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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Czerwiec  — to gorący czas dla aktualnych i przyszłych stu-
dentów. Pierwsi kończą kolejny etap kształcenia sesją egzami-
nacyjną, drudzy — od rekrutacji — zaczynają wielką przygodę 
ze szkołą wyższą. Życzymy jednym i drugim powodzenia, ma-
jąc pewność, że studia na Politechnice Krakowskiej są dobrym 
wstępem do udanej zawodowej kariery.

Czekamy z ciekawością na wyniki tegorocznej rekrutacji. 
Wiemy o niżu demografi cznym, choć w ostatnich latach nie od-
czuliśmy znacząco jego skutków w trakcie naborów na studia. 
Mieliśmy zdecydowanie więcej kandydatów niż miejsc. Na rok 
akademicki 2014/2015 przygotowaliśmy na wszystkich rodza-
jach i stopniach studiów 5894 miejsca, w tym 3436 na studiach 
stacjonarnych I stopnia. Liczymy na bardzo dobrych i dobrych 
kandydatów, którzy będą kontynuować okraszone sukcesami 
tradycje poprzedników. Po udanym dniu otwartym oraz zainte-
resowaniu naszymi stoiskami podczas tegorocznego Festiwalu 
Nauki (dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzię-
cie pracownikom i studentom naszej uczelni) jesteśmy dobrej 
myśli. Wiemy, że nasza oferta studiów na 25 nowoczesnych 
kierunkach jest adekwatna do potrzeb rynku pracy. Losy na-
szych absolwentów potwierdzają, że studia na Politechnice 
Krakowskiej — to mądry wybór. 

W maju i czerwcu przeżywaliśmy w naszym kraju ważne jubi-
leusze. Świętowaliśmy 25. rocznicę wyborów z 1989 r., wyborów 
które były początkiem zmiany ustrojowej w Polsce. 4 czerwca 
2014 r. reprezentacje władz i studentów wszystkich uczelni Kra-
kowa przeszły ulicami miasta w barwnym pochodzie, upamiętnia-
jąc tamten historyczny moment i świętując ćwierć wieku wolnej 
Polski. W marszu nie mogło zabraknąć reprezentacji Politechniki 
Krakowskiej. To przecież z niej wywodził się senator pierwszej ka-
dencji ziemi krakowskiej prof. Roman Ciesielski, wybitny nauko-
wiec, były rektor PK, wybrany w wyborach 4 czerwca 1989 r. jako 
przedstawiciel solidarnościowej opozycji. Nasz udział w roczni-
cowym pochodzie był także wyrazem dumy z faktu, że uczestni-
czymy na pełnych prawach w nie mającej już granic przestrzeni 
naukowej, edukacyjnej i społecznej Europy oraz świata. 

Od 10 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Tegorocz-
ny Dzień Europy, zorganizowany po raz kolejny przez Centrum 
Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej na Małym Ryn-
ku w Krakowie, był okazją do radosnego świętowania okrągłej 
rocznicy, ale też inspiracją do dokonania bilansu tych lat. Na-
sza uczelnia wykorzystała szanse, które otworzyły się dzięki 
unijnemu wsparciu fi nansowemu. Przyśpieszyło to rozwój we 
wszystkich obszarach naszej działalności. Mamy nadzieję, że 
— korzystając z nowej perspektywy fi nansowej UE — nadal bę-
dziemy dynamicznie się rozwijać i pozostaniemy wartościowym 

partnerem w projektach podnoszących innowacyjność polskiej 
gospodarki. 

Aby tak się stało, nie możemy poprzestać na tym, co już 
osiągnęliśmy. Ostatni ranking uczelni miesięcznika „Perspek-
tywy” potwierdził naszą wewnętrzną diagnozę silnych i słabych 
stron PK. Podjęliśmy szereg inicjatyw, które wzmocnią nasze 
atuty i pomogą pokonać niedoskonałości. Wiemy co i jak robić. 
Na efekty trzeba jednak poczekać, nie można się ich spodzie-
wać z dnia na dzień. 

Staramy się rozwijać nasz potencjał m.in. poprzez podej-
mowanie nowych wyzwań. Z entuzjazmem przystąpiliśmy do 
współtworzenia w Krakowie Centrum Kreatywności i Dizajnu. 
W maju list intencyjny w tej sprawie podpisali marszałek Mało-
polski Marek Sowa oraz rektorzy czterech krakowskich uczelni: 
Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Akade-
mii Sztuk Pięknych i Akademii Górniczo-Hutniczej. Centrum ma 
rozwinąć potencjał Krakowa jako ważnego ośrodka kształcenia 
projektantów wzornictwa przemysłowego w Polsce. Obiecujące 
perspektywy przed tą branżą i potrzeby rynku dostrzegliśmy na 
Politechnice Krakowskiej o wiele wcześniej, co zaowocowało 
powołaniem unikatowego kierunku kształcenia — inżynierii wzor-
nictwa przemysłowego. Wydział Mechaniczny PK prowadzi go 
wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych. Centrum będzie naturalną 
platformą do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów specjali-
stów z różnych branż, fachowców, którzy mogą wspólnie realizo-
wać kreatywne projekty, począwszy od pomysłu po wdrożenie. 
Znajdzie się w nim miejsce dla naszych pracowników i studentów.

Czas pracy przeplatał się ostatnio z czasem świętowania. 
Studenci — z umiarem i kulturą (co warte podkreślenia) — 
bawili się na Czyżynaliach i Rajdzie Politechniki Krakowskiej. 
Cała społeczność uczelni przeżywała radosne chwile podczas 
ofi cjalnego otwarcia Międzywydziałowego Centrum Badawczo-
-Edukacyjnego „Działownia” i Święta Szkoły. Koniec miesiąca 
— to z kolei okres intensywnej pracy związanej z zakończe-
niem zajęć semestru letniego, sesją egzaminacyjną i rekruta-
cją na PK. Przed wakacjami pracowników ucieszą zapewne 
podwyżki wynagrodzeń (z wyrównaniem od 1 stycznia br.), na 
zasadach uzgodnionych z Komisją Zakładową NSZZ „Solidar-
ność” PK oraz Radą Uczelnianą ZNP PK.

Kiedy do Czytelników trafi  ten numer „Naszej Politechniki”, 
będzie się kończyć sesja egzaminacyjna. Mam nadzieję, że 
była udana dla zdających, a nauczycielom akademickim przy-
niosła satysfakcję z wiedzy i umiejętności studentów.

W przededniu wakacji życzę wszystkim udanego odpoczynku.

Kazimierz Furtak
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FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014–2020

Czas pomyśleć o nowych projektach

Rok 2014 to, oprócz okrągłej 10. rocznicy wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, także początek nowej 
perspektywy fi nansowej na lata 2014–2020. W ja-

kim stopniu nasza uczelnia skorzysta na nowym rozdaniu 
środków unijnych? Czy uda się Politechnice Krakowskiej 
dobrze wykorzystać szanse, jakie oferują nowe programy 
operacyjne?

Cel — pobudzać gospodarkę
Na lata 2014–2020 w zgodzie z unijną polityką spójności 

Polska otrzyma 82,5 mld euro. To prawie o 15 mld euro więcej 
niż w poprzedniej perspektywie, gdy nasz kraj miał do dyspo-
zycji 67,9 mld euro. Fundusze nowego budżetu będą dostępne 
w ramach 6 programów krajowych oraz 16 programów regio-
nalnych. Będzie można je zainwestować m.in. w badania na-
ukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe, roz-
wój przedsiębiorczości, transport i nowe technologie przyjazne 
środowisku, cyfryzację kraju oraz aktywizację zawodową i spo-
łeczną. Propozycję podziału środków w programach krajowych 
przedstawia rys. 1.

W nowej perspektywie fi nansowej ma obowiązywać inna niż 
poprzednio zasada wydawania środków unijnych. Nie będą one 
dłużej traktowane jako swojego rodzaju „zapomoga” na nadrabia-
nie zaległości cywilizacyjnych. Nadal będzie istnieć możliwość fi -
nansowania infrastruktury społecznej, ale takie inwestycje powinny 
być częścią większego planu, np. rewitalizacji przestrzeni miejskiej. 
Wydawanie unijnych środków musi się w większym stopniu przy-
czyniać do pobudzania gospodarki (szczególnie w sferze innowa-
cyjności), tworzenia miejsc pracy, poprawy systemu kształcenia 
i wyboru ścieżki zawodowej.

Środowisko naukowe jest jedną z grup szczególnie zaintereso-
wanych nowymi funduszami unijnymi, bowiem w latach 2014–2020 
duży nacisk zostanie położony na dofi nansowanie prac badawczo-
-rozwojowych i innowacji. Szczególnie istotna będzie współpraca 
nauki z biznesem, bowiem znaczna część środków może trafi ć 
do nauki jedynie za pośrednictwem przedsiębiorców. To oni będą 

decydować o tym, czy skorzystają z pracy naukowców, co oznacza, 
że osiągnięcia i badania naukowe muszą być przydatne lub możliwe 
do wdrożenia w praktyce gospodarczej.

Co siódme euro
Nowe operacyjne programy, w których będą dostępne środki 

dla naukowców i jednostek naukowych, to przede wszystkim:
● Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój” (PO IR); 
● Małopolski Regionalny Programu Operacyjny 2014–2020 

(MRPO 2014–2020); 
● Program Operacyjny „Wiedza — Edukacja — Rozwój” 

(PO WER).
Na wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego 

i innowacji przypada (cel tematyczny 1 Strategii Europa 2020) aż 
14,7 proc. całkowitej alokacji środków. W praktyce oznacza to, że 
średnio co siódme euro wydane przez Polskę w latach 2014–2020 
może trafi ć do rąk polskich naukowców. 

Najwięcej środków (ponad 5,7 mld euro) na działania związane 
z obszarem innowacji oraz sferą B+R zarezerwowano w Programie 
Operacyjnym „Innowacyjny Rozwój” (I i IV oś priorytetowa). 

Od pomysłu do rynku
Rozwój nauki jest kluczowym czynnikiem, dzięki któremu Polska 

ma szansę zyskać przewagę konkurencyjną w Europie. Zwiększenie 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki jest głównym celem 
Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój”. Będzie on wspierał 
m.in. powiązania między przedsiębiorstwami i nauką, rozwój inno-
wacyjności przedsiębiorstw oraz będzie służył wzmocnieniu jakości 
badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Euro-
pejskiej Przestrzeni Badawczej.

Ideą przewodnią programu jest wsparcie projektów od pomysłu 
do rynku. Co ważne, preferowane będą projekty B+R, charaktery-
zujące się dużym potencjałem komercjalizacji. Jeśli chodzi o dzie-
dziny, to w PO IR priorytetowo traktowane będą przede wszystkim 
ekoinnowacje, tzn. innowacyjne technologie w dziedzinie ochro-
ny środowiska, zwłaszcza dotyczące ograniczenia emisji gazów 
ciep larnianych, zanieczyszczeń powietrza i wody oraz adaptacji 
do zmian klimatu. PO IR przewiduje rozwiązania horyzontalne, 
preferujące wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych, pro-
wadzących do innowacji w zakresie technologii środowiskowych, 
niskoemisyjnych oraz umożliwiających efektywne (oszczędne) 
gos podarowanie zasobami. 

Program Operacyjny „Inteligentny Rozwój” — to program 
ściśle związany ze wzrostem innowacyjności, poprawą jakości 
badań i ich powiązań ze sferą przedsiębiorstw. Założenia PO IR 
mają służyć lepszemu dostosowaniu podaży B+R do potrzeb ryn-
ku oraz pobudzeniu popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace 
badawczo-rozwojowe. Dofi nansowane będą projekty przygotowa-
ne wspólnie przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe w obsza-
rze B+R (badania i prace rozwojowe, infrastruktura B+R). W szcze-
gólny sposób wspierane będą krajowe klastry kluczowe — klastry 

FFFFF

Rys. 1. Propozycja podziału środków. Źródło: Materiał opracowany 
przez Górnośląską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (GARP)
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posiadające największy potencjał rozwojowy dla kraju oraz w skali 
międzynarodowej. 

Głównymi benefi cjentami PO IR będą:
● małe i średnie przedsiębiorstwa; 
● jednostki naukowe; 
● instytucje otoczenia biznesu, np.: parki naukowo-technologiczne, 

centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze 
kapitałowe; 

● podmioty zrzeszające wyżej wymienionych odbiorców wspar-
cia, np.: konsorcja, klastry, platformy technologiczne.
Uczelnie oraz jednostki naukowe mogą dofi nansować działania 

w ramach następujących osi priorytetowych: 
● Oś Priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 

przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe; 
● Oś Priorytetowa III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyj-

nych przedsiębiorstw;
● Oś Priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-

-badawczego. 
Przykładowe typy projektów w ramach I i IV osi priorytetowej 

przedstawiają się następująco: 
● programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-

-przemysłowe; 
● projekty B+R przedsiębiorstw — wsparcie od początkowej fazy 

badań aż do etapu, kiedy nowe rozwiązanie będzie można sko-
mercjalizować w postaci produktu, usługi, technologii lub pro-
cesu;

● prace badawczo-rozwojowe z udziałem funduszy kapitało-
wych; 

● badania naukowe, m.in.: strategiczne programy badawcze dla 
gospodarki, regionalne agendy naukowo-badawcze, programy 
badawcze wirtualnych instytutów; 

● projekty dotyczące rozwoju nowoczesnej infrastruktury badaw-
czej sektora nauki (wybrane projekty z Polskiej Mapy Drogowej 
Infrastruktury Badawczej); 

● projekty dotyczące powstawania międzynarodowych agend 
badawczych;

● programy rozwoju kadr sektora B+R (m.in.: szkolenia, kursy 
i warsztaty z cenionymi ekspertami z kraju i zza granicy; roz-
wój umiejętności w zakresie zarządzania projektami B+R oraz 
współpracy z przedsiębiorstwami). 

Małopolska stawia na ICT
Środki przeznaczone na Małopolski Regionalny Program Opera-

cyjny na lata 2014–2020 (MRPO 2014–2020) będą prawie o 1 mld 
euro wyższe niż poprzednio. Małopolska tym razem otrzymała 
do dyspozycji 2 875,45 mln euro z funduszy europejskich, w tym 
2 073,52 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) oraz 801,93 mln euro ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego (EFS). Zgodnie z zapisami programu 
środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na strefy aktywno-
ści gospodarczej, termomodernizację obiektów publicznych, popra-
wę jakości powietrza, transport miejski, gospodarkę odpadami, go-
spodarkę wodno-ściekową oraz drogi o znaczeniu subregionalnym.

Dzięki zrealizowanym dotychczas w ramach programu inwe-
stycjom w Małopolsce zostały zaspokojone podstawowe potrze-
by w zakresie infrastruktury dydaktycznej szkół wyższych. Wy-
stępują jednak wciąż duże braki w zakresie infrastruktury B+R. 
Duży potencjał i aktywność badawcza naukowców z Małopolski 
są wystarczającym uzasadnieniem do kontynuacji tego typu 
działań inwestycyjnych, dlatego będą one fi nansowane w ra-
mach nowego programu. Inwestycje te zostaną jednak skon-
centrowane wyłącznie na wybranych obszarach — naukach 
technicznych i ścisłych, naukach przyrodniczych, naukach me-
dycznych i naukach o zdrowiu. 

Konkurencyjność Małopolski będzie budowana na podstawie 
tzw. inteligentnej specjalizacji regionu, szczególnie w czterech klu-
czowych obszarach: LifeScience, technologie informacyjne i ko-
munikacyjne, energia zrównoważona i chemia. Biorąc pod uwagę 
potencjał uniwersytetów, ośrodków badawczych, władz regionalnych 
i przedsiębiorców uzasadnione było w przypadku Małopolski posta-
wienie na rozwój branży IT oraz ICT. Rozwój wybranych branż nie 
dokona się bez zaangażowania ze strony środowiska zarówno na-
ukowego, jak i biznesowego. Tyko efektywna współpraca nauki i biz-
nesu zapewni skuteczną absorpcję środków, a tym samym zwięk-
szenie innowacyjności małopolskich przedsiębiorstw.

Osie priorytetowe
Wsparcie w ramach MRPO 2014–2020 skierowane m.in. do 

jednostek naukowych i szkół wyższych będzie możliwe w ramach 
następujących osi priorytetowych:
● Oś Priorytetowa 1: Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na 

wiedzy; 
● Oś Priorytetowa 2: Cyfrowa Małopolska; 
● Oś Priorytetowa 4: Regionalna polityka przyjazna środowisku; 
● Oś Priorytetowa 6: Dziedzictwo regionalne; 
● Oś Priorytetowa 10: Wiedza i kompetencje mieszkańców.

Oto przykładowe typy projektów mogących otrzymać wsparcie 
w ramach Osi Priorytetowej 1, której celem jest rozwijanie poten-
cjału małopolskich ośrodków innowacji oraz kreowanie popytu na 
innowacje w sektorze przedsiębiorstw: 
● inwestycje związane z rozwijaniem potencjału jednostek nauko-

wych, zgodnie z regionalną strategią inteligentnej specjalizacji, 
w zakresie obejmującym rozwój infrastruktury B+R w jednostkach 
naukowych oraz realizację projektów badawczych, również w po-
wiązaniu z działaniami służącymi wzmacnianiu kompetencji kadr; 

● inwestycje w infrastrukturę oraz profesjonalizację usług świad-
czonych na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw, zgodnie 
z regionalną strategią inteligentnej specjalizacji, w zakresie 
obejmującym rozwój infrastruktury szeroko rozumianego oto-
czenia biznesu typu parki naukowo-technologiczne, inkubatory 
technologiczne, centra transferu technologii, centra badawczo-
-rozwojowe lub akademickie inkubatory przedsiębiorczości; 

● działania związane z promocją innowacji oraz współpracy nauki 
i biznesu, obejmujące utworzenie regionalnego centrum popula-
ryzującego naukę i innowacje, a także realizację projektów pro-
mujących działalność innowacyjną w regionie.
W MRPO na lata 2014–2020, oprócz środków na wsparcie 

obszaru badań, rozwoju i innowacji (B+R+I), przewidziano także 
środki na rozwój kształcenia i kompetencji w regionie. W ramach 
Osi Priorytetowej 10 (Wiedza i kompetencje mieszkańców) wspar-
cie udzielane będzie m.in. na rozwój kształcenia ogólnego, szkol-
nictwa zawodowego oraz poradnictwa i kształcenia ustawicznego. 
Uczelnia będzie zatem mogła pozyskać środki na działania zwią-
zane ze stażami i praktykami w przedsiębiorstwach oraz na rozwój 
Uniwersytetu III Wieku.

Szanse dla dydaktyki
Krajowym programem, który pozwala rozwijać kompleksowo po-

tencjał dydaktyczny, jest Program Operacyjny „Wiedza — Edukacja 
— Rozwój” (PO WER). W porównaniu z perspektywą 2007–2013 
teraz na działania związane z rozwojem potencjału dydaktycznego 
przeznaczono o 300 mln euro więcej. Obecna kwota alokowana na 
priorytet w całości dedykowany dydaktyce wynosi około 1,3 mld euro.

