrócił na znaczku, który trafił do obiegu 4 kwietnia 1985 r. Przedstawiono tu
środkowy fragment sławnego malowidła.
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Inspiracją był
„Mazurek Dąbrowskiego”
Kolejne znaczki pocztowe poświęcone tematyce kościuszkowskiej ukazały
się w Polsce już po przełomie 1989 r.
Projektując te znaczki, wykorzystano
nowe wątki.
24 marca 1994 r., w 200. rocznicę
rozpoczęcia powstania kościuszkowskiego, Poczta Polska wyemitowała
znaczek, na którym został przedstawiony sztandar i dewiza kosynierów Tadeusza Kościuszki — w oryginale: „Żywią
y bronią”. Tego samego roku, 20 lipca,
został wprowadzony do obiegu znaczek
z okazji zbliżającej się 200. rocznicy powstania „Mazurka Dąbrowskiego”. Na
znaczku przedstawiono Tadeusza Kościuszkę prowadzącego do boju kosynierów. Autor projektu znaczka nawiązał do treści ostatniej, szóstej zwrotki
pierwotnego tekstu napisanego przez
Józefa Wybickiego w formie podanej
poniżej:

Od lewej: znaczek wydany w 1967 r.
z okazji 150. rocznicy śmierci Kościuszki; znaczek wydany w 1975 r.
w związku z przypadającą rok później 200. rocznicą ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych;
pomnik Kościuszki w Filadelfii na
znaczku z 1979 r.

Przypomnijmy, że „Pieśń Legionów
Polskich we Włoszech” została napisana
w dniach 16–19 lipca 1797 r. we włoskim
miasteczku Reggio nell’Emilia. Autor melodii, opartej na motywach ludowego mazurka (właściwie mazura), jest nieznany.
Od 26 lutego 1927 r. „Mazurek Dąbrowskiego” stał się oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.
I jeszcze jeden motyw kościuszkowski w filatelistyce: z datą 19 maja
2006 r. Poczta Polska wprowadziła do
obiegu blok oraz znaczek z tego bloku
z okazji Światowej Wystawy Filatelistycznej, która miała miejsce w tymże
roku w Waszyngtonie. W bloku, oprócz
znaczka, znajduje się przywieszka, na
której umieszczono wizerunki Tadeusza
Kościuszki i George’a Washingtona.
Na koniec warto jeszcze wspomnieć,
że w 1933 r. poczta Stanów Zjednoczonych

Ameryki wydrukowała skromny znaczek
przedstawiający pomnik Kościuszki, monument znajdujący się w Parku Lafayetta
w Waszyngtonie. Autorem rzeźby jest Antoni Popiel. Pomnik odsłonięto w 1910 r.,
upamiętniając w ten sposób 150. rocznicę
nadania Tadeuszowi Kościuszce obywatelstwa amerykańskiego i nominacji na
generała armii amerykańskiej.

Zbigniew Porada
Reprodukcje znaczków: Jan Zych

Dr hab. inż. Zbigniew Porada, prof. PK pracuje w Zakładzie Urządzeń i Systemów
Elektroenergetycznych na Wydziale Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej PK; prywatnie
interesuje się historią, w szczególności Tadeuszem Kościuszką i jego epoką.
Śródtytuły pochodzą od redakcji.

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

Blok zawierający znaczki z wizerunkami Washingtona (u góry), Kościuszki i Pułaskiego,
wydany w 1976 r. z okazji 200. rocznicy ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych
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Klaudii Pociesze wystarczył kwadrans, by zająć I miejsce

Po raz trzeci rozegrany został ogólnopolski konkurs „Tadeusz Kościuszko — inżynier i żołnierz” organizowany przez Politechnikę Krakowską dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i studentów. Chęć udziału w zawodach wyraziło ponad 450 osób
z wszystkich 16 województw. Świadczy to o rosnącym zainteresowaniu
naszym konkursem.
Podobnie jak przed rokiem pierwsza
część rywalizacji miała charakter testu internetowego, w którym trzeba było za pośrednictwem sieci odpowiedzieć na 30 pytań. Etap ten wyłonił sześciu finalistów,
którzy spotkali się na PK 4 kwietnia, w sali
konferencyjnej pawilonu „Kotłownia”,
gdzie odbyła się decydująca rozgrywka.
Faworytem wydawał się Krzysztof
Bokwa, student prawa na Uniwersytecie
Jagiellońskim, który po raz trzeci zakwalifikował się do finału. Jednak to nie jemu
przypadła palma pierwszeństwa. W tym
roku całe „podium” zajęły trzy dziewczyny — uczennice liceów z trzech różnych
miast. Zwyciężczyni została wyłoniona
w ciągu kwadransa, a okazała się nią
Kaludia Pociecha z I LO im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Drugie miejsce
zajęła Agnieszka Wiśniewska z I LO
im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie,

a trzecie miejsce przypadło Barbarze
Wierczyńskiej z XXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
Na kolejnych miejscach znaleźli się
trzej studenci szkół wyższych: Radosław Dróżdż z Akademii Górniczo-Hutniczej, wspomniany Krzysztof
Bokwa, który był piąty, i Michał Borkowski z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Zdobywczynie trzech pierwszych
miejsc otrzymały atrakcyjne nagrody.
Klaudia Pociecha wróciła do Nowego Sącza z tabletem iPad4 i sumą
2000 złotych; ponadto przysługuje jej Finaliści konkursu. Od lewej: Radosław Dróżdż, Bar20 punktów w postępowaniu rekru- bara Wierczyńska, Klaudia Pociecha, Michał Bortacyjnym w przypadku ubiegania się kowski, Agnieszka Wiśniewska, Krzysztof Bokwa
o przyjęcie na studia na Politechnice
Krakowskiej. Laureatka II miejsca otrzyi Komputerowej PK, historyk z zamiłowamała netbook Asus i 1500 zł, a laureatnia), dr hab. Krzysztof Ślusarek (Instytut
Historii UJ) i dr inż. arch. Krzysztof Wielka III miejsca odtwarzacz MP4 i 500 zł.
gus (Wydział Architektury PK, znawca
Pozostali uczestnicy finału otrzymali naarchitektury wojskowej). Obecny był progrody książkowe i gadżety PK. Nagrody
rektor PK prof. Jan Kazior. Zmaganiom
wręczył rektor PK prof. Kazimierz Furtak.
finalistów przysłuchiwała się także dyNad przebiegiem rozgrywki finałowej
rektor administracyjna PK Lidia Ponanczuwał sąd konkursowy pod przewodta. Rozgrywkę prowadził red. Wojciech
nictwem prorektora PK prof. Leszka MiMusiał, który jak mógł, dodawał otuchy
kulskiego. W skład jury wchodzili: dr hab.
stremowanym młodym zawodnikom.
Michał Baczkowski, prof. UJ (Instytut Historii UJ), dr hab. inż. Zbigniew Porada,
(ps)
prof. PK (Wydział Inżynierii Elektrycznej

Fot.: Jan Zych

W konkursie wiedzy o Kościuszce licealistki
lepsze od studentów!

Zasłużone laury zbiera Wojciech
Duliński za pracę dyplomową „Międzynarodowy port lotniczy w Tianjin, Chiny”, obronioną w 2013 r. na
Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej. Ostatnio została ona
dwukrotnie uhonorowana w konkursach Stowarzyszenia Architektów
Polskich.
Wojciech Duliński wykonał pracę
pod kierunkiem prof. Wacława Celadyna
m.in. dzięki doświadczeniom zdobytym
podczas pobytu w National University of
Singapore w ramach wymiany międzynarodowej studentów. W marcu br. krakowski oddział SARP przyznał pracy tytuł Krakowskiego Dyplomu Roku. W tym
samym konkursie wyróżniono także dwie