Twórcy PO WER wykorzystali dobre doświadczenia z realiza-
cji programu PO KL, toteż wiele działań obecnych w perspekty-
wie 2007–2013 uzyska możliwość kontynuacji wsparcia w latach 
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2014–2020. Na jakie projekty będzie można otrzymać wsparcie 
w ramach PO WER? Wszystkie, które będą służyły: 
● zapewnieniu kształcenia na poziomie wyższym, odpowiadają-

cego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (np. 
kompetencje zamawiane, programy kształcenia opracowane 
wspólnie przez uczelnie i pracodawców, staże dla studentów 
i doktorantów, rozwój biur karier); 

● podniesieniu jakości studiów doktoranckich i zapewnieniu ich 
uczestnikom właściwych warunków rozwoju (np. zamawiane 
kierunki doktoranckie, lepsze programy studiów doktoranckich);

● zwiększeniu otwartości i mobilności międzynarodowej w szkol-
nictwie wyższym (np. bogatsza oferta studiów w językach ob-
cych, międzynarodowe programy umożliwiające studiowanie 
osobom z zagranicy, większa liczba uznanych wykładowców 
zagranicznych);

● poprawie jakości dydaktyki i rozwojowi systemów zarządzania 
na uczelniach (np. rozwój kompetencji kadr zarządzających 
uczelniami, staże i szkolenia dla nauczycieli akademickich i dok-
torantów, informatyczne narzędzia, takie jak systemy zarządza-
nia, repozytorium prac dyplomowych czy obsługa programów 
antyplagiatowych). 
Nowa perspektywa — to nowe programy operacyjne, nowe za-

sady przyznawania środków, nowe obszary wsparcia, nowe wytycz-
ne oraz nowy rozdział środków między programami. Ten nowy roz-
dział w zestawieniu z poprzednią perspektywą ilustruje rys. 2.

W porównaniu z okresem 2007–2013 zmienił się sposób za-
rządzania funduszami. Większe środki zostały skierowane do pro-
gramów regionalnych (aż 60 proc. środków EFRR i 75 proc. EFS 
będzie zarządzana bezpośrednio przez regiony). Samo wsparcie 
w regionach będzie bardzo wyspecjalizowane. Środki unijne nie 
popłyną do wszystkich branż, a zostaną skierowane na tzw. inteli-
gentne specjalizacje. Znacznie ograniczona zostanie również for-
ma dotacji bezzwrotnych, np. na otwarcie fi rmy. W nowym rozdaniu 
pożyczki będą dominowały nad dotacjami. Instytucje zarządzające 
funduszami zapowiadają również zmiany w samym procesie apli-
kowania o środki — i wedle obietnic miałyby to być zmiany na lep-
sze, czyli uproszczenie procedur. 

Przede wszystkim wdrożenia i komercjalizacja
Podsumowując przegląd możliwości fi nansowania działań zwią-

zanych ze sferą nauki, innowacyjności i dydaktyki, nie sposób nie za-
uważyć, że środków na wspieranie tych działań jest więcej niż w po-
przednich latach. Jest to jednak już ostatni tak duży zastrzyk funduszy 
UE dla Polski, w tym dla polskiej nauki i polskich naukowców. Ważne, 
by go odpowiednio wykorzystać. 

Co prawda, środków jest więcej, ale należy pamiętać, że nie każdy 
projekt otrzyma dofi nansowanie oraz nie każde działanie będzie moż-
na nimi wesprzeć. W nowej perspektywie nie przewidziano żadnych 
środków na infrastrukturę dydaktyczną. O środki na badania naukowe 
trzeba się będzie starać we współpracy z przemysłem. A największe 
prawdopodobieństwo otrzymania fi nansowania będą miały projekty 
o charakterze wdrożeniowym, z dużym potencjałem komercjaliza-
cyjnym. Fundusze na infrastrukturę badawczą będą przyznawane 
określonym branżom, zgodnie z regionalnymi, inteligentnymi specjali-
zacjami. Z działań związanych stricte z dydaktyką nacisk zostanie po-
łożony na projekty, które rozwijają kształcenie zamawiane, e-learning, 
kształcenie ustawiczne oraz mobilność międzynarodową. 

Politechnika Krakowska w ubiegłych latach zrealizowała kil-
kadziesiąt projektów fi nansowanych z funduszy unijnych. Pisząc 
wnioski i wdrażając projekty w nowej perspektywie, warto wyko-
rzystać doświadczenie i wiedzę osób, które były już zaangażowa-
ne w pozyskiwanie i realizację projektów na uczelni. W pracy nad 
kolejnymi projektami należy również pamiętać o możliwości sko-
rzystania z infrastruktury, która powstała za środki zdobyte w po-
przedniej perspektywie.

*
Pracownicy Biura Projektów Strukturalnych i Programów Między-

narodowych PK, podobnie jak w poprzednim okresie programowania, 
oferują pomoc i wsparcie w pozyskiwaniu środków unijnych. Zaprasza-
my na szkolenia, jak również na indywidualne konsultacje, podczas 
których można omówić z nami pomysł na projekt i wybrać dla niego 
najkorzystniejszą formę fi nansowania. Zachęcamy także do regularne-
go odwiedzania naszej strony internetowej: www.pn2.pk.edu.pl, gdzie 
znajdują się informacje o nowych programach, aktualnych konkur-
sach lub zmianach w zasadach fi nansowania programów.  

Pierwsze nabory zapowiedziano już na IV kwartał 2014 r. Czas 
zacząć przygotowywać nowe projekty, aby skorzystać z nowych 
możliwości. 

Anna Nowak
Współpraca: Ewa Siekierzyńska, Joanna Murzyn

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 spe-
cjalisty w Biurze Projektów Strukturalnych i Programów Międzynaro-
dowych PK. 
Mgr Joanna Murzyn jest zatrudniona na stanowisku specjalisty w Biu-
rze Projektów Strukturalnych i Programów Międzynarodowych PK. 

Biuro Projektów Strukturalnych 
i Programów Międzynarodowych PK
Galeria „GIL”, p. 101
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.: (12) 628 22 18, (12) 628 20 90
e-mail: pn2@pk.edu.pl
www.pn2.pk.edu.plRys. 2. Układ programów operacyjnych 

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/
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Politechnika Krakowska zyskała 
nowy obiekt dydaktyczny — Między-
wydziałowe Centrum Edukacyjno-
-Badawcze „Działownia”. Jak bardzo 
ten budynek był uczelni potrzebny, 
świadczy fakt, że natychmiast po 
ukończeniu prac wyposażeniowych 
zaczęto w nim prowadzić zajęcia ze 
studentami. Ofi cjalne otwarcie obiek-
tu odbyło się 23 maja w obecności Se-
natu Akademickiego PK. 

Każdorazowe znaczące wzboga-
cenie stanu posiadania uczeni jest dla 
niej ważnym wydarzeniem. Tym ra-
zem chwila jest szczególnie wyjątkowa. 
„Działownia” jest ostatnim budynkiem 
zespołu dawnych koszar austriackich 
przy ul. Warszawskiej, przejętym przez 
Politechnikę Krakowską we władanie. 
Tym samym po prawie 70 latach dobiegł 
ostatecznie końca proces zagospoda-
rowywania przez Politechnikę obiektów 
należących do zabytkowego kompleksu 
przy ul. Warszawskiej. Rzec więc moż-
na, że moment jest historyczny! 

Do 2010 r. budynek był własnością 
Wojska Polskiego, a ściślej znajdował się 

Bardzo potrzebna inwestycja Politechniki Krakowskiej

Otwarcie „Działowni”

w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowe-
go. Zaledwie kilka lat wcześniej wojsko 
wykorzystywało go bowiem jeszcze jako 
pralnię garnizonu krakowskiego. 8 lipca 
2010 r. akt notarialny w sprawie zaku-
pu obiektu przez Politechnikę Krakow-
ską podpisali rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak oraz dyrektor Oddziału Tereno-

Budynek Międzywydziałowego Cen-
trum Edukacyjno-Badawczego „Dzia-
łownia” został wzniesiony w 1918 r. 
Podobnie jak w przypadku innych cha-
rakterystycznych zabudowań kampu-
su przy ul. Warszawskiej — „Aresztu” 
i „Kotłowni” — zachowano historyczną 
nazwę obiektu, wszak pierwotnie pełnił 
on rolę magazynu sprzętu artyleryjskie-
go. Później przejściowo był wykorzysty-
wany jako łaźnia i pralnia garnizonowa.

Obiekt należy do układu urbani-
stycznego Kleparza. W 1984 r. został 
wpisany do rejestru zabytków pod nu-
merem A-648 i podlega ochronie kon-
serwatorskiej. Aby jednak mógł służyć 
studentom, wymagał gruntownej ada-
ptacji, przy zachowaniu szczególnej 

staranności w trakcie prac remontowo-
-budowlanych. Prowadzono je zgodnie 
z wytycznymi miejskiego konserwatora 
zabytków w tzw. systemie warszaw-
skim, wyburzając większość murów, 
a następnie odtwarzając obiekt w jego 
historycznym kształcie. Zachowano 
oryginalną ścianę od strony południo-
wej wraz z częścią ścian przyległych. 
Zachowano także przylegającą do pół-
nocnej ściany pochylnię, która będzie 
mogła zostać wykorzystana w przy-
szłości jako letni amfi teatr. Budynek 
otrzymał zaplecze sanitarne i podpiw-
niczenie, których wcześniej nie było.  

W efekcie wykonanej przebudowy 
powstał obiekt dydaktyczno-badawczy 
o powierzchni użytkowej 2150 metrów 

kwadratowych i kubaturze ponad 
13 tys. metrów sześciennych. Znajdu-
ją się w nim cztery sale audytoryjne 
(w każdej można prowadzić wykłady 
dla ponad 100 osób), dwie sale ćwi-
czeń oraz — szczególnie dla uczel-
ni ważna — aula mogąca pomieścić 
320 osób. Tak pojemnej sali, w której 
można byłoby organizować duże kon-
ferencje naukowe, do tej pory nie było 
w kompleksie przy ul. Warszawskiej.

Obiekt został wyposażony w nowo-
czesne systemy projekcji obrazów, na-
głośnienia, zintegrowanego sterowania 
i informacji wizualnej. System projekcji 
obrazów opiera się na projektorach mul-
timedialnych wysokiej rozdzielczości. 
Komputery wszystkich sal wyposażono 

„Działownia” — nowoczesność w zabytkowej szacie

wego AMW Grzegorz Stawowy. Teraz, 
23 maja 2014 r., obaj sygnatariusze 
dokumentu mogli powitać licznie zebra-
nych gości w rewitalizowanej „Działow-
ni”. Dzięki wykonanym pracom i wpro-
wadzonym nowoczesnym technologiom 
prawie stuletni budynek — zachowując 
swój historyczny kształt — przeistoczył 
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w monitory interaktywne z możliwością 
wykorzystywania ich jako tabletów. 
Przydatnym wyposażeniem jest rów-
nież moduł wideokonferencyjny. Po 
podłączeniu do sieci LAN/INTERNET 
umożliwia on nawiązanie połączenia 
z odległym miejscem i przeprowadze-
nie wideokonferencji z zewnętrznymi 
uczestnikami. Połączenia można doko-
nać z dowolnej sali audytoryjnej. 

System nagłośnienia umożliwia 
przesyłanie dźwięku (w technice cy-
frowej CobraNet) pomiędzy dowolnymi 
salami. Zastosowano elastyczne roz-
wiązanie, które pozwala na dokony-
wanie zmian systemu w warstwie pro-
gramowej bez potrzeby wprowadzania 
zmian w samej instalacji. System zin-

tegrowanego sterowania umożliwia 
wykonanie całej sekwencji zdarzeń 
po naciśnięciu tylko jednego przyci-
sku. W ten sposób można np. opuścić 
ekran, włączyć projektor, zmniejszyć 
natężenie oświetlenia sali i przełączyć 
wejścia sygnałowe na aktualnie używa-
ne. Wykładowca nie musi skupiać uwa-
gi nad wykonaniem każdej czynności 
z osobna. System informacji wizualnej 
umożliwia przygotowanie i wyświetla-
nie informacji na panelach zamontowa-
nych na korytarzach. To tylko niektóre 
z wprowadzonych udogodnień.

W trakcie prac adaptacyjnych 
szczególnie zadbano o potrzeby osób 
niepełnosprawnych. Wejście do obiek-
tu jest na tym samym poziomie co 

teren otaczający budynek. Wewnątrz 
nie ma barier architektonicznych, a mię-
dzy kondygnacjami można się poru-
szać za pomocą wind. W salach audy-
toryjnych przewidziano zastosowanie 
pętli indukcyjnej dla pierwszego rzędu 
w celu wspomagania nagłośnienia dla 
osób słabo słyszących. Na każdej kon-
dygnacji są toalety dostosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 

Koszt przebudowy obiektu zamknął 
się w kwocie 14 mln 266 tys. zł. Z tej 
sumy 10 mln 200 tys. zł Politechnika 
Krakowska otrzymała od Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a 4 mln 
66 tys. zł pochodziło ze środków włas-
nych uczelni.

(R.)

się w obiekt w pełni dostosowany do dzi-
siejszych potrzeb. 

Rektor Kazimierz Furtak wyraził 
nadzieję, że „Działownia” w swej obec-
nej postaci będzie dobrze służyć na-
uczycielom akademickim i studentom. 
Dyrektor Grzegorz Stawowy z wielkim 
uznaniem mówił o tempie, w jakim do-
konano adaptacji budynku. Historię 
obiektu oraz jego niełatwej rewitalizacji 
(w rzeczywistości gruntownej przebu-
dowy, bowiem większość oryginalnych 
murów nie nadawała się do dalsze-
go użytkowania) przedstawił dyrektor 
techniczny PK Stanisław Romanowicz. 
Obiekt poświęcił ks. Grzegorz Szew-
czyk. Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali wspólnie rektor Kazimierz Fur-
tak oraz dyrektorzy Grzegorz Stawowy 
i Stanisław Romanowicz. 

W auli ofi cjalnie już otwartego bu-
dynku Międzywydziałowego Centrum 
Edukacyjno-Badawczego odbyła się 
pierwsza część posiedzenia Senatu Aka-
demickiego Politechniki Krakowskiej. 

Nasza uczelnia zyskała obiekt, 
w którym nie tylko będą prowadzone 
wykłady i inne zajęcia ze studentami, 
ale można będzie też organizować duże 
konferencje naukowe oraz uroczystości 
akademickie. 

(ps)
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Po raz piąty Politechnika Krakow-
ska obchodziła Święto Szkoły. Można 
powiedzieć, że zwyczaj dorocznego 
uroczystego spotkania władz szkoły, 
pracowników i zaproszonych gości 
już trwale wpisał się w kalendarz wy-
darzeń uczelni. W tym roku nowością 
było miejsce uroczystego posiedze-
nia Senatu PK — budynek  „Działow-
ni”, ofi cjalnie otwarty zaledwie ty-
dzień wcześniej.

Zorganizowane 30 maja obchody 
Święta Szkoły rozpoczął pochód Se-
natu Akademickiego, poprzedzanego 
przez poczty sztandarowe i Krakowską 
Orkiestrę Staromiejską. Do „Działowni” 
pochód wyruszył z gmachu głównego 
uczelni. Właściwa ceremonia odbyła się 
w auli, a rozpoczęła ją pieśń poświęco-
na patronowi Politechniki Krakowskiej 
— „Krakowiak Kościuszki” w wykonaniu 
Akademickiego Chóru PK „Cantata” pod 
batutą Marty Stós.

Rektor Politechniki Krakowskiej 
prof. Kazimierz Furtak powitał wszystkich 
zgromadzonych. W pierwszej kolejności 
słowa powitania skierował do przedsta-
wicieli władz regionu — wicewojewo-
dy małopolskiego Andrzeja Harężlaka 
oraz kuratora małopolskiego Aleksandra 
Palczewskiego. Wśród przybyłych na 
uroczystość nie zabrakło rektorów PK 
poprzednich kadencji: prof. Józefa Ni-
zioła, prof. Kazimierza Flagi i prof. Józef 
Gawlika.

Okolicznościowy wykład zatytuło-
wany „Postać Tadeusza Kościuszki na 

znaczkach Poczty Polskiej” wygłosił 
dr hab. inż. Zbigniew Porada, prof. PK. 
Temat wystąpienia nawiązywał do czyn-
nej w Muzeum PK wystawy znaczków 
pocztowych, przedstawiających osobę 
Naczelnika, notabene znaczków z ko-
lekcji Zbigniewa Porady. Prezentacji 
walorów fi latelistycznych dotyczących 
patrona naszej uczelni mówca dokonał 
na szerszym tle dziejów Poczty Pol-
skiej, przypominając, że jej początkiem 
było ustanowienie w 1558 r. przez króla 
Zygmunta II Augusta stałego połączenia 
pocztowego między Krakowem a Wene-
cją (z wykorzystaniem koni rozstawnych). 
A pierwszy polski znaczek pocztowy 
został wyemitowany 1 stycznia 1860 r. 
dla Królestwa Polskiego. Następnie Zbi-
gniew Porada przeszedł do omówienia 

znaczków przedstawiających Kościusz-
kę. (Tematowi temu poświecony jest ar-
tykuł tegoż autora opublikowany w po-
przednim numerze „Naszej Politechniki”). 

Specjalny wymiar miało Święto 
Szkoły dla licznego grona osób, 
które tego dnia zostały wyróżnione 
odznaczeniami państwowymi, resorto-
wymi i uczelnianymi, a także uhonorowa-
ne uczelnianymi nagrodami specjalnymi. 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski otrzymał prof. Tadeusz Tatara, 
dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej. 

Odznaczenia państwowe wręczył 
wicewojewoda Andrzej Harężlak, odzna-
czenia resortowe — kurator Aleksander 
Palczewski, zaś odznaczenia i nagrody 
uczelniane — rektor Kazimierz Furtak. 
Odbierając w imieniu zespołu nagrodę 

Święto Szkoły

Pierwszy raz we własnej auli
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W pierwszym rzędzie od lewej: prof. Stanisław Juchnowicz, prof. Jacek Gyur-
kovich i  dr inż. Elżbieta Jarosińska

Marcin Banach odbiera nagrodę dla najmłodszego wypromowane-
go doktora habilitowanego
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Konkurs na logo swego jubileuszu Politechnika Krakowska ogłosiła w mar-
cu 2014 r. W odpowiedzi wpłynęły 93 prace. Obradujące 6 maja jury wyłoniło 
zwycięski projekt: pracę autorstwa zespołu grafi ków z Agencji Reklamowej „Blue 
Papaya” z Wrocławia. Jury uznało, że projekt ten wyróżnia się wyrafi nowaną kom-
pozycją grafi czną cyfr 7 i 0. Kompozycja może przywodzić na myśl wskazówki 
zegara odmierzającego czas, lub też — jak sugerowali sami autorzy — cyrkiel, 
będący narzędziem pracy inżyniera.

za najbardziej wartościowe wdrożenie 
dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK 
zrewanżował się rektorowi… prototypową 
poduszką turystyczną, czyli produktem, 
którego dotyczyła przyznana nagroda. 

Prorektor ds. nauki prof. Jan Kazior 
przypomniał, że celem ustanowienia 
nagród specjalnych jest aktywizacja 
w sferze naukowej i publikacyjnej pra-
cowników i doktorantów PK. Nagrody 
są przeznaczone dla tych pracowników, 
dla których PK jest jedynym miejscem 
pracy. Pełną listę uhonorowanych osób 
publikujemy na s. 10. 

Prorektor ds. studenckich prof. Le-
szek Mikulski poinformował zebranych 
o przebiegu tegorocznej edycji konkur-
su „Tadeusz Kościuszko — inżynier 
i żołnierz”. Do udziału zgłosiło się 466 osób 
reprezentujących wszystkie województwa, 
co świadczy o dużym zainteresowaniu tą 
formą współzawodnictwa, mimo że kon-
kurs rozegrano dopiero po raz drugi.