inne prace zrealizowane na WA PK. Są
to: „Pracownia tradycji. Rewitalizacja
kompleksu przemysłowego i adaptacja
ruin w Nietulisku Fabrycznym na centrum rzemiosła” Joanny Skrzyniarz oraz
„Filharmonia Krakowska, rewitalizacja
obszaru powojskowego na krakowskich
Grzegórzkach” Agnieszki Rymarczyk.
W kwietniu przyszła wiadomość, że
praca dyplomowa Dulińskiego uzyskała
także jedno z sześciu równorzędnych
wyróżnień w ramach ogólnopolskiej rywalizacji o doroczną Nagrodę SARP im.
Zbyszka Zawistowskiego. Jury, obradujące pod przewodnictwem wiceprezesa
SARP Włodzimierza Muchy, wybierało
z 31 zgłoszonych prac. W propozycji
Wojciecha Dulińskiego zwrócono uwagę

na dogłębną analizę układu funkcjonalnego lotniska i konsekwentne zastosowanie jej w projekcie. Sąd konkursowy
uznał, że „autor pracy stworzył modelowe, eleganckie i gotowe do zastosowania rozwiązanie odznaczające się dużą
innowacyjnością”. Docenił przy tym
„odkrywczość inspirowaną ekonomią
funkcjonowania oraz dążenie do uproszczenia skomplikowanego technicznie
modelu współczesnego lotniska pasażerskiego”.
W roku ubiegłym Duliński został
uznany przez Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań za najlepszego studenta architektury PK.

(ps)
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Seniorzy piszą książki

Wojenne wspomnienia i bajki terapeutyczne

Kalejdoskop

Słuchacze powołanego przed kilku laty na Politechnice Krakowskiej
Uniwersytetu Trzeciego Wieku od początku występują z różnymi własnymi
inicjatywami. Organizują wycieczki,
zbierają się na spotkaniach okolicznościowych, założyli własny chór. Teraz wydają także książki.
W 2012 r. postanowiono utrwalić drukiem dorobek licznych wycieczek po Krakowie, Polsce i Europie. W ten sposób
zbiorowym wysiłkiem przygotowano książkę „Seniorzy UTW PK na szlakach dziedzictwa kulturowego”. Ostatnio zaś w krótkim przedziale czasu ukazały się dwie
publikacje autorskie osób z kręgu UTW PK.
Niewielka książka Barbary Ciaputy
„Zapiski z tułaczki wojennej. Epizody
z życia” ma charakter wspomnieniowy.
Autorkę — w 1939 r. przygotowującą się
do rozpoczęcia nauki szkolnej — wybuch wojny zastał w Wielemiczach na
Polesiu, gdzie spędzała radosne wakacje z matką i siostrą. Po wkroczeniu
Armii Czerwonej rodzina Dymnickich
usiłowała przeprawić się przez Bug, na
tereny zajęte przez Niemców, ale nie
zdołali. W rezultacie latem w 1940 r. razem z innymi Polakami zostali wywiezieni na Syberię. Potem były kolejne etapy
wojennej tułaczki — Uzbekistan, Iran
(tradycyjnie nazywany jeszcze wtedy
Persją) i wreszcie Liban, skąd dopiero
w 1947 r. rodzina wróciła do Polski.
Barbara Ciaputa opisuje szczegóły
tej poniewierki: strach, głód, choroby,
niepewność dnia jutrzejszego, wszechobecną śmierć (w tym zgon młodszej
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siostrzyczki), ale także przejawy ludzkiej
życzliwości i solidarności, bez których
trudno byłoby przetrwać tę gehennę.
Wśród spotkanych wówczas wielu osób
był Józef Czapski — znany później malarz i współzałożyciel paryskiej „Kultury”.
W czasie wojny Czapski na polecenie generała Władysława Andersa poszukiwał zaginionych oficerów polskich,
a także parał się dziennikarstwem. Swoje
przeżycia opisał w książce „Na nieludzkiej ziemi”, wydanej w 1949 r. Jest tam
fragment dotyczący pobytu w Meszhedzie (Iran), gdzie Czapski trafił na grupę
polskich dzieci leczonych w miejscowym
szpitalu. W książce napisał: „(…) wśród
nich jest Basia Dymnicka, z przeraźliwie chudymi rękami i smutną surową
twarzyczką, jej matka wyjechała do Iranu innym transportem, inną trasą i już
wiele tygodni ciężko chore dziecko nic
o niej nie wie”. Czapski zainteresował
się losem małej Basi, a wiele lat później,
w 1988 r. podarował jej książkę z własnoręczną dedykacją rozpoczynającą
się od słów: „Basieńce z Meszhedu, którą tak żywo pamiętam (…)”.
Wspomnienia Barbary Ciaputy —
to jeszcze jeden przyczynek do wiedzy
o trudnych losach Polaków podczas
II wojny światowej. Takich relacji nigdy
nie jest zbyt wiele, tym bardziej że świadków owych wydarzeń jest coraz mniej.
Zupełnie inny charakter ma druga
z książek ukazujących się pod szyldem
UTW. Jest to zbiór wielu krótkich opowieści, z których część odwołuje się do popularnych bajek (Pszczółka Maja, Krecik,

smerfy itp.), inne zaś są historiami wziętymi z codziennego życia. Celem autorki,
Barbary Cieniawy, będącej z wykształcenia lekarzem, jest wskazanie na tych
konkretnych przykładach znaczenia pozytywnych i negatywnych emocji oraz wskazanie sposobów ich kontrolowania. Stąd
tytuł tomu: „Terapeutyczne bajki nie-bajki
dla seniorów”.
Choć autorka nie jest psychologiem,
w swojej praktyce lekarskiej dużo uwagi poświęcała rozmowom z pacjentami,
uważając to za ważny element późniejszej
terapii. Część problemów osób chorych
poznała w wyniku rozmów z kolegami lekarzami. Przekonała się, że silne wzruszenia, przeżyte traumy, emocje, szczególnie
te wyniesione z dzieciństwa, pozostawiają
w człowieku ślad w psychice na całe życie
i mimo upływu lat wracają. Mogą wywoływać objawy czysto somatyczne, jak wzrost
ciśnienia krwi, kołatanie serca, omdlenia,
czasem drgawki, a nawet śpiączkę. Autorka jest przekonana, że można zapobiegać
tym problemom dzięki panowaniu nad własnymi emocjami. Przedstawione w książce
historie podpowiadają, jak to robić.
Ukazanie się obu książek, firmowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku,
umożliwiła Politechnika Krakowska: edytorem jest Wydawnictwo PK, a wydrukował je Dział Poligrafii PK. Wydawnictwo
przygotowuje też wznowienie książki Barbary Cieniawy „Na przekór chorobom”,
której pierwsze wydanie rok temu absolwenci UTW otrzymali wraz z dyplomami.

(ps)
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O Politechnice Krakowskiej napisali
„Gazeta Krakowska” z 21 marca 2014 r.
Agnieszka Barańska z Olkusza, mama
10-letniej Oli chorej na przepuklinę oponowo-rdzeniową, nie kryła wzruszenia, gdy okazało się, że są ludzie dobrej woli. Artykuł
w poniedziałkowym wydaniu „Gazety Krakowskiej” o dziewczynce i jej dzielnej mamie
przeczytali naukowcy z Politechniki Krakowskiej. I bez namysłu zdecydowali: trzeba Oli
pomóc. Teraz wszystko zależy od tego, czy
urządzenie, które skonstruowali, będzie się
dla niej nadawać. — Od dawna chciałem
wyjść z naszym projektem do ludzi — mówi
prof. Stanisław Mazurkiewicz, który koordynował projekt. (…) Sprzęt jest bardzo drogi,
kosztuje 32 tys. zł, a pani Agnieszce udało
się zebrać dopiero połowę tej kwoty. I w tym
momencie pojawiają się inżynierowie z PK,
którzy wspólnie z ortopedami z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu
skonstruowali urządzenie wspomagające
chód dzieci z porażeniem kończyn dolnych.
Jest to tzw. orteza reciprokalna, wspomagana mechatronicznie. Jej innowacyjność polega na tym, że wyposażono ją w mechanizm
ułatwiający stawianie kroków. Znajduje się
on pod butem. Gdy dziecko staje na prawej
nodze, do silniczka dochodzi sygnał z poleceniem wyrzutu lewej nogi — i tak na zmianę.