Podczas uroczystości w auli przy-
pomniano także o zbliżającym się wiel-

kimi krokami jubileuszu Politechniki 
Krakowskiej, która w roku przyszłym 
obchodzić będzie swoje 70. urodziny. 
Po raz pierwszy przedstawione zo-
stało publicznie logo jubileuszu. Znak 
grafi czny 70-lecia, wyłoniony w drodze 
konkursu, przedstawili wiceprzewod-
niczący komitetu organizacyjnego ju-
bileuszu dr hab. inż. Stanisław Gaca, 
prof. PK oraz sekretarz konkursu dr inż. 
arch. Magdalena Kozień-Woźniak. Jubi-
leusz będzie też mieć swoje hasło, ale 
— jak zastrzegł Stanisław Gaca — jego 
obecne brzmienie: „Nauka, Innowacje, 
Kształcenie, Efektywność”, może jesz-
cze zostać skorygowane. 

Uroczyste posiedzenie dobiegło końca 
w rytmie dźwięków „Poloneza Kościuszki” 
odśpiewanego przez Chór „Cantata”. 

Odświętne posiedzenie Senatu PK 
było pierwszą większą uroczystością 
zorganizowaną w nowej auli Politechni-
ki Krakowskiej. Korzystając z tej okazji, 
rektor prof. Kazimierz Furtak pod koniec 
posiedzenia złożył serdeczne podzię-
kowania wszystkim, którzy byli zaanga-
żowani w projektowanie, wykonawstwo 
i urządzanie budynku „Działowni”. 

Po zakończeniu uroczystego posie-
dzenia Senatu pracownicy uczelni spo-
tkali się na pikniku urządzonym przed 
budynkiem Galerii „GIL”. Toczyły się tu 
rozmowy nie tylko czysto towarzyskie. 
Nawet przy święcie na uczelni trudno 
jest nieraz całkiem się oderwać od spraw 
zawodowych… 

Lesław Peters
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Prof. Wacław Seruga został odznaczony Me-
dalem Złotym za Długoletnią Służbę

Prof. Aleksander Prociak (z lewej) wręczył rektorowi poduszkę tury-
styczną — najbardziej wartościowe wdrożenie ubiegłego roku na PK

Zakończenie uroczystości
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Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

Srebrny Krzyż Zasługi 
dr inż. arch. Andrzej Domarzewski

Medal Złoty za Długoletnią Służbę
dr inż. Ryszard Duraj
dr inż. Stanisław Gondek
dr inż. Marek Kowalski
dr hab. inż. Witold Mazgaj
mgr Lucyna Muzyczka
dr hab. inż. arch. Anna Palej, prof. PK
dr inż. Michał Prącik
mgr inż. Stefan Sarna
prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga

Medal Srebrny za Długoletnią 
Służbę 
dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK
mgr Grażyna Maroszek
dr Lidia Skóra
dr Beata Strycharz-Szemberg 

Medal Brązowy za Długoletnią 
Służbę 
dr inż. Wojciech Czuchra
dr inż. Izabela Hager
dr inż. arch. Patrycja Haupt
inż. Anna Hotbod 
dr inż. Aleksander Kozak
Renata Nowak
dr inż. Krzysztof Tomczyk
lic. Małgorzata Wojdak
dr inż. Adam Wosatko

Medal Komisji Edukacji 
Narodowej
dr inż. Antoni Bojarski 
prof. dr hab. inż. Marek Książek
dr inż. Ryszard Masłowski
dr hab. inż. Czesław Niżankowski, 

prof. PK 
prof. dr hab. inż. Bolesław Tabiś
dr hab. inż. arch. Joanna Stożek
dr hab. inż. arch. Iwona Zuziak 

Medal „Zasłużony dla Politechniki 
Krakowskiej” 
prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska
prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk
dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK 

Złota Odznaka Politechniki 
Krakowskiej 
dr hab. inż. Andrzej Gajek, prof. PK
dr hab. inż. Janusz German, prof. PK
lic. Anna Gleń
prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek
dr inż. Stanisław Kańka 
dr hab. Andrzej Karafi at
dr inż. arch. Tomasz Kozłowski
dr hab. inż. Krzysztof Książyński
inż. Jolanta Muszyńska
dr inż. Jolanta Polaczek
inż. Janusz Szlachta
dr inż. arch. Beata Vogt 
dr hab. inż. Adam Warzecha

Honorowa Odznaka Politechniki 
Krakowskiej
mgr inż. Tomasz Betleja
mgr inż. Maria Broniatowska
dr inż. arch. Marcin Charciarek
dr hab. inż. Wojciech Chmielowski
dr inż. Lucyna Domagała
mgr inż. Bogusław Dzimira
dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec
dr Piotr Fornal
dr inż. Jerzy Jaworowski
mgr Joanna Koszałka
dr Monika Kozak
dr inż. Małgorzata Kryłów
dr inż. Agnieszka Leśniak
dr inż. Waldemar Łatas
dr inż. Jacek Magiera
dr inż. arch. Beata Makowska 
dr inż. Dariusz Mierzwiński
dr inż. Jelena Najman
dr inż. Katarzyna Nowak
mgr Agnieszka Pieczonka

dr inż. Krzysztof Podleś
dr hab. inż. Roman Popielarz, prof. PK
mgr Anna Rajtar
dr inż. arch. Piotr Setkowicz
dr hab. inż. Józef Tutaj
mgr Renata Wilczek
mgr Anna Zawrzykraj

Nagrody Naukowe Rektora PK 
Nagroda dla autora najwartościowszych 
publikacji naukowych — dr hab. inż. Łu-
kasz Mika 

Nagroda dla najmłodszego autora pu-
blikacji naukowej w czasopiśmie zagra-
nicznym — mgr inż. Jolanta Pulit 
Nagroda za największą liczbę cytowań 
— dr hab. inż. Piotr Michorczyk 

Nagroda dla najmłodszego wypromowa-
nego doktora — dr Małgorzata Zajęcka 

Nagroda dla najmłodszego wypromowa-
nego doktora habilitowanego — dr hab. 
inż. Marcin Banach 

Nagroda za najbardziej wartościowe 
wdrożenie — zespół pod kierownictwem 
dr. hab. inż. Aleksandra Prociaka, prof. PK

Nagrody za e-kursy
Indywidualne: 
I stopnia — mgr Alicja Półtorak-Filipowska 
II stopnia — mgr inż. Agnieszka Sroka-

-Burdzińska 
III stopnia — dr inż. Grzegorz Pędrak 

Zespołowe: 
I stopnia — mgr inż. arch. Szymon Fi-

lipowski, dr inż. arch. Farid Nassery
II stopnia — dr inż. Krzysztof Koziński, 

mgr inż. Dawid Łątka
III stopnia — dr inż. Małgorzata Olek, 

dr inż. Jan Wrona

Odznaczeni i nagrodzeni
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Dr inż. arch. Andrzej Domarzewski (z lewej) odznaczany 
Srebrnym Krzyżem Zasługi przez wicewojewodę Andrze-
ja Harężlaka

Joanna Koszałka
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Kronika
Maj

1–4 V 52. „Erupcyjny” Rajd PK w Zdyni.
5 V Podpisanie przez marszałka województwa małopolskiego oraz rektorów PK, UEK, ASP i AGH listu intencyjnego w sprawie utwo-

rzenia Centrum Kreatywności i Dizajnu w Krakowie.
5–6 V III Międzynarodowa Konferencja INTBAU „Tradycja i Dziedzictwo we Współczesnym Obrazie Miasta” zorganizowana przez 

INTBAU Poland i Międzynarodowe Centrum Kultury PK w Urzędzie Rady Miasta Krakowa.
5–27 V Wystawa prac Magdaleny Szyszkowskiej i Elżbiety Zrobek pt. „Sztuka papieru II” w Galerii PK „Gil”.

7 V Spotkanie rektorów PK i AGH u marszałka województwa małopolskiego w sprawie nowych inicjatyw dotyczących rozwoju regionu.
13. Międzynarodowa Konferencja MIDAS „Zaawansowane rozwiązania MES dla konstrukcji mostowych, budownictwa ogólnego 
i geotechniki” zorganizowana przez fi rmę JD Engineering i PK.

8 V Posiedzenie Rady Fundacji Samorządu Studentów PK.
Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Inżynierii Środowiska PK.
Spotkanie z cyklu „Wirtuozi w Politechnice” — Jan Peszek w sztuce Bogusława Schaeffera „Scenariusz dla nie istniejącego, lecz 
możliwego aktora instrumentalnego”.

9 V Obchody „Dnia Europy” na Małym Rynku, zorganizowane po raz piąty przez Małopolski Punkt Informacji Europejskiej Europe 
Direct, działający przy Centrum Transferu Technologii PK, przy współudziale władz miasta i województwa.
Uroczysta Gala Operowa w Teatrze im. J. Słowackiego z okazji jubileuszu 650-lecia UJ.

9, 11 V Koncerty chórów „Balaton Vox” z Węgier i chóru PK „Cantata”.
10 V Uroczystości związane z jubileuszem 650-lecia UJ: msza św. w katedrze na Wawelu, uroczyste posiedzenie Senatu UJ, „Universa 

— Opera Otwarta”, napisana z okazji jubileuszu UJ przez Jana A. P. Kaczmarka, wykonana na Rynku Głównym.
11–16 V Bajkowe Czyżynalia 2014.

12 V Ogólnopolska konferencja i warsztaty urbanistyczne pt. „odGrodzić ogRODy — miasto scalone z zielenią” współorganizowana 
m.in. przez PK.

12–16 V Tydzień Biblioteki PK.
12–18 V Juwenalia krakowskie 2014.

13 V Konferencja „Metro w Krakowie” zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, z udziałem ekspertów z AGH i PK.
Otwarcie wystawy pt. „Zakładki do książek” w Czytelni Głównej PK w ramach obchodów Tygodnia Biblioteki PK.

14 V 3D mapping — projekcja multimedialna na fasadzie domu studenckiego „Bartek”, zrealizowana przez studentów Wydziału Fizyki, 
Matematyki i Informatyki PK.
Wybory Najmilszej Studentki Krakowa.

15 V Spotkanie Konwentu Seniorów PK z prof. Bohdanem Cherkesem, dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej.
15 V — 30 VI  „Ogród Literacki” — wystawa projektów studentów kierunku architektura krajobrazu Wydziału Architektury PK w gmachu Woje-

wódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej, zorganizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu PK.
16 V Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych na PK, na wydziałach: Architektury, Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Inżynierii 

Elektrycznej i Komputerowej  
Premiera spektaklu — wykładu performatywnego Teatru Tańca PK „Latiga” pt. „Ile perełek, panie Profesorze?”, inspirowanego 
rozprawą doktorską z dziedziny chemii doświadczalnej.

19–23 V Dni Lądowca i Architekta 2014.
20 V Walne posiedzenie Rady Fundacji „Panteon Narodowy”.

Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Inżynierii Środowiska PK.
21 V „Bieg po wiedzę” — zawody sportowe reprezentacji krakowskich szkół i uczelni zorganizowane na krakowskich Błoniach w ramach 

XIV Festiwalu Nauki.
21–23 V XIII Ogólnopolskie Seminarium „MIESZANIE” oraz warsztaty międzynarodowe, zorganizowane przez Instytut Inżynierii Chemicz-

nej i Procesowej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK.
21–24 V XIV Festiwal Nauki w Krakowie pod hasłem „Z nauką przez wieki”.

22 V Konferencja „Horyzont 2020: wyzwania i szanse dla polskiej nauki” zorganizowana w Warszawie przez MNiSW.
23 V Spotkanie studentów i dydaktyków Wydziału Architektury PK „Archigala 2014”.

23–24 V XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Instytutu Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury PK pt. „Przyszłość 
miast — miasta przyszłości”, dedykowana prof. Witoldowi Cęckiewiczowi z okazji jubileuszu 90-lecia urodzin.

29 V Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydziału Inżynierii Środowiska PK.
Posiedzenie Komisji Nauk Technicznych PAU, wykład prof. Zenona Waszczyszyna.

30 V Uroczyste posiedzenie Senatu PK z okazji Święta Szkoły.
Opracowała: Renata Dudek

Posiedzenie Senatu PK
23 maja 2014 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
— warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjo-

narnych studiów I i II stopnia przewidzianych do uruchomienia 
w roku akademickim 2015/2016;

— zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 
I stopnia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólno-
polskich, ubiegających się o przyjęcie na studia przewidziane 
do uruchomienia w roku akademickim 2015/2016;

— utworzenia na Politechnice Krakowskiej kierunku studiów inży-
nieria produkcji;

— efektów kształcenia na kierunku inżynieria produkcji prowadzone-
go na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej;

— wyrażenia zgody na powołanie spółki celowej;
— zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej 

w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na 
rok 2014;

— wyrażenia zgody na dzierżawę terenu w obrębie kampusu PK 
w Czyżynach przy al. Jana Pawła II.

rd

Rektor i Senat
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Cztery uczelnie Krakowa — w tym Po-
litechnika Krakowska — wspólnie z mar-
szałkiem województwa małopolskiego 
podpisały list intencyjny w sprawie utwo-
rzenia Centrum Kreatywności i Dizajnu. 
Nowa jednostka ma pomagać we wdraża-
niu wzornictwa przemysłowego wysokiej 
jakości. Do podpisania dokumentu do-
szło 5 maja w siedzibie Urzędu Marszał-
kowskiego.

Dziś nie wystarczy, że urządzenie, ma-
szyna lub inny produkt spełnia wymogi tech-
nologiczne, konstrukcyjne i jest bezpieczny. 
Musi mieć również formę przyjazną dla 
oka. Bez tego nie można liczyć na wzrost 
sprzedaży. Mówił o tym podczas spotka-
nia z dziennikarzami rektor Politechniki 
Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak, kładąc 
nacisk na wymiar ekonomiczny planowa-
nego przedsięwzięcia. Rektor Furtak przy-
pomniał, że Politechnika Krakowska uru-
chomiła we współpracy z Akademią Sztuk 
Pięknych w Krakowie kierunek „inżynieria 
wzornictwa przemysłowego”. Cieszy się on 
dużym zainteresowaniem studentów, ale in-
teresuje się nim również przemysł, głównie 
przedsiębiorstwa średniej wielkości.

Projektowane centrum umożliwi two-
rzenie zespołów specjalistów zdolnych roz-
wiązywać problemy z zakresu wzornictwa 
przemysłowego na zamówienie przedsię-
biorstw. Jednocześnie ma umożliwić młodym 
ludziom — studentom i absolwentom szkół 
wyższych — realizację własnych projektów. 
Będzie zatem w pewnym stopniu pełnić rolę 
inkubatora przedsiębiorczości — stwierdził 
podczas spotkania dr hab. Łukasz Mamica 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
przedstawiając zasady funkcjonowania cen-
trum. Poinformował też, że zostanie ono zre-
alizowane we współpracy ze Śląskiem.

Sygnatariuszami listu intencyjnego zo-
stali rektorzy: Akademii Sztuk Pięknych — 
prof. Stanisław Tabisz, Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie — prof. Andrzej 

Chochół, Akademii Górniczo-Hutniczej 
— prof. Tadeusz Słomka i Politechniki Kra-
kowskiej — prof. Kazimierz Furtak, a także 
marszałek województwa małopolskiego 
Marek Sowa. W uroczystości uczestni-
czył inicjator projektu, były wicepremier 
prof. Jerzy Hausner. 

Obecnie trwają poszukiwania siedzi-
by dla przyszłego Centrum Kreatywno-

List intencyjny w sprawie powołania Centrum Kreatywności i Dizajnu 

Maszyny muszą również cieszyć oko

Marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa:

To budowanie marki naszego regionu
Komentując podpisanie listu intencyjnego dotyczącego po-

wołania w Krakowie Centrum Kreatywności i Dizajnu, marszałek 
Małopolski Marek Sowa wyraził przekonanie, że projekt może 
istotnie wzmocnić małopolską gospodarkę. Marszałek zwrócił 
uwagę, że przemysł kreatywny został zapisany w regionalnej 
strategii. Mało kto wie, iż w Małopolsce mamy ponad 20 tys. fi rm 
projektowych. Planowane obecnie centrum stworzy wielu dosko-
nałą ofertę kooperacji, mówił Marek Sowa. Jednocześnie zazna-
czył, że choć głównym elementem projektu jest przysparzanie 

korzyści gospodarce małopolskiej, ma on też służyć budowaniu marki naszego regionu 
na zewnątrz. Można oczekiwać, że dzięki solidnemu zapleczu przyszłe centrum przygo-
tuje bardzo dobra ofertę, z której będą korzystać podmioty gospodarcze tak w Polsce, 
jak i poza jej granicami. 

Zarządzenia rektora PK
Nr 15 z 23 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji roku akade-

mickiego 2014/2015.
Nr 16 z 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ewidencji publikacji pra-

cowników PK.
Nr 17 z 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Za-

sadach prowadzenia i korzystania z systemu informatycznego do oce-
ny efektywności badań naukowych na Politechnice Krakowskiej”.

Nr 18 z 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w składach rektor-
skich i uczelnianych komisji.

Nr 19 z 14 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych”.

Nr 20 z 14 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad zawie-
rania umów zlecenia i umów o dzieło na Politechnice Krakowskiej”.

Komunikaty rektora PK
Nr 5 z 5 maja 2014 r. w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na 

posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2014 r.

Komunikaty kanclerza PK
Nr 1 z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie identyfi katorów pojazdów 

mechanicznych, uprawniających do wjazdu i parkowania na terenie 
Politechniki Krakowskiej.

MZ

ści i Dizajnu. Nie czekając na formalne 
utworzenie jednostki, już dziś planuje się 
zorganizowanie w przyszłym roku tygo-
dnia dizajnu w Krakowie. Impreza ma słu-
żyć pokazaniu możliwości wykorzystania 
wzornictwa przemysłowego przez przed-
siębiorstwa. 

(ps)

Rektor PK prof. Kazimierz Furtak (pierwszy z prawej) podpisuje list intencyjny. Obok (kolejno): 
rektor T. Słomka (AGH), marszałek Marek Sowa, rektor A. Chochół (UEK) i rektor S. Tabisz (ASP)
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Urodził się 4 listopada 1975 r. w Kra-
kowie, gdzie w 1994 r. ukończył V Li-
ceum Ogólnokształcące im. Augusta 
Witkowskiego. Studiował architekturę 
i urbanistykę na Wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej i na Univer-
sity of Tennessee w Knoxville (USA). 
W 2000 r. uzyskał dyplom WA PK z akre-
dytacją Royal Institute of British Archi-
tects. Praca dyplomowa, pod kierunkiem 
prof. dr hab. inż. arch. Marii Misiągiewicz, 
otrzymała wyróżnienie Rady WA oraz na-
grodę w ogólnopolskim konkursie „Archi-
tektura Betonowa 2001 — Akademicka 
Nagroda za najlepszą pracę dyplomową 
roku — projekt architektoniczny”. 

W październiku 2001 r. rozpoczął 
pracę naukową i dydaktyczną w Insty-
tucie Projektowania Urbanistycznego 
Wydziału Architektury PK. Dysertację 
doktorską pt. „Rola muzeów przełomu 
wieków XX i XXI w tworzeniu miejskiej 
przestrzeni publicznej”, przygotowa-
ną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. 
arch. An drzeja Wyżykowskiego, obro-
nił z wyróżnieniem na Wydziale Archi-
tektury PK w 2005 r. 9 kwietnia 2014 r. 
Rada Wydziału Architektury PK nadała 
mu stopień naukowy doktora habilitowa-
nego w dziedzinie nauk technicznych, 
w dyscyplinie architektura i urbanistyka 
oraz specjalności teoria i projektowanie 
urbanistyczno-architektoniczne.

W kręgu naukowych zainteresowań 
dr. hab. inż. arch. Mateusza Gyurkovicha 
znajdują się zagadnienia współczesnego 
kształtowania zespołów urbanistycznych. 
Główne nurty badawcze dotyczą obiek-
tów i zespołów muzealnych oraz innych 
pełniących funkcje związane z kulturą; 
rewitalizacji zdegradowanych obszarów 
śródmiejskich; wielorodzinnej architektu-
ry mieszkaniowej, współczesnej kreacji 
miejskich przestrzeni publicznych, metro-
polizacji i eksurbanizacji jako aktualnych 
zjawisk urbanizacyjnych.