Srebro jest złotem
„Dziennik Gazeta Prawna” z 21 marca
2014 r.
Podobnie jak wampiry, bakterie mają
jedną słabość — srebro. (…) Bakteriobójczymi właściwościami szlachetnego metalu
zainteresowali się również naukowcy z Politechniki Krakowskiej. — Chorobotwórcze
organizmy nie potrafią rozwinąć odporności na działanie cząstek srebra tak jak się to
dzieje w przypadku antybiotyków — mówi
dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec. Dlatego
badacze widzą w tym pierwiastku alternatywę dla antybiotyków, która nie spowoduje
skutków ubocznych. Jeśli udałoby się wykorzystać moce drzemiące w srebrze, np.
w implantologii, znacznie zmniejszyłaby się
liczba infekcji będących główną przyczyną
komplikacji pooperacyjnych. (…) Od wielu
lat do tworzenia implantów wykorzystuje się
syntetyczny hydroksyapatyt — sztucznego
kuzyna związku, który w naturalny sposób
występuje w kościach, a którego pochodne
składają się na prawie połowę masy kości.
Jedną z właściwości tego związku jest to,
że wchodzące w jego skład jony wapnia
można wymieniać na jony innych pier-

wiastków. Na Politechnice Krakowskiej od
wielu lat pracowała nad tym zagadnieniem
prof. Regina Kijkowska, która podstawiała
nawet jony pierwiastków z grupy lantanowców (holm). W trakcie badań okazało się,
że jony wapnia można też podmieniać na
jony srebra. Ten sam zespół pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Wzorka zajmuje
się także wykorzystaniem w implantologii
odpadów pochodzenia biologicznego.

Ugorek i Olsza II do rehabilitacji
„Gazeta Wyborcza” w Krakowie
z 28 marca 2014 r.
Krakowskie osiedla wreszcie doczekają się rewitalizacji zapowiadanej od kilku
lat przez władze miasta. Ugorek i Olsza II
jako pierwsze otrzymają specjalnie dla nich
opracowany program rehabilitacji, który we
współpracy z władzami miasta ma tchnąć
nowe życie w przestarzałe przestrzenie
blokowisk. (...) — Chcemy, aby wszystkie
potrzeby mieszkańców zostały zrealizowane, dlatego potrzebny jest taki projekt. (…)
— mówi prof. Grażyna Schneider-Skalska
z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Miasto podpisało umowę z Politechniką Krakowską, dzięki czemu naukowcy z PK
stworzą program umożliwiający ocenę techniczną budynków oraz możliwości rewitalizacji obiektów wielkopłytowych.

Pamiętaliśmy o rocznicy śmierci
papieża Polaka, bł. Jana Pawła II
„Dziennik Polski” z 3 kwietnia 2014 r.,
a także: „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta
Krakowska”, PAP, Radio Kraków,
TVP Kraków
W Krakowie uroczystości 9. rocznicy
śmierci Jana Pawła II przygotowali studenci
Politechniki Krakowskiej. Podczas czuwania
na osiedlu studenckim PK, o godz. 21.37,
do zebranych wyszedł kard. Stanisław Dziwisz. — Jan Paweł II nauczał Kościół nie
tylko słowem, życiem, spojrzeniem na świat
i świętością, ale także cierpieniem, dźwiganiem krzyża choroby, słabości, wreszcie
śmierci — mówił kard. Dziwisz.

Polskie wynalazki podbijają Europę
„Rzeczpospolita” z 16 kwietnia 2014 r.,
a także m.in: „Dziennik Gazeta
Prawna”, PAP
Rodzimi naukowcy zgarniają nagrody
za granicą. Do kolekcji prestiżowych wyróżnień dołożyli właśnie medale zdobyte