Wyniki badań dr hab. inż. arch. Ma-
teusz Gyurkovich publikował na bieżąco 
w formie artykułów w recenzowanych pe-
riodykach naukowych lub jako części więk-
szych, recenzowanych monografi i, które 
ukazały się w języku polskim, angielskim 
i katalońskim. Jest autorem 2 monografi i 

— „Współczesne muzeum w struktu-
rze miasta” (Wydawnictwo PK, 2007) 
oraz „Hybrydowe przestrzenie kultury 
we współczesnym mieście europejskim” 
(Wydawnictwo PK, 2013) i 31 artykułów. 
Ponadto był współautorem 6 publikacji 
naukowych oraz redaktorem naukowym 
(i współautorem) recenzowanej monogra-
fi i w języku angielskim pt. „Future of the 
City — Mass Housing Estates or Multifa-
mily Housing Complexes? EcoRehab3” 
(Wydawnictwo PK, Kraków 2012). 

Brał udział w wielu międzynarodo-
wych konferencjach naukowych w kraju 
i za granicą, m.in. w „Urban Landscape 
Renewal” (2005–2013); w poświęconych 
współczesnemu miastu konferencjach 
organizowanych przez Instytut Projekto-
wania Urbanistycznego PK (2004–2014); 
w konferencjach z cyklu „Defi niowanie 
Przestrzeni Architektonicznej” (2007–
2011), w 6th Conference of the Interna-
tional Forum of Urbanism w Barcelonie 
w 2012 r. Był członkiem komitetów orga-
nizacyjnych siedmiu międzynarodowych 
konferencji naukowych IPU WA PK.

Od 2010 r. uczestniczy jako ekspert 
zagraniczny w realizacji dwóch między-
narodowych projektów badawczych, pro-
wadzonych przez Centre de Política de 
Sòl i Valoracions, Departament de Con-
struccions Arquitectòniques I, Escuela 
Tecnica Superior de Arquitectura de Bar-
celona, Universitat Politecnica de Catalu-
nya w Hiszpanii. Pierwszy z nich został 
zakończony w 2012 r. i dotyczył hiszpań-
skiego systemu sieci metropolii policen-
trycznych. Drugi rozpoczął się w styczniu 
2013 r. i ma na celu zrewidowanie idei 
policentryzmu z perspektywy zachowań 
czasowych i przestrzennych ludności 
w głównych metropoliach hiszpańskich.

Jako nauczyciel akademicki dr hab. 
inż. arch. Mateusz Gyurkovich prowadzi 
zajęcia w języku polskim i angielskim 
z przedmiotów takich, jak: projekto-
wanie architektoniczno-urbanistyczne 

zabudowy mieszkaniowej (jednorodzin-
nej i wielorodzinnej), projektowanie urba-
nistyczne, projektowanie specjalistyczne 
i dyplomowe dla studentów kierunku ar-
chitektura i urbanistyka. W ramach pilo-
tażowego programu kierunku Master of 
Science in Architecture & Urban Design 
in English prowadzi od roku akademickie-
go 2012/2013 grupy projektowe z przed-
miotu architectural and urban design of 
residential complexes. Był współpromoto-
rem 47 prac dyplomowych magisterskich 
oraz 13 prac dyplomowych inżynierskich. 

Na Wydziale Architektury PK od lat an-
gażuje się w realizację dydaktycznych pro-
gramów międzynarodowych (Eras mus, 
Tennessee, IP LOCUS). W maju 2012 r. 
przebywał jako Visiting Professor na Uni-
versitat Politecnica de Catalunya w Barce-
lonie. Od 2013 r. jest wydziałowym koordy-
natorem w nowym projekcie LLP Erasmus 
IP VALUABLE_RESIDE. Pełnił ponadto 
funkcję organizatora, prowadzącego oraz 
sędziego prac konkursowych w czasie 
międzynarodowych warsztatów studenc-
kich: LOCUS (Girona 2008); Eco-Rehab 
(Barcelona 2011, Kraków 2012, Mediolan 
2013); ECO WEEK (Kraków 2013) oraz 
OSSA (Kraków 2004, 2008).

Aktywnie działa jako architekt, w la-
tach 2001–2014 współpracował z biu-
rami projektów w Krakowie, Nowym 
Jorku, Barcelonie i Pampelunie. Jest 
autorem i współautorem kilkudziesięciu 
projektów konkursowych, koncepcyjnych, 
architektoniczno-budowlanych i wyko-
nawczych, architektonicznych i urbani-
stycznych oraz projektów modernizacji, 
adaptacji i rewaloryzacji obiektów i ze-
społów objętych ochroną konserwatorską. 
Wykonywał projekty obiektów sakralnych, 
mieszkaniowych i użyteczności publicznej 
oraz miejskich przestrzeni publicznych. 
Otrzymał kilka wyróżnień w ogólnopol-
skich konkursach architektonicznych 
jako członek zespołów projektowych, 
m.in. za koncepcję zagospodarowania 
przestrzennego placu Zgody (Bohaterów 
Getta) w Krakowie (konkurs zamknięty 
SAR, 2003 r.), za projekt architektoniczno-
-urbanistyczny Centrum Jana Pawła II „Nie 
lękajcie się” w Krakowie-Łagiewnikach 
(konkurs zamknięty 2007 r.) oraz za kon-
cepcję zagospodarowania przestrzenne-
go doliny Wisły w Krakowie na odcinku od 
mostu Zwierzynieckiego po stopień wodny 
na Dąbiu (jako kierownik zespołu, konkurs 
SARP i UM Kraków, 2008 r.). Projektuje 
także witraże, wnętrza i meble. 

Od 2001 r. należy do SARP, a od 
2007 r. — do MPOIA.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Pracownicy

Doktorzy habilitowani
Mateusz Gyurkovich
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Janusz Jaglarz

Urodził się 19 lipca 1962 r. w Olku-
szu. Jest absolwentem klasy o profi lu 
matematyczno-fi zycznym tutejszego 
I Liceum Ogólnokształcącego. Studia 
na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-
-Chemicznym Uniwersytetu Śląskiego 
ukończył w 1987 r., uzyskując tytuł magi-
stra fi zyki doświadczalnej. Stopień dok-
tora nauk fi zycznych otrzymał w 1996 r. 
na Wydziale Matematyczno-Fizycznym 
Politechniki Śląskiej, broniąc pracę 
„Wyznaczanie parametrów optycznych 
i geometrycznych cienkich warstw na 
grubych podłożach na podstawie rozkła-
du kątowego natężenia światła odbite-
go”. Promotorem pracy był prof. Marian 
Nowak. 10 stycznia 2014 r. na mocy 
decyzji Rady Wydziału Inżynierii Mate-
riałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-
-Hutniczej został doktorem habilitowa-
nym nauk technicznych, w dyscyplinie 
inżynierii materiałowej. Rozprawa habi-
litacyjna dotyczyła zastosowania metod 
optycznych do badania fi zykochemicz-
nych właściwości warstw i powierzchni 
polimerów, metali i ceramik.

Z Politechniką Krakowską jest zwią-
zany od 1998 r. Pracuje tu jako adiunkt 
w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, 
Matematyki i Informatyki. Wcześniej był 
zatrudniony w Instytucie Karbochemii 
PAN w Gliwicach (1987–1990) i w Insty-
tucie Fizyki Politechniki Śląskiej (1990–
1998). Staże naukowe odbył w Instytu-
cie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie 
(1989–1990) oraz na Wydziale Fizyki 
Uniwersytetu w Camerino, we Włoszech 
(1995).

W kręgu zainteresowań naukowych 
dr. hab. Janusza Jaglarza znajdują się 
metody badawcze właściwości optycz-
nych cienkich warstw. Dr hab. Janusz 
Jaglarz specjalizuje się w metrologii 
optycznej powierzchni i powłok nowych 
materiałów otrzymywanych z zastoso-
waniem współczesnych technologii.

Na PK utworzył od podstaw Labo-
ratorium Metrologii Optycznej. Badania, 
które prowadził, dotyczyły technologii 
cienkich warstw fotonicznych i fotowolta-
icznych i były fi nansowane ze środków 
KBN. (Był kierownikiem jednego projektu 
oraz wykonawcą trzech innych). Obec-
nie dr hab. Janusz Jaglarz uczestniczy 
w realizacji projektu NCBiR pt. „Badania 
nad opracowaniem wytycznych, technik 
i technologii dla systemów kompensacji 
mocy biernej, inteligentnego monitorin-
gu wewnętrznych sieci elektroenerge-

tycznych oraz ogniw fotowoltaicznych 
dedykowanych obiektom hybrydowym 
opartym wyłącznie o źródła odnawialne”.

Jego dorobek naukowy obejmuje 
73 publikacje (38 zamieścił w czasopis-
mach naukowych posiadających duży 
współczynnik wpływu (IF), znajdujących 
się w bazie Journal Citation Reports, 
m.in. w: „Thin Solid Films”, „Optical 
Materials”, „Optics and Lasers in Engi-
neering”). Wydał dwie własne mono-
grafi e naukowe oraz jest autorem roz-
działu książki „Topography description of 
surfaces and thin fi lms by Fourier Trans-
form, obtained from non-standard optical 
measurements Fourier Transforms — 
Theory and Applications” (Intech Open 
Access Publisher, Rijeka, 2011). Opra-
cował ponadto 12 ekspertyz naukowych 
na zlecenie polskich i zagranicznych 
przedsiębiorstw. Jest autorem dwóch 
podręczników dla studentów z dziedziny 
fi zyki i optyki użytkowej.

Jako nauczyciel akademicki prowa-
dzi zajęcia z fi zyki i laboratoria fi zyczne 
dla studentów PK wszystkich wydziałów. 
Ponadto wykłada optykę użytkową na 
studiach drugiego stopnia (magister-
skich). Zajęcia prowadzi także w formie 
kursów e-learningowych. Współtworzył 
pracownię fi zyczną oraz specjalistyczną 
dla studentów PK i PŚl. Wypromował 
22 magistrów i 7 inżynierów. Był rów-
nież wykładowcą na studiach podyplo-
mowych oraz promotorem prac dyplo-
mowych na kierunku „informatyka dla 
nauczycieli”, zorganizowanym w ramach 
projektu WFMiI PK i UE. Zajmuje się po-
pularyzacją nauki w dziedzinie optyki, 
fotoniki i optoelektroniki. 

Prywatnie jest żonaty i ma dwoje 
dzieci. Jego hobby to: historia, pływanie, 
ogrodnictwo.

Doktorzy
Wydział Inżynierii Lądowej

dr inż. Aleksandra Faron (L-2) — 
„Wpływ wybranych czynników struktury 
funkcjonalno-przestrzennej miasta na 
podział zadań przewozowych”; promotor: 
prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki; recen-
zenci: prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof 
Bieda (PK), dr hab. inż. Dariusz Pyza 
(PW); 21 V 2014 r. Praca wyróżniona.

Wydział Inżynierii Środowiska
dr inż. Joanna Bąk (studia dokto-

ranckie) — „Pomiar przepływu w grawi-
tacyjnym przewodzie kanalizacyjnym na 
podstawie geometrii wypływającego stru-
mienia”; promotor: prof. dr hab. inż. Woj-
ciech Dąbrowski (PK); recenzenci: prof. 
dr hab. inż. Karol Kuś (PŚl), prof. dr hab. 
inż. Elżbieta Nachlik (PK), 21 V 2014 r. 

Wydział Mechaniczny
dr inż. Piotr Harchut (spoza PK) 

— „Szybki rozruch kotła parowego przy 
zachowaniu ograniczeń wytrzymałościo-
wych”; promotor: prof. dr hab. inż. Jan Taler; 
recenzenci: prof. dr hab. inż. Marek Prono-
bis (PŚl), dr hab. inż. Bohdan Węglowski, 
prof. PK (PK); 28 V 2014 r.

dr inż. Paweł Ludowski (spoza PK) — 
„Identyfi kacja parametrów przepływowo-
-cieplnych w przegrzewaczach pary 
w kotłach fl uidalnych za pomocą mode-
lowania CFD”; promotor: dr hab. inż. Da-
wid Taler, prof. PK; recenzenci: prof. dr 
hab. inż. Michał Ciałkowski (PP), dr hab. 
inż. Sławomir Grądziel (PK); 28 V 2014 r. 
Praca wyróżniona.

dr inż. Janusz Rajda (spoza PK) — 
„Metoda projektowania rozdzielaczy hy-
draulicznych z elementami logicznymi”; 
promotor: prof. dr hab. inż. Edward Li-
sowski; recenzenci: prof. dr hab. inż. Ze-
non Jędrzykiewicz (AGH), prof. dr hab. 
inż. Jolanta Stacharska--Targosz (PK); 
28 V 2014 r. 

dr inż. Jarosław Szczygieł (studia 
doktoranckie) — „Zastosowanie trans-
formacji falkowej do oceny chwilowych 
zaburzeń komfortu jazdy”; promotor: 
prof. dr hab. inż. Witold Grzegożek; re-
cenzenci: dr hab. inż. Andrzeja Szoslan-
da, prof. PŁ (PŁ), dr hab. inż. Andrzej 
Gajek, prof. PK (PK); 28 V 2014 r.
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Wspomnienie
Leszek Dutka

Na Politechnice Krakowskiej studio-
wał, zdobył dyplom i przez pewien czas 
pracował jako inżynier. Ostatecznie 
jednak poświęcił się sztuce. Zasłynął 
jako znakomity artysta malarz, rysownik 
i ceramik. W ten sposób zasilił niemałe 
grono wychowanków PK, tych, którzy 
zrobili karierę, obierając drogę poza 
zawodem zdobytym dzięki studiom in-
żynieryjnym.

Leszek Dutka urodził się w 1921 r. 
w Jaworznie. Pod wpływem ojca, inży-
niera chemika, postanowił podjąć stu-
dia politechniczne. Jego wybór padł 
na architekturę. Przygotowywał się do 
wstąpienia na Politechnikę Warszaw-
ską, lecz plany pokrzyżował wybuch 
wojny w 1939 r. Studia rozpoczął do-
piero w 1945 r. na Wydziale Architektu-
ry w Krakowie. Równolegle zaczął też 
kształcić się w Akademii Sztuk Pięk-
nych, bowiem od wczesnej młodości 
wykazywał duże uzdolnienia plastycz-
ne. Studiował pod okiem Zbigniewa 
Pronaszki, Wacława Taranczewskiego 
i Hanny Rudzkiej-Cybisowej, z którą po-
łączyła go długoletnia przyjaźń. W efek-
cie w dorosłe życie wkraczał z dwoma 
dyplomami — magistra inżyniera archi-
tekta w zakresie urbanistyki oraz artysty 
malarza. 

Początkowo przez pewien czas pra-
cował w Krakowskim Biurze Budownic-
twa Przemysłowego. Ostatecznie jed-
nak całkowicie pochłonęła go sztuka. 
Pasjonował się malarstwem, wykony-
wał wiele rysunków, a już po studiach 
odnalazł w sobie także zamiłowanie 
do rzeźby ceramicznej. W swojej twór-
czości nieraz odnosił się do otaczają-
cej rzeczywistości, czego szczególnym 
wyrazem była aranżacja malarska 
„Manhattan” wykonana pod wpływem 
ataku terrorystycznego z 11 września 
2001 r. Jego twórczość oceniano wy-
soko, honorując wieloma prestiżowymi 
wyróżnieniami, w tym Nagrodą im. Wi-
tolda Wojtkiewicza, przyznaną za doro-
bek malarski. Dzieła Leszka Dutki tra-
fi ły do zbiorów wielu muzeów polskich 
i zagranicznych, a także do kolekcji 
prywatnych. 

Pracował niestrudzenie do późnych 
lat, ciągle poszukując nowych rozwią-
zań. Zmarł 23 lutego 2014 r. 

(ps)

Odeszli
Elżbieta Drużyńska, dr inż., długo-

letni nauczyciel akademicki, adiunkt w In-
stytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej na 
Wydziale Inżynierii Środowiska, bardzo 
lubiana i szanowana przez młodzież — 
zmarła 15 stycznia 2014 r., miała 61 lat.

Wiesław Gawlik, wieloletni pracow-
nik Zakładu Eksploatacji Pojazdów Sa-
mochodowych i Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w Instytucie Pojazdów Sa-
mochodowych i Silników Spalinowych 
PK, także działacz Małopolskiego Związ-
ku Piłki Nożnej i KS „Clepardia” — zmarł 
14 listopada 2013 r., miał 63 lata.

Mirosław Holewiński, dr inż. arch., 
wieloletni pracownik Zakładu Architek-
tury Krajobrazu, następnie Instytutu Ar-
chitektury Krajobrazu oraz samodzielnej 
Katedry Teorii Architektury Krajobrazu na 
Wydziale Architektury PK; także wykła-
dowca Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie i Podhalańskiej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu; 
wybitny znawca architektury regional-
nej, szczególnie zasłużony dla ochro-
ny zabytków Podhala; autor projektu 
architektoniczno-budowlanego Pawilonu 
Konferencyjno-Wystawowego PK „Ko-
tłownia” — zmarł 18 maja 2014 r., miał 
68 lat.

Adam Kisiel, prof. dr hab. inż., absol-
went PK, pracownik dydaktyczny i nauko-
wy uczelni w latach 1972–2003, związany 
z Instytutem Inżynierii i Gospodarki Wod-
nej na Wydziale Inżynierii Środowiska, 
specjalista z zakresu hydrauliki, autor 
prac dla gospodarki narodowej i posia-
dacz patentów — zmarł 29 marca 2014 r., 
miał 70 lat. 

Irena Łazarska, dr inż., emerytowany 
pracownik Instytutu Chemii i Technolo-
gii Nieorganicznej na Wydziale Inżynierii 
i Technologii Chemicznej PK; w stanie wo-
jennym działała w Arcybiskupim Komite-
cie Pomocy Uwięzionym i Internowanym 
— zmarła 6 stycznia 2014 r., miała 79 lat. 

Robert Mamgbi, doktorant na Wy-
dziale Inżynierii i Technologii Chemicznej 
PK — zmarł 18 marca 2014 r., miał 35 lat. 

Eugeniusz Misiuda, emerytowany 
pracownik Działu Transportu — zmarł 
2 lipca 2013 r., miał 68 lat. 

Stanisław Panas, były pracownik 
inżynieryjno-techniczny w Instytucie 

Inżynierii Drogowej i Kolejowej na Wy-
dziale Inżynierii Lądowej — zmarł 19 lu-
tego 2014 r., miał 66 lat. 

Kazimierz Pietrzyk, prof. dr hab. 
inż., emerytowany nauczyciel akademic-
ki, specjalista w zakresie budownictwa 
i geotechniki, wieloletni prorektor Poli-
techniki Krakowskiej oraz prodziekan 
i dziekan Wydziału Inżynierii Sanitarnej 
i Wodnej, dyrektor Instytutu Geotechniki, 
kierownik Zakładu Melioracji Wodnych 
oraz Mechaniki Gruntów i Fundamento-
wania, członek Międzynarodowego Ko-
mitetu Geotechniki — zmarł 6 listopada 
2013 r., miał 85 lat.

Krystyna Porzycka-Semczuk, 
dr inż., długoletni pracownik dydaktyczny 
i naukowy w Instytucie Chemii i Techno-
logii Organicznej na Wydziale Inżynierii 
i Technologii Chemicznej PK, miłośnicz-
ka podróży i fotografowania — zmarła 
nagle 23 stycznia 2014 r., miała 64 lata. 