podczas wystaw odbywających się w Moskwie i Genewie. Choć na międzynarodowym salonie innowacji, który z początkiem
miesiąca odbywał się w Rosji, zaprezentowano w sumie około 1000 rozwiązań innowacyjnych wynalazków z całego świata, na
wystawie brylowała polska myśl techniczna.
Pokazaliśmy 21 projektów, a nasi naukowcy
zdobyli dziewięć złotych, osiem srebrnych
i trzy brązowe medale oraz kilka nagród
specjalnych. (…) Złotem wyróżniono m.in.
bioaktywne opatrunki hydrożelowe (wytwarzane z produktów naturalnych), nie tylko
osłaniające rany, ale też wspomagające leczenie, a także antynowotworowy preparat
pochodzenia roślinnego. — Zainteresowaniem cieszyły się tak oryginalne projekty,
jak np. kompozyty zawierające kolagen do
zastosowań biomedycznych. Przełomowy
produkt może być stosowany w ortopedii
jako implant kości. Dzieło autorstwa zespołu z Politechniki Krakowskiej zostało docenione jako rozwiązanie o dużym potencjale
wdrożeniowym, pozwalające na szybszą
i efektywniejszą poprawę zdrowia pacjentów — tłumaczą w SPWiR. Moskiewska
wystawa Archimedes ogólnie okazała się
bardzo udana dla Politechniki Krakowskiej.
Uczelnia zgarnęła w sumie siedem medali,
w tym między innymi srebro za innowacyjny
sposób obróbki gnojowicy świńskiej, usuwającej szkodliwe substancje, a wydobywającej cenne składniki do produkcji nawozów.

Fuzja wypaliła. Jest I liga
„Dziennik Polski” z 17 kwietnia 2014 r.
Po wielu latach starań koszykarki Korony AZS Politechniki Krakowskiej zagrają na
zapleczu ekstraklasy. Korona Kraków przez
wiele sezonów występowała na zapleczu
ekstraklasy, nawet wywalczyła awans do
niej, ale ze względów finansowych nie przystąpiła do rozgrywek i musiała zaczynać
dwie klasy niżej, czyli w II lidze. Przed tym
sezonem Korona porozumiała się z Politechniką Krakowską, wspólnie stworzono
silny zespół, który w rozgrywkach II ligi wygrał wszystkie mecze. — Zostaliśmy najlepszą drużyną w II lidze i to jest powód do
dumy — mówi trener Andrzej Włodarz, któremu w pracy pomagał Wojciech Radzikowski z AZS Politechniki Krakowskiej. Inicjatorką fuzji była Barbara Grabacka-Pietruszka,
była koszykarka Korony, a teraz dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej. Rektor przychylił się do tego pomysłu i podpisano stosowną umowę. Oba
kluby partycypowały w kosztach utrzymania
zespołu, przy czym większą część wzięła na
siebie uczelnia.
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chcą pomóc małej Oli
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Plakaty Piotra Kunce zagościły
w Galerii WM

Zakładki
Nietypowa wystawa zagościła
w murach Biblioteki PK. Przedstawiono na niej pokaźny zestaw zakładek
do książek. Podczas otwarcia wystawy 13 maja ogłoszono też nazwiska
zwycięzców konkursu na zakładkę.

Fot.: Jan Zych

Fot.: Jan Zych

Profesor Piotr Kunce — jeden
z najwybitniejszych plakacistów polskich — pokazał na Politechnice Krakowskiej swoje dokonania z ostatnich
lat, jak również kilka starszych prac.
Wystawę zorganizowała Galeria WM,
funkcjonująca na Wydziale Mechanicznym. Wernisaż odbył się 5 marca.
Związany od urodzenia z Krakowem Piotr Kunce wykłada na dwóch
uczelniach: w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie oraz na Uniwersytecie Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji
(gdzie został uhonorowany godnością
doctora honoris causa). Jako profesor
wizytujący pracował w latach 1990–1991
w School of Fine Arts, University of Connecticut w USA. W roku 2002 kierował
pracami jury Międzynarodowego Biennale Plakatu w Mexico City. Ma w dorobku projekty ponad 300 plakatów i 50 znaków graficznych.
Wśród wystawionych na PK prac
znalazł się m.in. głośny plakat do „Wesela”, spektaklu wystawionego w Teatrze
im. J. Słowackiego. Podczas otwarcia
wystawy Piotr Kunce wręczył dziekanowi
Wydziału Mechanicznego prof. Leszkowi
Wojnarowi obszerny katalog własnych
dzieł. Obiecał też pojawić się ponownie
na Politechnice, aby odbyć zajęcia ze
studentami inżynierii wzornictwa przemysłowego, wszystkimi, którzy wyrazili
zainteresowanie takim spotkaniem. Dodajmy, że na Wydziale Mechanicznym