Anna Pozowska, mgr, wieloletni 
pracownik Biblioteki Politechniki Kra-
kowskiej, emerytowany starszy kustosz, 
organizatorka i pierwsza kierowniczka 
Oddziału Informacji Naukowej BPK — 
zmarła 13 lutego 2014, miała 86 lat. 

Lech Wysokiński, prof. dr hab. inż., 
emerytowany nauczyciel akademicki na 
Wydziale Inżynierii Środowiska PK, kierow-
nik Zakładu Geoinżynierii i Fundamento-
wania w Instytucie Geotechniki PK, przez 
wiele lat pracownik naukowo-dydaktyczny 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytu-
tu Techniki Budowlanej, autor m.in. opraco-
wań kartografi cznych i norm dotyczących 
geotechniki — zmarł 3 grudnia 2013 r., miał 
77 lat. 

Stanisław Zbroja, dr hab. inż., 
emerytowany profesor nadzwyczajny 
PK na Wydziale Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej, specjalista w zakre-
sie metrologii elektrycznej wielkości 
mechanicznych i trakcyjnych oraz trak-
cji elektrycznej, prodziekan Wydziału 
Transportu, następnie Wydziału In-
żynierii Transportowej i Elektrycznej 
oraz Wydziały Inżynierii Elektrycznej, 
zastępca dyrektora Instytutu Elektro-
techniki i Elektroniki, kierownik Zakładu 
Metrologii Elektrycznej oraz Zakładu 
Trakcji Elektrycznej — zmarł 26 wrześ-
nia 2013 r., miał 89 lat.
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Najstarsza polska uczelnia ob-
chodzi w tym roku 650-lecie swego 
istnienia. Jubileusz ten jest świę-
tem nie tylko samego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, ale także całego 
polskiego szkolnictwa wyższego. 
Powstające w Polsce kolejne uczel-
nie masowo bowiem opierały swoją 
działalność na doświadczeniu i ka-
drach krakowskiej wszechnicy oraz 
na jej wychowankach.

Kazimierz Wielki, zakładając 
w 1364 r. Studium Generalne — jak 
wówczas zwano uniwersytet — myślał 
przede wszystkim o pozyskaniu tą dro-
gą wykwalifi kowanych osób niezbęd-
nych do administrowania państwem 
i bronienia jego interesów w kontak-
tach z sąsiadami. Stąd dominacja 
w strukturze Kazimierzowskiej uczelni 
katedr prawa. Ale bardzo szybko po 
odnowieniu szkoły przez Władysława 
Jagiełłę w 1400 r. stała się ona silnym, 
znanym w Europie ośrodkiem w dzie-
dzinie nauk ścisłych. Wszak właśnie 
w Krakowie Mikołaj Kopernik zdo-
był podstawy wiedzy matematycznej 
i astronomicznej, które pozwoliły mu 
dokonać jednego z najdonioślejszych 
odkryć w dziejach nauki.  

Idea wszechstronności zaintere-
sowań naukowych, leżąca u podstaw 
uniwersytetu, sprawiła, że w jego obrę-
bie zaczęto zajmować się również pro-
blemami należącymi do sfery techniki. 
Dziełem profesora Akademii Krakow-

skiej jest pierwsza polska książka tech-
niczna — wydana w 1566 r. „Geome-
tria to jest miernicka nauka po polsku 
krótko napisana z greckich i łacińskich 
ksiąg” autorstwa Stanisława Grzep-
skiego. Dwa wieki później rektor Feliks 
Oraczewski starał się skierować dzia-
łalność Kolegium Fizycznego uniwer-
sytetu ku zagadnieniom praktycznym. 
W tym celu utworzył w 1786 r. Katedrę 
Mechaniki i Hydrauliki. Objął ją znany 
krakowski architekt Feliks Radwański 
i kierował nią do 1805 r. Doprowadził on 
do powstania na uniwersytecie gabinetu 
mechaniki, w którym zgromadzono ry-
sunki poglądowe, wykresy oraz modele 
różnych maszyn wykonanych pod jego 
kierunkiem. Spod pióra Radwańskiego 
wyszła także rozprawa „O spławności 
rzek i biciu tam”.

Katedrę Mechaniki i Hydrauliki moż-
na uznać za swego rodzaju zwiastun 
przyszłej politechniki w Krakowie, choć 
w czasach jej założenia nikt jeszcze nie 
myślał o powołaniu do życia tego typu 
uczelni. Wszak pierwsza w świecie po-
litechnika powstała dopiero w 1794 r. 
(czyli w roku insurekcji kościuszkow-
skiej) w Paryżu. 

Krakowski uniwersytet zasadniczo 
nie był miejscem kształcenia inżynie-
rów. Tym niemniej dostarczał podstaw 
wiedzy niezbędnej we wszelkiej działal-
ności inżynieryjnej — wiedzy z zakresu 
matematyki, fi zyki, chemii, geologii itp. 
Z wiedzy tej korzystali późniejsi nauczy-

ciele akademiccy Politechni-
ki Lwowskiej (status szkoły 
wyższej mającej od 1877 r.), 
potem Politechniki War-
szawskiej i Akademii Gór-
niczej, a w bliższych nam 
czasach również Politech-
niki Krakowskiej. Niektórzy 
wykładowcy tworzący od 
1945 r. krakowskie wydziały 
politechniczne mieli za sobą 
studia na UJ. 

Doskonałym przykła-
dem wykorzystania wiedzy 
uniwersyteckiej na niwie 
nauk technicznych jest ka-
riera naukowa prof. Józefa 
Nizioła. Zainteresowany 

Jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego

My wszyscy z niego

od najmłodszych lat naukami ścisłymi 
Józef Nizioł odbył na UJ studia mate-
matyczne, a następnie podjął pracę 
na Politechnice Krakowskiej, osiągając 
z czasem status wybitnego specjalisty 
w dziedzinie teorii drgań, teorii proce-
sów stochastycznych, dynamiki maszyn 
i wibroizolacji. Prof. Nizioł przyczynił się 
też znacznie do rozwoju Politechniki 
Krakowskiej, sprawując na uczelni licz-
ne odpowiedzialne funkcje, w tym tak-
że jako rektor dwóch kadencji w latach 
1990–2006. 

Dzisiejsze uczelnie prowadzą kie-
runki, które coraz częściej nie mają 
nic wspólnego z tradycyjnym mode-
lem kształcenia uniwersyteckiego. Nie 
zmienia to jednak faktu, że w praktyce 
wszystkie polskie szkoły wyższe — a na-
wet szerzej: cały polski system oświato-
wy — mają wspólne korzenie w Studium 
Generalnym założonym 650 lat temu 
przez Kazimierza Wielkiego. Niezależnie 
od osobistych losów każdego z nas, bez 
względu na indywidualne ścieżki rozwo-
ju, wszyscy należymy do duchowego 
dziedzictwa najstarszego polskiego uni-
wersytetu.

Lesław Peters

Wyrazem historycznych więzi łączących szkoły wyższe z Uni-
wersytetem Jagiellońskim był udział w obchodach jubileuszu UJ 
rektorów uczelni z całej Polski. Na zdjęciu: rektor PK prof. Kazi-
mierz Furtak w pochodzie, który przemaszerował przez miasto 
10 maja z Wawelu do Auditorium Maximum
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Wynalazki naukowców z mało-
polskich uczelni, zwłaszcza te, któ-
re zdobyły nagrody i wyróżnienia na 
światowych wystawach i konkursach, 
zostały zaprezentowane 28 kwietnia 
na Politechnice Krakowskiej podczas 
pierwszej edycji Dnia Wynalazków. 
Atrakcją był premierowy pokaz skon-
struowanego na PK ultralekkiego po-
jazdu dla niepełnosprawnych „Buzz”.

Celem spotkania było przedstawienie 
dorobku naukowego wynalazców z ma-
łopolskich uczelni na tle osiągnięć świa-
towych. Goście Dnia Wynalazków mogli 
nie tylko obejrzeć innowacyjne rozwią-
zania, ale także porozmawiać z ich twór-
cami. Naukowcy przygotowali ponadto 
prelekcje dotyczące swoich pomysłów. 
Zaprezentowano m.in.: nowej generacji 
opatrunki modyfi kowane ekstraktami ro-
ślinnymi (które nie tylko osłaniają rany, 
ale także przyspieszają proces gojenia), 
systemy głosowej biometrycznej wery-
fi kacji i identyfi kacji mowy VoicePass 
i Surikate, miniaturowy przeponowy wy-
miennik ciepła, sposoby modyfi kacji hy-
droksyapatytu srebrem, metodę przetwa-
rzania odpadów pochodzących z hodowli 
zwierząt, sposób odzyskiwania związków 
fosforu z odpadów przemysłowych. 

W ramach Dnia Wynalazków odbył 
się również premierowy pokaz ultralek-
kiego elektrycznego pojazdu dla niepeł-
nosprawnych „Buzz”. Powstał on jako 
praca dyplomowa magistrantów z Instytu-
tu Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Krakowskiej. Autorami 
innowacyjnego auta są: Jerzy Pajerski, 
Filip Przybylski, Jarosław Rusek i Dawid 
Żmuda. Ich opiekunem naukowym był 
prof. Witold Grzegożek.

„Buzz” — to niewielki pojazd (1,55 m 
szerokości i 2,2 m długości) zbudo-
wany w kategorii L6e, co oznacza, że 
osoby nim kierujące nie muszą posia-
dać prawa jazdy. Niewielkie rozmiary 
pozwalają na parkowanie bez trudu na 
małej przestrzeni, wjechanie przez wą-
skie drzwi i na podjazdy dla wózków. 
Pojazd jest bardzo lekki — bez baterii 
waży 200 kg — i osiąga prędkość około 
40 km/h. Napędzany jest elektrycznie, 
a jego akumulatory mogą być ładowa-
ne ze zwykłego gniazdka. Został zgło-
szony jako Zarejestrowany Unijny Wzór 
Przemysłowy (Registered Community 
Design), co oznacza, że jego wygląd 
będzie chroniony na terenie całej Unii 
Europejskiej. 

Furorę na kampusie PK wywołali tak-
że swoją obecnością twórcy dwóch in-
nych pojazdów skonstruowanych na Wy-
dziale Mechanicznym — trójkołowego, 
przechylnego skutera oraz samochodu 
wyścigowego. Najodważniejsi widzowie 
mogli przejechać się wehikułami, którymi 
kierowali ich twórcy.

Organizatorem imprezy było Koło 
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców 
i Racjonalizatorów oraz Zespół ds. Ko-
mercjalizacji Politechniki Krakowskiej. 
Patronat nad imprezą objęli: prorektor 
ds. nauki PK prof. Jan Kazior, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, Rada Mło-
dych Naukowców, Stowarzyszenie Top 

Pojazdy zbudowane przez studentów atrakcją Dnia Wynalazków na PK

Promujemy małopolskich wynalazców

Dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK pod-
czas Dnia Wynalazków

Największe zainteresowanie publiczności 
wzbudził bolid skonstruowany na Wydziale 
Mechanicznym PK. Najodważniejsze osoby 
miały okazję przejechać się sportowym au-
tem, które prowadził jego konstruktor Jacek 
Krokosz (na zdjęciu)

500 Innovators, Fundacja Kobiety Nauki 
i Radio Kraków.

Monika Firlej-Balik

Mgr Monika Firlej-Balik pracuje jako spe-
cjalista ds. marketingu i promocji w Zespole 
ds. Komercjalizacji PK.

Filip Przybylski, współtwórca pojazdu elektrycznego „Buzz”, prezentował najnowsze dzieło ab-
solwentów Wydziału Mechanicznego PK
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Co roku do Międzynarodowego Cen-
trum Kształcenia Politechniki Krakow-
skiej przyjeżdża kilkudziesięciu cudzo-
ziemców — studentów z Afryki, Ameryki 
Południowej, Europy i Azji, zgłaszają się 
tu również przedstawiciele środowiska 
Polonii. Pedagodzy Centrum nauczyli 
języka polskiego i przygotowali do pod-
jęcia studiów na różnych kierunkach już 
kilkaset osób. Większość z nich ukoń-
czyła je na polskich uczelniach. 

Jednostka została powołana w 1985 r. 
na mocy decyzji ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego. Powstała z inicjatywy prof. Sta-
nisława Juchnowicza, który od początku jej 
istnienia do 2006 r. pełnił funkcję dyrektora. 
Zadaniem Centrum jest prowadzenie rocz-
nych kursów przygotowawczych dla ob-
cokrajowców, którzy pragną podjąć studia 
wyższe w Polsce. 

W naszym kraju jest to jedna z nielicz-
nych tego typu instytucji, które posiadają 
prawo kierowania swoich absolwentów na 
studia bez konieczności zdawania egza-
minów wstępnych. Podstawą przyjęcia na 
pierwszy rok jest świadectwo ukończenia 
kursu przygotowawczego oraz odpowiednie 
skierowanie wydawane przez Centrum. Od 
studenta wymaga się jedynie, by z pomocą 
zespołu nauczającego wybrał odpowiadają-
cy mu kierunek nauki i uczelnię.

Początkowo uruchomiono kursy przy-
gotowujące zagranicznych kandydatów 

tylko na studia na kierunku architektura 
i urbanistyka, ale profi l działania i program 
jednostki zmieniał się i rozwijał z upływem 
czasu. W związku z napływem osób zamie-
rzających kształcić się na innych kierunkach 
technicznych, i nie tylko technicznych, Cen-
trum poszerzało i różnicowało programy dy-
daktyczne. I tak np. w tym roku aż trzech 
naszych absolwentów dostało się na studia 
muzyczne, a jedna z osób rozpoczęła naukę 
na kierunku projektowania ubrań w Łodzi. 

Na kursach przygotowawczych uczymy 
także matematyki, fi zyki, chemii, biologii, in-
formatyki, rysunku odręcznego, staramy się 
poszerzać wiedzę naszych słuchaczy o świe-
cie i dbamy, by opanowali również specjali-
styczne słownictwo, np. z zakresu prawa, 
ekonomii, fi lozofi i, muzyki, mody, polityki. 

Programy kształcenia są indywiduali-
zowane, tak by jak najlepiej przygotować 
kandydatów do studiowania wybranego 
przez nich kierunku. MCK PK prowadzi 
również kursy przygotowujące do podjęcia 
studiów anglojęzycznych oraz lektoraty ję-
zyka polskiego, kursy językowe (w ramach 
Programu Erasmus i na zamówienie).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
został wypracowany kompleksowy system 
przyjmowania cudzoziemców, nostryfi kacji 
dyplomów i kierowania na studia, obejmu-
jący współpracę z placówkami dyploma-
tycznymi, urzędami i agencjami rządowymi 
oraz z polskimi uczelniami.

Kursy przygotowawcze w Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK 

Ze skierowaniem na studia
Tradycją MCK PK jest zaangażowa-

nie w badania i działania edukacyjne na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza 
w aspekcie problemów środowiska przy-
rodniczego i urbanizacji czy partycypacji 
społecznej i sprawiedliwego udziału w życiu 
społecznym, kulturowym i gospodarczym.

Od kilku lat nasze Centrum koordynuje 
działalność Międzynarodowego Ośrodka 
Kultury Studentów PK, współpracuje z Uni-
wersytetem Pedagogicznym  w Krakowie, 
prowadząc praktyki dla słuchaczy studiów 
podyplomowych tej uczelni, a wspólnie 
z Uniwersytetem Jagiellońskim organizuje 
studenckie przedsięwzięcia integracyjne. 
Prowadzimy także Szkoły Letnie Języka 
i Kultury Polskiej.

W MCK PK staramy się jednoczyć 
środowisko obcokrajowców z polskimi stu-
dentami i środowiskiem lokalnym, uczy-
my pozbywania się uprzedzeń rasowych, 
religijnych i kulturowych. Słuchaczom na 
przykładzie Małopolski przybliżamy polską 
tradycję, kulturę i historię. W działalności 
dydaktycznej i naukowej pracownicy MCK 
PK postępują zgodnie z ideami otwarcia 
i równości szans. 

Edyta Gałat

Mgr Edyta Gałat jest wykładowcą języka pol-
skiego w Międzynarodowym Centrum Kształ-
cenia PK.

Słuchacze Międzynarodowego Cen-
trum Kształcenia PK ponownie dowiedli, 
że język polski nie ma dla nich tajemnic 
i zdobyli wysokie lokaty podczas Ogól-
nopolskiej Olimpiady Języka Polskie-
go dla Obcokrajowców. To już kolejny 
taki sukces, pierwszy odnotowaliśmy 
w 2011 r.

Politechnikę Krakowską w zmaganiach 
językowych, przebiegających od 11 do 
13 kwietnia w Szklarskiej Porębie, repre-
zentowała sześcioosobowa grupa — słu-
chacze roku zerowego MCK i jego absol-
wenci, studiujący obecnie na Politechnice 
Krakowskiej. W grupie użytkowników in-
nych niż polski języków słowiańskich mie-
liśmy dwie laureatki z PK (obie z Białorusi) 
— I miejsce zajęła Waleria Skorobogato-
wa, a III miejsce — Agata Waliukiewicz, 
natomiast student informatyki Strahil Mitrev 

Polski nie taki obcy

z Bułgarii otrzymał wyróżnienie. W grupie 
cudzoziemców, posługujących się języ-
kiem niesłowiańskim, zwyciężyła studiu-
jąca na Wydziale Inżynierii Środowiska 
PK Sarah Ramangamahaleo z Etiopii, 

a student architektury Iman Kimiaei z Ira-
nu był II. Z kolei studiujący informatykę 
Ehsan Goleshorkhi z Iranu nie zdobył żad-
nej nagrody, ale został najsympatyczniej-
szym uczestnikiem olimpiady.

Opiekę nad uzdolnionymi obcokrajow-
cami sprawowała mgr Edyta Gałat, wykła-
dowca w MCK PK. Zawody zorganizowało 
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziem-
ców Politechniki Wrocławskiej. Odbywają 
się one od 1990 r. i mają zachęcać studiu-
jących na polskich uczelniach cudzoziem-
ców, jak i słuchaczy kursów języka polskie-
go do pogłębiania wiedzy o naszej kulturze 
i nagradzać tych, którzy szczególnie dbają 
o pogłębianie tych więzi. 

(R.)

Od lewej: Sara Ramangamahaleo, Ehsan Go-
leshorki, Strahil Mitrev, Agata Waliukiewicz, 
Iman Kimiaei, Waleria Skorobogatowa
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Zły stan techniczny czy uszkodze-
nie zapór ziemnych i wałów przeciw-
powodziowych — to realne zagrożenie 
dla otoczenia. Wiedzą o tym miesz-
kańcy regionu dotkniętego klęską 
powodzi. Na Wydziale Inżynierii Śro-
dowiska PK od lat opracowywane są 
metody skutecznego zapobiegania ta-
kim katastrofom. 5 marca Politechnika 
Krakowska podpisała porozumienie 
z Neostrain Sp. z o.o. i Górnośląskim 
Przedsiębiorstwem Wodociągowym 
SA w sprawie zastosowania nowoczes-
nych technologii do monitorowania 
ziemnych obiektów piętrzących.

Trójstronna umowa stanowi o utwo-
rzeniu specjalnego terenowego labora-
torium, które „podda kontroli” procesy 
erozyjne, zachodzące na zaporze ziem-
nej zbiornika zlokalizowanego na rzece 
Brynicy w Kozłowej Górze. Celem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa monitoro-
wanego obiektu, ostrzeganie przed jego 
uszkodzeniem, utratą stateczności, spo-
wodowanymi fi ltracją i procesami erozyj-
nymi, zachodzącymi w korpusie obiektu 
lub w jego podłożu. (W 2010 r., podczas 
powodzi w Polsce procesy fi ltracyjno-
-erozyjne wywołały uszkodzenie około 
30 proc. wałów przeciwpowodziowych, 
na świecie były przyczyną około 41 proc. 
dotychczasowych katastrof zapór). 

Do wykrywania oraz ilościowej anali-
zy zachodzących rzeczywiście procesów 

fi ltracyjno-erozyjnych zosta-
nie wykorzystany zaawan-
sowany system czujników, 
w tym światłowód, który 
umożliwia ciągłe pomiary 
temperatury na całej swo-
jej długości. Metoda jest 
znana i wykorzystywana 
w Instytucie Inżynierii i Go-
spodarki Wodnej PK od 
2005 r. Oparte na niej pra-
ce badawczo-rozwojowe 
realizowano dotąd we 
współpracy z francuskimi 
jednostkami naukowymi 
(np. AgroParisTech w Pa-
ryżu, Cemagref w Aix-en-
-Provence) przede wszystkim w odnie-
sieniu do francuskich basenów ekspery-
mentalnych oraz obiektów opomiarowa-
nych termometrycznie.

Obecne przedsięwzięcie to rodzaj 
eksperymentu w skali przemysłowej 
i jednocześnie modelowy przykład in-
nowacyjnej współpracy sektora nauki 
i gospodarki. Górnośląskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów SA, zarządzające za-
porą ziemną zbiornika na rzece Brynicy 
w Kozłowej Górze, udostępniło obiekt, 
tak by można było zainstalować apara-
turę i prowadzić badania. Dzięki temu 
powstanie tu jeden z kilku działających 
w Europie nowoczesnych systemów 
monitoringu zapory, a sam obiekt zyska 

naukową opiekę Politechniki Krakowskiej. 
Uczelnia z kolei zobowiązała się do za-
projektowania laboratorium, zaplanowa-
nia badań i doskonalenia metod i modeli 
analizy pomiarów temperatury, metodyki 
oceny procesów fi ltracyjno-erozyjnych, 
a także sposobu ich wykorzystania 
do oceny stanu technicznego obiektu 
(jego bezpieczeństwa, planowania robót 
remontowo-modernizacyjnych). Zespo-
łem naukowym w projekcie po stronie 
Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej 
PK kieruje dr inż. Krzysztof Radzicki. 
Trzeci udziałowiec — spółka innowa-
cyjnych technologii pomiarowych Neo-
strain, będąc dostawcą instalacji oraz 
aparatury pomiarowej, ma za zadanie 
rozwijać innowacyjny system monito-
ringu przestrzennego obiektów piętrzą-
cych, oparty na pomiarach termicznych 
i odpowiada za opracowanie danych. 

Podczas uroczystego podpisywania 
umowy PK reprezentowali: rektor PK 
— prof. Kazimierz Furtak, dziekan Wy-
działu Inżynierii Środowiska — prof. Elż-
bieta Nachlik oraz zastępca dyrektora 
Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wod-
nej — dr inż. Antoni Bojarski. Ze strony 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów obecni byli wiceprezes Zarzą-
du ds. Technicznych — Janusz Ogiegło 
i dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju — 
Michał Czarski, a z ramienia Neostra-
in — prezes fi rmy, Grzegorz Bednarski 
oraz jej wiceprezes, Marek Stoliński.

(R.)

Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK uczestniczy w projekcie walki z erozją

Nowoczesne metody monitorowania 
obiektów hydrotechnicznych

Od prawej: prof. Kazimierz Furtak, prof. Elżbieta Nachlik, Ma-
rek Stoliński, Grzegorz Bednarski, Janusz Ogiegło, Michał 
Czarski, Antoni Bojarski

Przykład zmienności krzywej nasycenia oraz wartości chwilowych temperatury w polu termicz-
nym zapory ziemnej w przypadku rozwoju procesu sufozyjnego. Białymi strzałkami zaznaczono 
lokalizację największych w przekroju prędkości frontu termicznego (A, B — przykładowe, badane 
przypadki lokalizacji czujnika temperatury)
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Głównym przedsięwzięciem wy-
dawniczym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w ramach obchodów 650-lecia 
uczelni jest publikowany od kilku lat 
cykl monografi i na temat historycz-
nych budynków krakowskiej wszech-
nicy. Niedawno, krótko przed główny-
mi uroczystościami jubileuszowymi, 
ukazał się tom poświęcony jednemu 
z najważniejszych obiektów uniwer-
syteckich — gmachowi Collegium 
Novum. Autorami są dr Monika Bog-
danowska z Politechniki Krakowskiej 
i prof. Andrzej Chwalba z UJ. 

Choć niefachowe oko może uznać 
Collegium Novum za dzieło budowni-
czych epoki średniowiecza, ten w rze-
czywistości neogotycki gmach powstał 
dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Nic 
więc dziwnego, że jeszcze do niedawna 
budził umiarkowane zainteresowanie 
historyków. Bodaj po raz pierwszy zwró-
cił na siebie baczniejszą uwagę w roku 
1987, gdy mijało sto lat od jego zbudo-
wania i z tej okazji zorganizowano sesję 
naukową na temat budynku, a po niej 
wydano również zbiór wygłoszonych 
wtedy referatów. Ale dopiero teraz uka-
zała się monografi a obiektu.

Podział ról pomiędzy autorów książki 
— konserwatora zabytków i historyka — 
sprawił, że otrzymaliśmy pracę komplek-
sowo opisującą prezentowany obiekt. 
Monika Bogdanowska skupiła się na 
dziejach Collegium Novum i jego funkcji. 
Opisała bardzo złożony proces budowy 

gmachu, przedstawiła zagadnienia archi-
tektoniczne i funkcjonalno-przestrzenne. 
Andrzej Chwalba zajął się natomiast 
dziejami osób i instytucji, które tworzyły 
historię obiektu, a w szczególności władz 
uniwersyteckich (wszak tu mają one swo-
ją siedzibę) oraz ważnymi wydarzeniami, 
jakie działy się w tych murach.

Swoją część Monika Bogdanowska 
oparła na wiadomościach wyniesionych 
z lektury bogatych zasobów archiwal-
nych. Dzięki temu światło dzienne uj-
rzało wiele interesujących szczegółów 
dotyczących zarówno opisywanego 

Opowieść o Collegium Novum

Biblioteka Politechniki Krakowskiej 
od kilku lat w ramach projektu SUW 
rozwija Zintegrowany System Wymiany 
Wiedzy i Udostępniania Akademickich 
Publikacji z zakresu Nauk Technicz-
nych. Prezentacji zasad funkcjonowania 
systemu i możliwości, jakie otwiera on 
przed pracownikami uczelni, poświęco-
no spotkanie, które odbyło się 12 maja. 

System jest realizowany na PK od 
2009 r. Pierwszym efektem podjętych 
prac było otwarcie w październiku 2011 r. 
Repozytorium PK, stanowiącego wiodący 
komponent systemu. W najnowszej edycji 
światowego rankingu repozytoriów (The 
Ranking Web of World Repositories, sty-
czeń 2014 r.) nasza baza publikacji zna-

obiektu, jak i tej części miasta. Już na 
wstępie dowiadujemy się, że pierwot-
nie zakładano, iż miał tu powstać plac 
Mickiewicza z pomnikiem wieszcza 
w środku. Autorka bardzo szczegółowo 
opisuje proces budowy, w tym również 
konfl ikty wybuchające wokół inwesty-
cji. Istotnym fragmentem tej części 
książki jest analiza formy i funkcji bu-
dynku. Dowiadujemy się np., że Colle-
gium Novum zostało zbudowane tylko 
dla… mężczyzn. Kobiety nie miały tu 
wstępu, a jeśli już, to jedynie za pisem-
ną zgodą męża! 

Andrzej Chwalba w swojej części 
przedstawił losy budynku, w którym mia-
ło miejsce wiele wydarzeń wyjątkowej 
wagi. Tu odbywały się główne uroczysto-
ści uniwersyteckie, tu w 1939 r. doszło 
do aresztowania krakowskich profeso-
rów podczas niesławnej Sonderaktion 
Krakau w pierwszych tygodniach okupa-
cji Krakowa, tu miały miejsce dramatycz-
ne wypadki w marcu 1968 r. 

Spełniając rygory pracy naukowej, 
monografi a „Collegium Novum” jest 
wciągającą opowieścią o gmachu bę-
dącym nie tylko symbolem najstarszej 
polskiej uczelni, ale także jednym z naj-
bardziej rozpoznawalnych obiektów 
Krakowa. Monografi a autorstwa Moniki 
Bogdanowskiej i Andrzeja Chwalby zo-
stała wydana nakładem Księgarni Aka-
demickiej.

Lesław Peters

Repozytorium PK drugie w Polsce

SUW pomoże poprawić Hirscha
lazła się wprawdzie na 490. miejscu, ale 
w skali kraju oznacza to wysokie drugie 
miejsce (za repozytorium Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu). Do sys-
temu dołączono też bazy bibliografi czne 
oraz bazę przedmiotów. W styczniu br. 
uruchomiono na platformie SUW Biblio-
grafi ę Publikacji Pracowników PK. Autorzy 
publikacji otrzymali możliwość samodziel-
nego wprowadzania do bibliografi i opisów 
bibliografi cznych. 

Opisując zalety systemu, Marta Stą-
porek z Oddziału Informacji Naukowej 
BPK przekonywała, że nie sprowadzają 
się one jedynie do możliwości korzystania 
z materiałów bez wychodzenia z domu. 
W systemie można deponować materiały 

różnego typu, w tym również fi lmy. Istnieje 
możliwość stworzenia własnej strony. Sys-
tem daje dobrą widoczność znajdujących 
się w nim dokumentów w wyszukiwarce 
Google, a to zwiększa szanse autorów pu-
blikacji na poprawienie wskaźników cytowal-
ności, w tym indeksu Hirscha. Odnotowano 
też przypadek, gdy obecność na platformie 
SUW umożliwiła znalezienie pracy.

Podczas spotkania przypomniano też, 
że zgodnie zarządzeniem nr 16 rektora PK 
z 24 kwietnia 2014 r. autorzy publikacji, bę-
dący pracownikami naszej uczelni, są zo-
bowiązani do samodzielnej ich rejestracji 
w Bibliografi i Publikacji Pracowników.

(ps)
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Tego dnia pojechał wczesnym rankiem 
do Wrocławia, gdyż na Politechnice Wroc-
ławskiej odbywała się publiczna obrona 
recenzowanej przez niego rozprawy dok-
torskiej. Swoje zadania w tym przewodzie 
wypełnił do końca. Zmarł we Wrocławiu 
w okolicznościach, które zwykle określa 
się jako „śmierć na posterunku”. 21 czerw-
ca 2004 r. niezliczone rzesze zgromadziły 
się na cmentarzu Rakowickim w Krako-
wie, by uczestniczyć w liturgii pogrzebo-
wej Profesora.

Metropolita krakowski ks. kard. Franci-
szek Macharski odczytał po mszy św. po-
grzebowej telegram od Ojca Świętego. 
Jan Paweł II, nawiązując do słów św. Paw-
ła, zawartych w „Liście do Rzymian” 
(Rz 14, 7–8), napisał m.in.: „Te słowa św. 
Pawła przychodzą mi na myśl, gdy wspo-
minam świętej pamięci Romana Ciesiel-
skiego. Odwołując się do naszej szczerej 
przyjaźni, mogę powiedzieć, że zawsze 
starał się żyć dla Pana i mogę mieć uf-
ność, że i w śmierci należy do Pana”.

Wyrażając wówczas uczucia uczniów 
i współpracowników Profesora, dziękowałem 
za to, że „dzielił się z nami nie tylko własną 
wiedzą naukową i zawodową, ale również 
bogactwem swego człowieczeństwa; swoim 
życiem dawał przykład cnót obywatelskich 
i patriotycznych; bez reszty był oddany Po-
litechnice Krakowskiej; był dla nas Mistrzem 
i Przewodnikiem; zostanie w naszej pamię-
ci jako człowiek o wielkiej kulturze osobistej 
i wzór do naśladowania; pozostanie nadal 
układem odniesienia, do którego każdy z nas 
będzie nawiązywał wówczas, gdy trzeba bę-
dzie podjąć ważne decyzje”. 

Warto w rocznicowym miesiącu spoj-
rzeć na powstałe po śmierci Profesora po-
święcone mu miejsca pamięci oraz na to, 
jak nakreślony przez niego kierunek badań 
zachowywany jest w działalności naukowej 
i zawodowej uczniów i współpracowników.

Pamięci Uczonego
W budynku głównym Politechniki Kra-

kowskiej największej z sal wykładowych 
(nr 406) patronuje profesor Roman Cie-
sielski. Obok auli znajduje się poświęcona 
mu, pamiątkowa tablica. Uroczystość jej 
odsłonięcia i nadania imienia sali odbyła się 
30 listopada 2007 r. Na tablicy umieszczono 
napis: „Profesor Roman Ciesielski, rektor 
Politechniki Krakowskiej, senator RP, czło-
nek rzeczywisty PAN, członek czynny PAU, 
żołnierz Armii Krajowej, wybitny naukowiec 
i inżynier budownictwa, oddany młodzieży 
nauczyciel akademicki i wychowawca, czło-
wiek prawy. Wychowankowie i społeczność 
akademicka Politechniki Krakowskiej 2007”. 

Wcześniej, bo 4 czerwca 2005 r. 
LX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budow-
nictwa, obradujący w Gdańsku, ustanowił 
Medal Profesora Romana Ciesielskiego. 
Uchwałą Zarządu Głównego PZITB przyjęto 
regulamin przyznawania medalu i poczyna-
jąc od 2006 r. jest on wręczany „za wybitne 

osiągnięcia twórcze w dziedzinie inżynierii 
lądowej, połączone z wyróżniającą się dzia-
łalnością społeczną na rzecz budowania 
autorytetu PZITB oraz za wierność ideom 
Związku”. Co roku medal przyznawany jest 
tylko jednej osobie. Dotąd otrzymali go: Ste-
fan Pyrak (medal nr 2), Stanisław Kajfasz 
(nr 3), Jan Kmita (nr 4), Krzysztof Stypuła 
(nr 5), Wojciech Włodarczyk (nr 6), Maria 
Kaszyńska (nr 7), Tadeusz Godycki-Ćwirko 
(nr 8) oraz niżej podpisany (medal nr 1). 

Uczniowie kontynuują dzieło
W książce Zbigniewa Engela pt. „Z dzie-

jów mechaniki w Krakowie”, wydanej 
w 2011 r., nie tylko została przedstawiona 
sylwetka naukowa Profesora (zob.: s. 169–
172), ale umieszczono również reprint wy-
konanego przez niego w 1960 r. ważnego 
opracowania na temat skal wpływów dyna-
micznych SWD (zob.: s. 229–269). Skale 
te już ponad 30 lat po wprowadzeniu ich 
do normy są z powodzeniem stosowane 
w diagnostyce i projektowaniu budynków 
poddanych oddziaływaniom typu parasejs-
micznego. Dwa dokumenty normalizacyj-
ne — PN-85/B-02170 i PN-88/B-02171, 
powstały z inspiracji i pod kierownictwem 
profesora Ciesielskiego, a obecnie ucznio-
wie Profesora zajmują się ich nowelizacją. 
W zasadniczej części będzie ona stanowić 
kontynuację zapisów wprowadzonych przez 
Profesora przed laty. 

Trzeba również odnotować, że kie-
runek rozwoju naukowego, jaki Profesor 
wyznaczył swoim współpracownikom 
i uczniom, jest przez nich utrzymywany. 
Rezultaty tego zaangażowania, mierzo-
ne ich rozwojem naukowym, są widoczne. 
I tak, w 2013 r. Tadeusz Tatara uzyskał ty-
tuł naukowy profesora, a wnioski w sprawie 
profesury dla Joanny Dulińskiej i Krzysztofa 
Stypuły, zaakceptowane przez Centralną 
Komisję ds. Stopni i Tytułu Naukowego, 
oczekują na podpis prezydenta. W 2013 r. 
stopień naukowy doktora habilitowanego 
otrzymał Arkadiusz Kwiecień. Temat jego 
rozprawy habilitacyjnej został ukształto-
wany podczas realizacji grantu, o który 

Pozostaje w naszej pamięci
Prof. Roman Ciesielski — wybitny uczony, który bez reszty był oddany 
Politechnice Krakowskiej

W czerwcu mija 10 lat od śmierci profesora Romana Ciesielskiego — wy-
bitnego naukowca i doświadczonego inżyniera w dziedzinie budow-
nictwa, doctora honoris causa Politechniki Krakowskiej i jej rektora 

w trudnym dla Polski 1981 r. Profesor zmarł nagle 9 czerwca 2004 r. Był w pełni 
sił twórczych, choć w listopadzie 2004 r. obchodziłby jubileusz 80. urodzin.



NASZA POLITECHNIKA 6/2014

22

A
rt

yk
uł

y

profesor Ciesielski wnioskował i którego był 
pierwszym kierownikiem. Nagła śmierć Pro-
fesora uniemożliwiła wówczas dokończenie 
dwóch otwartych przewodów doktorskich — 
Krzysztofa Kozioła i Piotra Kubonia. Obo-
wiązki promotorów tych przewodów przejęli 
Krzysztof Stypuła i Tadeusz Tatara, dopro-
wadzając z sukcesem do ich zakończenia.

Między praktyką a teorią
Działalność naukowa Profesora doty-

czyła szeroko pojętej mechaniki budowli. 
Należy wymienić prace związane z diagno-
styką dynamiczną konstrukcji budowlanych. 
Obiektami, które analizował, projektował 
i na których najczęściej przeprowadzał ba-
dania doświadczalne, były budowle wyso-
kie (wieże, maszty, kominy przemysłowe, 
chłodnie kominowe) oraz ustroje cięgnowe, 
hale przemysłowe, fundamenty pod maszy-
ny, mosty. Wyniki uzyskane podczas badań 
stanowiły podstawę nie tylko do ocen dia-
gnostycznych, ale do wielu uogólnień teore-
tycznych, umożliwiających lepszy, bardziej 
odpowiadający rzeczywistości opis pracy 
różnego typu konstrukcji budowlanych.

Szczególną rolę odegrał Profesor w roz-
wijaniu problematyki wpływów sejsmicznych 
na budowle. W Polsce był głównym konsul-
tantem w sprawie projektowania i wykonaw-
stwa obiektów inżynierskich na terenach sejs - 
micznych. Zapoczątkował systematyczne 
badania z zakresu wpływów parasejsmicz-
nych na budowle (termin „parasejsmiczne” 
został wprowadzony przez Profesora). Jego 
dwie fundamentalne prace opublikowa-
ne w Zeszytach Naukowych Politechniki 
Krakowskiej — „Ujęcie obliczeniowe oraz 
ocena wpływu drgań i wstrząsów ze źródeł 
zewnętrznych na niektóre typy budynków” 
(nr 1 z 1961 r.) oraz „Próba klasyfi kacji 
szkodliwości wpływów drgań i wstrząsów na 

ludzi znajdujących się w budynkach” (nr 1 
z 1966 r.) — tworzyły podstawy naukowego 
ujęcia problematyki działań parasejsmicz-
nych na budowle i ludzi w budynkach. 

Oryginalnym osiągnięciem profesora 
Ciesielskiego było opracowanie skal wpływu 
drgań parasejsmicznych na budowle, zna-
nych pod nazwą „skale SWD” i cytowanych 
w literaturze zagranicznej. Jako pierwszy 
w Polsce określił wpływy drgań komunika-
cyjnych na budowle zabytkowe (pierwsze 
obszerne badania dotyczyły budowli za-
bytkowych w Krakowie). Rozwijał z powo-
dzeniem także prace badawcze związane 
z rozpoznaniem zachowań parasejsmicz-
nych wywołanych przez wybuchy, tąpnięcia, 
drgania maszyn specjalnych. Z inicjatywy 
Profesora i pod jego kierunkiem powstały 
dwie polskie normy, które dotyczyły wpły-
wu drgań parasejsmicznych na budynki 
(PN-85/B-02170) oraz na ludzi 
(PN-88/B-02171). Profesor, uczestnicząc 
w pracach międzynarodowych organizacji 
normalizacyjnych (np. ISO), wniósł znaczą-
cy i twórczy wkład np. w kształt normy 
ISO-101137 „Bases for design of struc-
tures — Serviceability of buildings against 
vibration”.