Wystawa w Bibliotece PK

Prof. Piotr Kunce i jedna z jego prac wystawionych w Galerii WM

profesor ma prawo czuć się jak u siebie
w domu, bowiem wchodzi w skład Rady
Programowej Galerii WM.
Należący również do rady dr inż.
Zbigniew Latała podkreśla, że wystawa plakatu Piotra Kunce wpisuje się
w profil młodej galerii, której celem
jest prezentowanie takich form, jak
fotografia, grafika komputerowa czy
właśnie plakat, a nie np. malarstwo
sztalugowe. Wystawa zorganizowana
na Wydziale Mechanicznym PK stała
się swego rodzaju forpocztą wielkiej
prezentacji prac profesora w Muzeum
Narodowym we Lwowie zaplanowanej
na kwiecień.

(ps)

Juwenaliów czas

Na wystawie pokazano fragment
zbioru Anety Kowalskiej, na co dzień
pracującej w Oddziale Informacji Naukowej. Kolekcjonerka uzbierała do tej pory
prawie 1000 zakładek. Eksponaty zostały pogrupowane według charakteru zapisanych na nich informacji bądź sposobu
wykonania. Zobaczyć więc można było
zakładki o tematyce turystycznej (miasta
i zabytki), muzealnej oraz religijnej, zakładki poświęcone akcjom społecznym,
zakładki reklamujące wydawnictwa,
księgarnie, biblioteki i konkretne książki,
a także zakładki rękodzielnicze, jedwabne, tkane i wstążkowe.
Konkurs na zakładkę wygrała Anna
Styś z Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. Z grona pracowników PK
najciekawsze prace wykonała Anna Miroszewska z Oddziału Udostępniania
Zbiorów. Wystawę otworzył prorektor
dr hab. inż., arch. Andrzej Białkiewicz,
prof. PK, który gratulował organizatorom
znakomitego pomysłu.

Fot.: Jan Zych
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(ps)

Juwenalia w maju 1974 r. miały gorącą atmosferę…
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Galeria GIL
KERALA INDIE — natura i kultura
Akwarele i rysunki
Piotra Patoczki i Rejita Josego
7 kwietnia — 4 maja 2014 r.
Wystawa rysunków i akwarel to plon
ubiegłorocznej wyprawy prof. Piotra
Patoczki do Indii, a dokładniej do Kerali, stanu położonego w południowo-zachodniej części Indii. Zwykle wystawy
z tak dla nas egzotycznych stron prezentujemy w fotografiach. Tym razem
fotografie, które stanowią krótką opowieść o egzotyce odwiedzanych miejsc,
zaprezentował Rejit Jose, współtowarzysz i przewodnik pana Piotra po Kerali.
Motywem przewodnim jest oczywiście
architektura, szkice domów, świątyń,
a także codzienne życie zaobserwowane przez Piotra Patoczkę.
Maleńkie szkice i akwarelki przenoszą widza w tętniący życiem, bajecznie
kolorowy zakątek Azji. Wśród rysunków

Galeria Kotłownia
Prawosławie — malarstwo,
fotografia — Tadeusz Czarnecki,
Włodzimierz Płaneta
3–23 kwietnia 2014 r.

od słów kera (‘palma kokosowa’) i alam
(‘kraj’). Dzięki panu Piotrowi, który zechciał podzielić się z nami swoimi plastycznymi notatkami, mogliśmy poznać
maleńki wycinek Indii.

(dz)
DNI JANA PAWŁA II 2014
znaleźć można charakterystyczne rysy
ludzkich twarzy, detale architektoniczne i oczywiście słonie obecne w życiu
codziennym i symbolice, próbki pisma
miejscowego języka malajalam i dojrzałe kokosy, jako że nazwa stanu pochodzi

Włodzimierz Płaneta fotografią zajmuje się od 25 lat, a cerkwiami interesuje się od wielu lat. Tym razem jednak nie
cerkwie, a ludzie stanowią główny temat
jego fotografii, jako że liczba wyznawców prawosławia w Polsce to zaledwie
1,5 proc. ludności kraju. „Obydwaj auto-

Konkurs fotograficzny organizowany przez Dział Promocji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza
Kościuszki
Temat konkursu: NADZIEJA
http://www.jp2.krakow.pl/_2014/

rzy przedstawili zespół przeobrażających
się, a czasem też ginących prawosławnych cerkiewek oraz prawosławnych
wiernych zamieszkałych na wschodnich
rubieżach Rzeczypospolitej”.