Dziedzictwo
Badania naukowe prowadzone przez 

zespół profesora Romana Ciesielskiego 
były zgodne z problemami pojawiającymi 
się w praktyce inżynierskiej. Ich rozwiązy-
wanie wymagało odpowiedniego war sztatu 
pracy. Ważną rolę w tym względzie odgry-
wały prace doświadczalne, realizowane 
przeważnie na obiektach rzeczywistych. 
Doskonalenie metod badawczych, sta-
wianie wysokich wymagań jakościowych 

wyspecjalizowanemu zespołowi pracowni-
ków gwarantowało stały rozwój Laborato-
rium Badania Odkształceń i Drgań Budowli 
i zaowocowało przyznaniem jednostce 
w 2007 r. akredytacji PCA (nr AB846), po-
twierdzającej kompetencje w dziedzinie 
badań dynamicznych prowadzonych we-
dług procedur wymaganych w ocenie wpły-
wu drgań na budowle i ludzi w budynkach. 
Istotne, że laboratorium nadal zachowuje 
status jednostki akredytowanej przez PCA. 

W 1978 r. odbyło się z inicjatywy Pro-
fesora pierwsze sympozjum poświęcone 
problemom oddziaływań sejsmicznych na 
budowle. Podczas kolejnych tego rodzaju 
spotkań naukowych poszerzono ich tematy-
kę o oddziaływania parasejsmiczne na bu-
dowle i ludzi w budynkach. W 2003 r. Profe-
sor przewodniczył komitetowi naukowemu 
sympozjum po raz ostatni. Po jego śmierci 
spotkania osób zaangażowanych w rozwią-
zywanie problemów dotyczących oddziały-
wań sejsmicznych i parasejsmicznych na 
budowle były kontynuowane, a autorzy wielu 
obecnie powstających opracowań, zatrud-
nieni w krajowych i zagranicznych ośrod-
kach badawczych, korzystają z obszernego 
zbioru publikacji Profesora. Można się o tym 
przekonać również na podstawie współcze-
śnie tworzonych zestawień cytowań prac 
Profesora, podawanych w różnych bazach 
naukowych.

Jego opublikowany dorobek obejmuje 
ponad 500 prac naukowych i naukowo-
-technicznych, w tym około 150 w językach 
obcych. Dotyczyły one, oprócz wspomnia-
nych już zagadnień, także obciążeń wia-
trem, metod obliczeń i badań doświadczal-
nych budowli w skali naturalnej (in situ) 
oraz badań elementów i modeli budowli 
w skali laboratoryjnej. Charakterystyczną 

Dla elektrowni w Jaworznie zespół prof. Ro-
mana Ciesielskiego wykonywał ekspertyzę 
stanu technicznego kominów
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W trakcie pomiarów drgań
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Roman Ciesielski urodził się w Krako-
wie 4 listopada 1924 r. Był uczniem Gim-
nazjum im. Nowodworskiego, a w czasie 
okupacji ukończył Szkołę Budowlaną. Pra-
cował jako technik budowlany na terenie 
Krakowa i przy zaporze wodnej w Czcho-
wie. Po 1945 r. związał swoje losy z nowo 
tworzącą się uczelnią techniczną, Poli-
techniką Krakowską.

W 1948 r. rozpoczął pracę w Katedrze 
Statyki Budowli i Wytrzymałości Materia-
łów. Jako pracownik tej jednostki przeszedł 
wszystkie szczeble kariery akademickiej 
— od asystenta do profesora zwyczajne-
go, zdobył wszystkie stopnie i tytuły na-
ukowe, pełnił najbardziej odpowiedzialne 
funkcje. W 1958 r. obronił pracę doktor-
ską, a w 1961 r. — rozprawę habilitacyjną. 
Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał 
w 1963 r., a zwyczajnego — w 1974 r.

W 1971 r. został wybrany na członka 
korespondenta Polskiej Akademii Nauk, 
a od 1983 r. był jej członkiem rzeczywistym. 
Na Politechnice Krakowskiej pełnił funkcje 
kierownika Zakładu, a następnie Katedry 

Dynamiki Budowli, potem — dyrektora In-
stytutu Mechaniki Budowli, prorektora (ka-
dencja 1972–1975), a w roku akademickim 
1981/1982, trudnym dla Polski okresie — 
rektora. W stanie wojennym, w wakacje 
1982 r. władze wojskowe odwołały Profeso-
ra ze stanowiska rektora PK. W następnym 
roku w kilkustopniowych wyborach repre-
zentanci społeczności akademickiej z całej 
Polski powierzyli mu funkcję przewodni-
czącego Rady Głównej Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego (kadencja 1982–1985). 
Działalność Profesora na forum krajowym 
obejmowała również: pełnienie funkcji se-
natora Rzeczypospolitej Polskiej w senacie 
pierwszej kadencji w latach 1989–1991, 
a od 1987 r. trzykrotnie członkostwo w Pre-
zydium Polskiej Akademii Nauk. Od 1989 r. 
był członkiem czynnym reaktywowanej Pol-
skiej Akademii Umiejętności.

Był niestrudzonym organizatorem ży-
cia naukowego w Polsce, m.in. jako prze-
wodniczący Komitetu Nauki PZITB (w la-
tach 1962–1972), przez wiele lat działał 
w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej 

PAN (w latach 1972–1990 — przewodni-
czący, później — przewodniczący hono-
rowy) i w jego sekcjach. Był inicjatorem 
powołania Komisji Budownictwa Oddziału 
Krakowskiego PAN i jej przewodniczącym. 
Jako członek czy przewodniczący komi-
tetów organizacyjnych i naukowych wielu 
konferencji, sympozjów naukowych krajo-
wych i zagranicznych wywierał stymulują-
cy wpływ na rozwój nauk technicznych.

Miał również znaczące osiągnięcia 
dydaktyczne w kształceniu młodej ka-
dry naukowej. Za działalność zawodową 
i społeczną otrzymał odznaczenia pań-
stwowe oraz wiele odznaczeń resorto-
wych i regionalnych. W 1993 r. „za wybit-
ne zasługi w działalności publicznej oraz 
osiągnięcia w pracy naukowej” prezydent 
RP nadał Profesorowi Krzyż Komandorski 
Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, zaś 
w 2004 r., w przededniu śmierci — Krzyż 
Wielki Orderu Odrodzenia Polski. Od 
1995 r. był doctorem honoris causa Poli-
techniki Krakowskiej.

Opracował: J. K.

cechą wszystkich jest wychodzenie poza 
opisy formalne, dążenie do jasnych, czę-
sto zaskakująco prostych interpretacji fi zy-
kalnych. Duża część tych pozycji została 
opracowana ze współautorami.

Stacja Ciesielskiego
Profesor Roman Ciesielski angażował 

się również w sprawy związane z budo-
wą i eksploatacją metra w Warszawie. Był 
członkiem Rady Naukowo-Konsultacyjnej, 
powołanej przy Metrze Warszawskim. 
Do współpracy z tą instytucją włączał 
Krzysztofa Stypułę, który został potem 
pełnoprawnym jej członkiem. Metro War-
szawskie postanowiło zapisać w pamięci 
warszawiaków postać Profesora i uho-

norować jego wkład pracy, umieszczając 
na stacji „Politechnika” poświęconą mu 
tablicę. Pod płaskorzeźbą widnieje napis: 
„Profesor zwyczajny doktor habilitowany 
inżynier ROMAN CIESIELSKI 1924–2004. 
Profesor Politechniki Krakowskiej, członek 
rzeczywisty PAN, wielce zasłużony członek 
Rady Naukowo-Konsultacyjnej przy Me-
trze Warszawskim. Grudzień 2004 r. Metro 
Warszawskie”.

W pamięci wielu osób i instytucji 
„posługa myślenia”, realizowana przez 
profesora Romana Ciesielskiego, jest 
zachowywana do dziś. Do rezultatów wie-
lokierunkowego naukowego dzieła Profe-
sora nawiązują również wszyscy, którzy 
współcześnie rozwiązują problemy dyna-
miki budowli i diagnostyki dynamicznej. 

Najważniejsze jednak, że nadal trwa od-
działywanie Profesora na tych, którzy 
w jakimś okresie swego życia byli blisko 
jego drogi i mogli czerpać z jego przykła-
du. Dla nich pozostaje on nadal „układem 
odniesienia”, zwłaszcza wtedy gdy trzeba 
podjąć ważne decyzje.

*
4 czerwca w Instytucie Mechaniki Bu-

dowli PK odbyło się seminarium poświęco-
ne profesorowi Romanowi Ciesielskiemu, 
jego naukowym i zawodowym dokona-
niom. 

Janusz Kawecki

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki pracuje 
w Katedrze Statyki i Dynamiki Budowli w In-
stytucie Mechaniki Budowli PK.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Prof. Michał Życzkowski (z lewej) wraz z mał-
żonką Teresą oraz prof. Roman Ciesielski
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Podczas jubileuszu 70. urodzin prof. Romana Ciesielskiego w 1995 r. Od lewej: ówczesny 
dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Antoni Stachowicz, prof. PK, rektor PK 
prof. Józef Nizioł, jubilat i prof. Janusz Kawecki — dyrektor Instytutu Mechaniki Budowli
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Mekka pasjonatów historii 
lotnictwa

Świdnica — to miasto powiatowe w wo-
jewództwie dolnośląskim, miasto o bogatej 
historii. Prawa miejskie otrzymała mniej 
więcej w tym samym czasie co Kraków. 
Przez sto lat była stolicą piastowskiego 
księstwa i stała się jednym z największych 
miast Śląska. Dziś świadectwem dawnej 
zamożności są liczne zabytki, łącznie z ba-
rokowym ewangelickim kościołem Pokoju, 
który wpisano na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Świdnica przyciąga 
też masowo pasjonatów historii lotnictwa. 
Tuż obok Parku im. Władysława Sikorskie-
go stoi bowiem willa, w której w młodości 
mieszkał z rodziną najsłynniejszy pilot 
I wojny światowej Manfred von Richthofen, 
zwany także „Czerwonym Baronem”.

Wiedząc, że Konrad Tondera intere-
suje się dziejami lotnictwa, dr inż. arch. 
Krzysztof Wielgus — znany miłośnik tej te-
matyki — zaproponował mu przygotowanie 

projektu miejsca upamiętniającego w Świd-
nicy czołowych pilotów I wojny światowej, 
której stulecie wybuchu mija w tym roku. Po-
mysł okazał się trafi eniem w dziesiątkę. Gdy 
student PK przyjechał do Świdnicy w celu 
zebrania niezbędnych danych, dowiedział 
się, że lokalne władze myślały już, jak wyko-
rzystać atut związków miasta z dziejami lot-
nictwa, lecz nie wiedziały, jak się do tego za-
brać. Konrad Tondera usłyszał też, że swój 
projekt będzie mógł zgłosić na konkurs prac 
magisterskich, dyplomowych i licencjackich 
dotyczących Świdnicy.

Promotorem jego dyplomu zostali 
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, 
prof. PK i dr inż. arch. Krzysztof Wielgus. 
Ze swej strony władze Świdnicy udzieliły 
wszelkiej niezbędnej pomocy. Miasto udo-
stępniło materiały archiwalne, a także prze-
kazało sugestie ze strony dolnośląskiego 
konserwatora zabytków. Zainteresowanie 
to sprawiło, że od samego początku Kon-
rad Tondera pracę nad projektem traktował 
nie jak wprawkę studencką, w której można 

popuścić wodze fantazji, ale jak zadanie 
wykonywane pod kątem przyszłej realizacji. 

Zintegrować wartości
Park, który Konrad Tondera postanowił 

częściowo wykorzystać jako miejsce upa-
miętnienia wybitnych pilotów, jest bardzo 
ładny, chociaż dziś mocno zapuszczony. 
Dr Krzysztof Wielgus wyjaśnia, że park 
pochodzi z drugiej połowy XIX w. Powstał 
na terenach pofortyfi kacyjnych świdnickiej 
twierdzy (zachowały się nawet fragmenty 
umocnień z XVIII w.). Z upływem czasu 
pozbawiona opieki roślinność zdziczała 
i teren nabrał charakteru parku leśnego. 
Całość wygląda jednak bardzo malow-
niczo. Człowiek czuje się tu jak w środku 
prawdziwego lasu czy gaju. 

Tondera postanowił, że nie nie będzie 
psuć stanu obecnego próbą przywrócenia 
parkowi wyglądu znanego z wielu starych 
pocztówek. Ze względu na posadzenie na 
tym obszarze różnych pomnikowych drzew 
z całego świata park nabrał cech ogrodu 
botanicznego. Idea zawarta w projekcie 
studenta PK polega na zintegrowaniu war-
tości dziś istniejących z nowymi, takimi jak 
dodatkowe alejki, ścieżki czy mała architek-
tura. Przy czym autor projektu założył, że 
miejsce powinno łączyć funkcje tradycyj-
nego parku dla codziennych użytkowników 
z rolą edukacyjną, a więc wspomnianym 
już upamiętnieniem asów przestworzy.

W tym celu wytyczony został szlak, 
na którym wyznaczono 19 przystanków. 
Każdy z nich służy przedstawieniu postaci 
jednego z wybranych, najlepszych pilotów 
każdego kraju, biorącego udział w I wojnie 
światowej. Wybór konkretnych osób nie był 
łatwy, bo wszyscy ludzie, którzy podejmo-
wali się pilotażu ówczesnych aeroplanów, 
byli wyjątkowymi postaciami. Zanim opa-
nowali sztukę latania, przeważnie jeździli 
konno, uprawiali fechtunek, pływali jachta-
mi i prowadzili automobile. Już samo wzbi-
cie się w powietrze oznaczało podjęcie 
wielkiego ryzyka, gdyż ówczesne maszyny 
latające były zbudowane z drewna. Byle 
iskra mogła wywołać pożar, a piloci nie 
mieli jeszcze spadochronów. Pamiętajmy, 
że w chwili wybuchu wojny od pionierskie-
go lotu braci Wright minęło zaledwie 10 lat 

Skrzydła wśród drzew
Student Politechniki Krakowskiej wykonał projekt, 
który zainteresował Świdnicę

To nie miała być praca konkursowa. Konrad Tondera początkowo myślał 
tylko o zwieńczeniu swoich studiów architektonicznych II stopnia dobrze 
przygotowanym dyplomem. Kiedy jednak zjawił się w Świdnicy, aby uzy-

skać w urzędzie miasta niezbędne materiały i poprosić o wsparcie podczas 
przygotowywania projektu, usłyszał, że może wziąć udział w konkursie. Wystar-
tował więc i… wygrał.
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i kilka miesięcy. Technika lotnicza raczko-
wała. Średnia długość życia brytyjskiego 
pilota na froncie wynosiła 12 dni!

Wśród asów przestworzy nie brakowa-
ło już wówczas Polaków lub osób polskie-
go pochodzenia. Dwóch z nich, latających 
w barwach Austro-Węgier, trafi ło do projek-
towanego parku. To urodzony w Wadowi-
cach Godwin Brumowski oraz Stefan Stec, 
uznawany za twórcę znaku biało-czerwonej 
szachownicy. Znak ten, dziś symbol rozpo-
znawczy polskiego lotnictwa wojskowego, 
był znakiem osobistym Stefana Steca, 
służącego w 3. Kompanii Lotniczej. Piloci 
mogli bowiem umieszczać na kadłubach 
swoich maszyn tego typu oznaczenia. Nie-
którzy więc malowali swoje herby rodowe, 
a Polak Stanisław Tomicki (również służący 
w lotnictwie austro-węgierskim) używał… 
swastyki. Bez jakichkolwiek złych intencji, 
gdyż symbolem ruchu faszystowskiego 
stała się ona znacznie później. 

Eskadra cieni
Projekt parku asów lotnictwa obejmu-

je około 4 ha z ogólnej powierzchni 8 ha 
istniejącego dziś drzewostanu. Park ma 
być swego rodzaju opowieścią o pilotach 
I wojny światowej, bez względu na to, po 
której stronie walczyli. Każdy z 19 plano-
wanych przystanków to niewielki betono-
wy blok, nad którym na wysokości około 
2,5 m umieszczona jest płyta z hartowa-
nego szkła, z czarną sylwetką samolotu. 
Każda sylwetka przedstawia konkretny 
typ maszyny pilotowanej przez lotnika, 
którego nazwisko umieszczono na beto-
nowym bloku. Takie sylwetki drukowano 
w poradnikach dla pilotów i artylerzystów, 
aby ułatwiać odróżnianie maszyn własnych 
od maszyn przeciwnika. W słoneczne dni 

sylwetki samolotów będą tworzyć na ziemi 
cienie podobne do tych, jakie kiedyś rzu-
cały prawdziwe samoloty. — Powstanie 
eskadra cieni — komentuje dr Krzysztof 
Wielgus. 

Do motywów lotniczych nawiązują 
też inne elementy projektowanego parku. 
Przykładowo, kształt ławek zainspirowa-
ny został konstrukcją skrzydeł płatowców 
z okresu I wojny światowej. W podobny 
sposób zaprojektowano lampy i kosze na 
śmieci. Nawet parkowa zieleń odwołuje się 
do historycznych skojarzeń. Jedyna więk-
sza polanka w całym parku ma zostać po-
kryta czerwoną trawą odmiany „red baron”, 
wysianą w kształcie Fokkera Dr.I w skali 
1:1, a więc utworzyć zarys maszyny, z któ-
rą głownie kojarzony był „Czerwony Baron”. 
Całe założenie ma prowadzić do pozostało-
ści mauzoleum Manfreda von Richthofena, 

znajdujących się na terenie parku (właści-
wy grób lotnika jest poza Polską). 

Dr Krzysztof Wielgus szczególnie pod-
kreśla edukacyjne walory projektu. Zwraca 
uwagę, że Konrad Tondera nie proponuje 
nudnego wykładu historycznego prowa-
dzonego za pomocą tablic informacyjnych, 
lecz metodą aluzji wprowadza człowieka 
spacerującego po parku na ścieżkę wiedzy 
o lotnictwie czasów I wojny światowej. 

*
Projekt wychowanka Politechniki Kra-

kowskiej wzbudził duże zainteresowanie 
w Świdnicy. Po obronieniu przez Konrada 
Tonderę dyplomu, ale jeszcze przed roz-
strzygnięciem konkursu, władze miasta 
poprosiły o publiczne przedstawienie za-
łożeń projektu. Został on zaprezentowany 
również w Dolnośląskiej Akademii Lotni-
czej. Spotkania zaowocowały publikacjami 
w lokalnych mediach, jak i licznymi wypo-
wiedziami w internecie. Dyskusja znacznie 
wykroczyła poza kwestię wartości samego 
projektu. W szczególności spory wywołał 
problem upamiętnienia w Polsce najsłyn-
niejszego świdniczanina, jakim jest nie-
miecki pilot. 

Niezależnie od pojawiających się wąt-
pliwości natury politycznej sam projekt kra-
kowskiego studenta został wysoko oceniony 
przez jury świdnickiego konkursu. Konrad 
Tondera, już jako magister, otrzymał jedną 
z trzech równorzędnych nagród głównych. 
Odebrał ją 25 listopada 2013 r. Koncepcja 
absolwenta Politechniki Krakowskiej spodo-
bała się też władzom Świdnicy. 