(dz)
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Prawosławie — to wystawa obrazów
pędzlem malowanych i zatrzymanych
w kadrze obrzędów religijnych, uwiecznionych na fotografiach. Tadeusz Czarnecki, absolwent Instytutu Wychowania
Artystycznego UMCS w Lublinie oraz
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, zajmuje się malarstwem,
rysunkiem, grafiką i fotografią, a także
prowadzi własną galerię w Radoszycach. Uwiecznione na płótnach cerkiewki nie są wiernym przedstawieniem budowli, to raczej idea świątyni, zatopiona
w ciemnym tle. Te kolorowe, bajkowe
cerkiewki świetnie współgrają z czarno-białymi fotografiami, przedstawiającymi
kapłanów i wiernych w trakcie obrzędów
religijnych.
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Na koniec numeru...
Święto szkoły

ZAMIAST SZPILKI...

Kiedy maj rozkwita kwieciem,
Studiów orły i sokoły
Myślą już o bliskim lecie,
To my mamy święto szkoły.
Rektor idzie do Kościuszki,
I niech wiedzą to matoły,
Składa pod pomnik kwiatuszki,
Bo my mamy święto szkoły.
Uroczysta akademia,
Z niej nie każdy wyjdzie goły:
Są nagrody, odznaczenia —
Takie mamy święto szkoły.
Gdy się skończy świętowanie,
Kiedy opróżnimy stoły,
To nadzieja pozostanie:
Za rok będzie święto szkoły.

Fot.: Jan Zych
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Krzysztof Konstanty Stypuła

Praca na zaliczenie?

Na kłopoty żart!
I kto by pomyślał! Ukazujące się w tym miejscu
od kilku lat żarty rysunkowe autorstwa prof. Leszka Wojnara — skądinąd poważnego naukowca
i dziekana Wydziału Mechanicznego PK — doczekały się wydania w formie książkowej. Oprócz
rysunków znanych już z naszych łamów, do tomiku
weszły też grafiki dotąd niepublikowane w „Naszej
Politechnice”.
Autor poprzedził część rysunkową wstępem,
w którym wyjaśnia genezę tej gałęzi swej działalności. Wspomina, że jeszcze w czasach szkolnych
jego skłonność do żartów stała się powodem do
uznania go za „wroga Polski Ludowej”. Po latach
uczestniczył w konferencji naukowej w Szczyrku,
która akurat zbiegła się w czasie ze zjednoczeniem
Niemiec. Wydarzenie to wywołało pewne napięcie
między niektórymi uczestnikami spotkania. Sytuację rozładowała seria rysunków prof. Wojnara, żartobliwie przedstawiających przemiany, jakie zaszły
na mapie Europy Środkowej. Od tej pory autor „Kresek” częściej sięga po humor, posługując się nieraz żartem do rozwiązania trudnych spraw. A także
urozmaicając sobie w ten sposób czas w trakcie
przeciągających się konferencji, które same w sobie dostarczają tematów do kolejnych rysunków.
Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa
Politechniki Krakowskiej.

(ps)

Na III stronie okładki
— w pierwszej szpalcie, od góry: profesor Witold Cęckiewicz podczas spotkania na Wydziale Architektury PK w 2013 r. (fot.
Jan Zych); ambasada Polski w New Delhi (ze zbiorów Witolda Cęckiewicza); wejście do hotelu „Cracovia” (ze zbiorów
Witolda Cęckiewicza); elewacja zachodnia kina „Kijów” w Krakowie (fot. Jan Zych);
— w drugiej szpalcie, od góry: wnętrze Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (fot. Jan Zych); prof. Witold Cęckiewicz wręcza Janowi Pawłowi II symboliczny klucz do łagiewnickiego sanktuarium (ze zbiorów Witolda Cęckiewicza).
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