Lesław Peters

Konrad Tondera (z prawej) odbiera nagrodę
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Dużym zainteresowaniem cieszył 
się tradycyjny rajd Politechniki Krakow-
skiej w powiecie gorlickim. W imprezie, 
która odbyła się w dniach 1–4 maja, 
uczestniczyło około 3000 osób, z cze-
go ponad 100 udało się na trasy gór-
skie. Co ważne, po raz pierwszy od 
czterech lat nie zepsuły imprezy kapry-
sy pogody.

Miejscem zbiórki uczestników 
52. „Erupcyjnego” Rajdu PK była Zdynia 
— niewielka, malownicza miejscowość, 
znana przede wszystkim z dorocznego 

Słoneczny rajd PK
Święta Kultury Łemkowskiej „Łemkow-
ska Watra”. W szczycącej się średnio-
wiecznym rodowodem Zdyni można zo-
baczyć drewnianą prawosławną cerkiew 
pod wezwaniem Opieki Matki Bożej. Aby 
nieco uatrakcyjnić formułę rajdu, studen-
tów zachęcano, aby do Zdyni przyjeż-
dżali na rowerach lub autostopem, cho-
ciaż zwolennicy bardziej tradycyjnych 
(wygodnych) metod podróżowania mogli 
skorzystać z autokarów. Na przybyszy 
czekało wiele wydarzeń. Były koncerty, 
konkursy, gry i zabawy. 

Na zakończenie rajdu jego uczest-
ników odwiedzili rektor PK prof. Kazi-
mierz Furtak i prorektor ds. studenckich 
prof. Leszek Mikulski. Wraz z ich od-
jazdem pogoda… popsuła się, ale na 
szczęście impreza zbliżała się już do 
końca. Rajd przebiegł w spokojnej, kul-
turalnej atmosferze. Zadowolone z jego 
przebiegu były miejscowe władze, któ-
re zaprosiły studentów do przyjazdu 
w przyszłym roku.

(ps)

Dom Studencki Politechniki Kra-
kowskiej „Bartek” został wykorzystany 
jako wielki ekran podczas niezwykłego 
widowiska, które przygotowali studenci 
informatyki z Wydziału Fizyki, Mate-
matyki i Informatyki w ramach tego-
rocznych Czyżynaliów. 14 maja odbył 
się pokaz użycia technologii mappingu 
3D. Używając rzutników, świecących 
z mocą 40 tys. lumenów, studenci wy-
kreowali na elewacji budynku wielo-
barwny świetlny spektakl. W trwającej 
około 10 minut animacji nawiązano do 
siedmiu wydziałów politechniki. Jeden 
z bardziej efektownych obrazów wido-
wiska publikujemy na pierwszej stronie 
okładki tego numeru.

Od strony sprzętowej pokaz został 
wsparty przez fi rmę Visualsupport. Stu-

Niezwykłe widowisko w Czyżynach

denci zaangażowani w realizację pro-
jektu pracowali pod kierunkiem dr. inż. 
arch. Pawła Ozimka (na zdjęciu pierwszy 

z prawej) z Zakładu Grafi ki Komputerowej 
i Obliczeń Wysokiej Wydajności WFMiI.

(ps)

Tytuł Najmilszej Studentki Politechniki 
Krakowskiej zdobyła Angelika Wielgus. 
Najwyżej oceniła ją również publiczność 
uczestnicząca w tegorocznych wyborach 
Najmilszej Studentki Krakowa. 

Jest rodowitą krakowianką, ukoń-
czyła VI LO. Studiuje ochronę środowi-
ska na Wydziale Inżynierii Środowiska, 
obecnie na III roku. Marzy jednak o tym, 
by zostać znaną dziennikarką i może po-
chwalić się już całkiem sporym, jak na 
swój młody wiek, doświadczeniem w tej 
dziedzinie. Za sobą ma m.in. praktyki 
w Radiu Kraków i Radiu RMF. W inter-
netowym radiu eLO-RMF razem z ko-
legą prowadziła audycję „Zwykłe życie 
niezwykłych ludzi” (gościli np. Zbigniewa 

Wybrano Najmilszą i SuperStudenta PK
Wodeckiego, Nelly Rokitę, Józefa Las-
sotę i Małgorzatę Kożuchowską). Wystę-
powała też w telewizji internetowej. Wraz 
z przyjaciółmi opublikowała książkę 
„18 cudów Krakowa według młodzieży”. 

Teraz jest serwisantką w radiu działają-
cym przy RMF. 

Czy jednak ostatecznie Angelika 
zostanie dziennikarką? Ochronę środo-
wiska na PK wybrała z rozsądku, jako 
gwarancję zdobycia dobrego zawodu. 
A teraz studia zaczęły się jej bardzo 
podobać. Szczególnie interesuje ją 
oczyszczanie ścieków i gospodarowa-
nie odpadami. Nic więc jeszcze nie jest 
przesądzone… 

SuperStudentem został Michał Ha-
brat, który studiuje energetykę na I roku 
na Wydziale Mechanicznym. Michał 
udziela się także w pracach Rady Miesz-
kańców DS-2.

(ps)
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Angelika Wielgus i Michał Habrat
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8 maja br. w Teatrze Zależnym 
Politechniki Krakowskiej gościliśmy 
Jana Peszka. Spotkanie z tym wybit-
nym aktorem, który wykonał słynny 
„Scenariusz dla nie istniejącego, lecz 
możliwego aktora instrumentalnego”, 
odbyło się w ramach cyklu „Wirtuozi 
w Politechnice” oraz zajęć „Muzyczny 
kanon chemika”, prowadzonych od 
2011 r. na Wydziale Inżynierii i Techno-
logii Chemicznej PK. Zaprezentowany 
spektakl nie jest bynajmniej tradycyj-
nym utworem scenicznym, ale rodza-
jem partytury rozpisanej na aktora.

„Scenariusz dla nie istniejącego, lecz 
możliwego aktora instrumentalnego” 
został napisany w 1963 r. przez awan-
gardowego kompozytora i dramaturga 
Bogusława Schaeffera z myślą o Janie 
Peszku. W roku powstania dzieła Peszek 
był studentem krakowskiej szkoły teatral-
nej i jako członek legendarnego Ensem-
ble MW 2 poznał Schaeffera, który do-
piero po jedenastu latach zobaczył w nim 
„możliwego aktora instrumentalnego”, 
gotowego do wykonania tego niezwykle 
trudnego zadania scenicznego. Prapre-
miera „Scenariusza” odbyła się w 1976 r. 
Od tego czasu Jan Peszek zagrał go po-
nad dwa tysiące razy, niemal na wszyst-
kich kontynentach. Jak sam przyznaje, 
nie był tylko na Hawajach, bo wówczas 
padał deszcz, i na Antarktydzie. 

Kompozycja ta — będąca owocem 
syntezy muzyki, literatury i sztuk plastycz-
nych — jest jedną z najbardziej znanych 

„partytur teatralnych” Schaeffera, obok 
„Kwartetu dla czterech aktorów” i „Sce-
nariusza dla trzech aktorów”. Używając 
formy groteskowej, aktor wygłasza nie-
zwykle aktualny wykład o sztuce współ-
czesnej. Traktuje siebie jako instrument, 
a do wydobywania rozmaitych dźwięków 
wykorzystuje rekwizyty, takie jak plasti-
kowe rurki, którymi wymachuje z różną 
częstotliwością, napiętą żyłkę wędkarską, 
piłeczki pingpongowe, drewnianą listwę, 
gra nawet mokrą szmatą do podłogi. Nie 

Gościem Politechniki Krakowskiej był wybitny aktor 

Jan Peszek — artysta totalny
przerywa monologu, jedząc jabłko, robiąc 
ciasto na stole czy wykonując akrobacje 
na malarskiej drabinie. W utworze poja-
wia się także Karol (przechylona puszka 
wypełniona wodą), który — będąc sce-
nicznym przeciwieństwem intelektualisty 
rozważającego o roli artysty we współ-
czesnym świecie — myśli o tym, co przy-
ziemne. Wirtuozowska gra i reżyseria 
Jana Peszka to najpełniejsza realizacja 
wizji teatru Bogusława Schaeffera.

W roku obecnym Jan Peszek obcho-
dzi jubileusz 70. urodzin, 50-lecie pracy 
artystycznej, 30-lecie pracy pedagogicz-
nej i 45-lecie małżeństwa. Z tej okazji 
w Starym Teatrze zobaczyć mogliśmy 
raz jeszcze „Scenariusz”, a potem „Do-
śpiewanie. Autobiografi a”. W tym no-
wym projekcie Jan Peszek dośpiewuje 
do „Wariacji Goldbergowskich” Jana 
Sebastiana Bacha (w wykonaniu Glenna 
Goulda) urywki ze swojej biografi i. 

Teatr w wykonaniu Jana Peszka jest 
nie tylko brawurowym pokazem war-
sztatowego mistrzostwa, ale także oka-
zją do spotkania z artystą totalnym, który 
zawsze jest sobą.

Piotr Romańczyk

Dr Piotr P. Romańczyk pracuje na stanowisku 
adiunkta w Katedrze Biotechnologii i Chemii 
Fizycznej PK w Zespole Elektrochemii Mo-
lekularnej i Elektrokatalizy. Jest melomanem 
i pomysłodawcą przedmiotu „muzyczny kanon 
chemika” oraz cyklu „Wirtuozi w Politechnice”. 

W 1974 r. działające przy Politechnice Krakow-
skiej Studenckie Studio Radiowe „Nowinki” zostało 
najlepszą rozgłośnią akademicką w Polsce i zdo-
było Laur Czerwonej Róży (zdjęcie po prawej). 

Na zdjęciu po lewej ówczesny zespół radiowy 
— w górnym rzędzie (od prawej): Wojciech So-
bol, Zbigniew Pieciul, Zdzisław Bogucki i osoba, 
której personaliów nie udało się ustalić; w środ-
kowym rzędzie (od lewej): Jan Kwadrans, Joan-
na Herman, Halina Górska, Ewa Kochanowicz, 
Barbara Czarnocka, Andrzej Stolarczyk; u dołu: 
Jerzy Sosin (z lewej) i Dodek Żywioł.

Jan Zych

„Nowinki” odtrąbiły sukces
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W gmachu Muzeum Narodowego 
w Krakowie 4 maja otwarto wystawę 
poświęconą Stanleyowi Kubrickowi, 
jednemu z największych twórców świa-
towego kina XX wieku. Wystawa jest 
rozwinięciem ekspozycji przygotowanej 
przez Deutsches Filmmusem z Frank-
furtu przy współudziale spadkobierców 
artysty. W wernisażu uczestniczyła Chri-
stiane Kubrick, ostatnia żona reżysera 
i Jan Harlan, producent jego fi lmów.

Wystawa wywiera duże wrażenie. Bez 
względu na to, czy jest się tylko miłośni-
kiem Kubricka, kinomanem czy amatorem 
wystaw muzealnych, każdy musi docenić 
ogrom i formę tej ekspozycji. Na wysta-
wę składa się ponad 1000 eksponatów 
— fragmenty scenografi i, makiety deko-
racji, kostiumy, oryginalne scenariusze, 
oryginalna makieta statku kosmicznego, 
weneckie maski, kostium małpy, panel 
komputera HAL 9000, pokój 237 czy — na 
czym chcę tu skupić uwagę — sprzęt foto-
grafi czny, jakim posługiwał się Kubrick, na 
przykład aparat Grafl ex.

Wystawa jest wydarzeniem kultural-
nym samym w sobie, ale też wydarzeniem 
multimedialnym. To słowo robi w ostatnich 
latach wielką karierę. W odniesieniu do 
wystawy w Muzeum Narodowym oznacza, 
że wkraczamy w świat dźwięku, światła, 
obrazu i wszelkich możliwych ich interak-
cji. To one, wszystkie razem, „tworzą” eks-
pozycję. Spróbujmy spojrzeć na wystawę 
oczami fi zyka zafascynowanego zmianami 
technologii.

Sami twórcy wystawy (kuratorem jest 
Rafał Syska, zaś autorami aranżacji Maja 
Gralak i Tomasz Wójcik) proponują zwie-
dzającym trzy ścieżki poznawcze: ścież-
kę „wojny”, ścieżkę „szaleństwa” i ścieżkę 
„technologii”. Skupmy się na tej ostatniej. 
Już samo porównanie aparatu fotogra-

fi cznego Grafl ex 
ze współczesnym 
sprzętem fotogra-
fi cznym, nawet 
tym dostępnym 
każdemu do co-
dziennego, nie-
profesjonalnego 
użytku, ukazuje 
ogromną zmianę 
technologiczną . 
Często nie uświa-
damiamy sobie 
tych różnic, jeśli 
nie dokonamy fi -
zycznego porów-
nania sprzętów. 
Jednym z waż-
nych, a może wręcz głównym obiektem 
na ścieżce technologicznej są kapsuły 
projekcyjne. Te niewielkie kabiny, prawie 
zamknięte, z umieszczonymi w nich nie-
dużymi wyświetlaczami ciekłokrystalicz-
nymi i dobrymi głośnikami, pozwalają na 
zapoznanie się z fi lmami Kubricka w in-
tymnej relacji reżyser — widz. Technolo-
gia ta jest większości z nas znana cho-
ciażby z używanych codziennie tabletów. 
Jednak jej przejęcie do poznawania „eks-
ponatów” wystawy jest na pewno rozwią-
zaniem nowatorskim. 

Niezatarte wrażenie wywołuje pobyt 
w małej sali projekcyjnej, gdzie prezento-
wany jest tak zwany steadicam. Steadicam 
(nazwa zastrzeżona) — to system stabi-
lizujący, mechanicznie izolujący kamerę 
od drgań przenoszonych na nią przez 
operatora. Daje to możliwość uzyskania 
płynnych ujęć, nawet gdy operator porusza 
się po nierównym terenie. Urządzenie wi-
dzieliśmy na pewno podczas różnych im-
prez. Ale, ponownie wprowadzając czynnik 
czasu (Kubrick stosował to rozwiązanie już 

w połowie lat siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku), 
uświadamiamy sobie, jak 
bardzo rozwinęła się tech-
nologia. Efekt ten wynika 
zapewne z rozwoju techno-
logii materiałowej, elektro-
niki i technologii optycznej.

À propos technologii 
optycznej. Jednym z obiek-
tów wystawy jest „okrągły 
ekspozytor z urządzeniami 
operatorskimi, obiektywami 
i kamerami” (cytat za prze-
wodnikiem wystawy). Widz 
może z bliska oglądnąć 

kamerę używaną przez operatorów współ-
pracujących z Kubrickiem. Porównanie jej 
z wersją współczesną mówi jednoznacznie: 
postęp. Gdy jednak, dysponując odrobiną 
wiedzy, przyglądniemy się prezentowanym 
obiektywom, zapewne zadamy sobie pyta-
nie: jak to możliwe, że wiele lat temu istnia-
ły obiektywy umożliwiające fi lmowanie przy 
świetle świecy. I co zaskakujące, przejrzy-
stość soczewek jest prawie niezmieniona. 
Oczywiście, znawca zauważy: one są duże 
i ciężkie. I będzie miał rację. Czy jednak 
zastąpienie szkła, zapewne ręcznie szlifo-
wanego, różnego rodzaju materiałami poli-
merowymi jest w tym przypadku rozwojem 
technologicznym czy też efektem ekonomii 
produkcji?

Ogromne wrażenie robi instalacja do 
tak zwanej przedniej projekcji. Można in-
teraktywnie uczestniczyć w spacerze po 
(czerwonej) planecie, będąc tak naprawdę 
w niewielkiej sali. Możemy zobaczyć swo-
ją wędrówkę w czasie rzeczywistym na 
ekranie, na który obraz przekazuje kamera 
znajdująca się tuż obok nas. Głębię zdjęcia 
plenerowego zapewnia układ luster, kamer 
i przeźroczy symulujących „kosmos”. Insta-
lacja pokazuje, jak znaną technologię moż-
na wykorzystać w nieszablonowy sposób. 
To za tę technologię, odpowiadającą za 
efekty specjalne, Kubrick otrzymał Oscara.

Wystawa jest wydarzeniem, w którym 
warto uczestniczyć. Polecam.

Wojciech Otowski

Dr hab. Wojciech Otowski, prof. PK jest pra-
cownikiem Instytutu Fizyki na Wydziale Fizy-
ki, Matematyki i Informatyki PK. 

Stanley Kubrick w Muzeum Narodowym oczami fi zyka

Jak to możliwe?
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Ultralekki pojazd 
dla niepełnosprawnych. 
Studenci z Krakowa zaprojektowali 
„Buzza”
TVN24 i tvn24.pl z 27 kwietnia 2014 r. 

Mały, ekologiczny, ultralekki pojazd prze-
znaczony dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich skonstruowali studenci 
Politechniki Krakowskiej. Elektryczny „Buzz” 
ma być odpowiedzią na problemy komunika-
cyjne mieszkańców wielkich miast. Prototyp 
kosztował zaledwie 25 tys. złotych. Pierw-
szy pokaz pojazdu odbył się podczas Dni 
Wynalazków na Politechnice Krakowskiej. 
Z „Buzza” można korzystać wyłącznie za po-
mocą rąk. Osoby niepełnosprawne nie mu-
szą się przesiadać z wózka do auta, bowiem 
wózek pełni również funkcję fotela kierowcy. 
Rolę podjazdu zapewnia dolna klapa, która 
opada na powierzchnię drogi. Zamykana 
jest wraz z górną klapą za pomocą jedne-
go uchwytu. Pojazd dla niepełnosprawnych 
skonstruowali studenci z Instytutu Pojazdów 
Samochodowych i Silników Spalinowych na 
Wydziale Mechanicznym: Jerzy Pajerski, 
Filip Przybylski, Dawid Żmuda i Jarosław Ru-
sek, pod kierunkiem opiekuna naukowego 
prof. Witolda Grzegożka. 

O „Buzzie” także m.in.: TVP, Polsat, 
TVN, TVN Turbo,Onet.pl, Wirtualna Polska, 
Radio Kraków, Radio Eska, Antyradio, Radio 
KrK, Radio RMF Maxxx, „Dziennik Polski”, 
Cyfrowaintegracja.pl, niepelnosprawni.pl 

Którędy powinno jechać metro? 
„Dziennik Polski” z 5 maja 2014 r.

W sprawie planowanej budowy metra 
powinno wypowiedzieć się jak najwięcej 
specjalistów i zwykłych mieszkańców. Czy 
w naszym mieście w ogóle potrzebne jest 
metro, a jeśli tak, to w które rejony Krakowa 
powinno dojeżdżać? Zaprezentowane przez 
Stanisława Albrichta z Pracowni Projektowej 
„Altrans” dwie propozycje przebiegu pierw-
szej linii z Nowej Huty do Bronowic wzbu-
dzają wiele kontrowersji zarówno wśród 
ekspertów, jak i mieszkańców. Naukowcy 
z Politechniki Krakowskiej narzekają m.in. 
na brak szerokiej dyskusji o metrze. — 
Uważam, że tworzenie i przedstawianie 
krakowianom pomysłów na metro powinno 
odbywać się z udziałem chociażby eksper-
tów od inżynierii ruchu — uważa dr hab. inż. 
Krzysztof Stypuła z PK. (…) Jego zdaniem 
należałoby pomyśleć chociażby nad tym, 
czy pierwsza linia krakowskiego metra nie 
powinna biec np. z północy na południe, czy-
li od okolic al. 29 Listopada przez centrum 

i dalej w stronę ul. Wielickiej do wyjazdu na 
Wieliczkę. To właśnie z tych kierunków do 
Krakowa wjeżdża bowiem zdecydowanie 
więcej aut niż np. od strony Nowej Huty.

Wielka płyta trzyma się dobrze
„Gazeta Wyborcza”, dodatek „Dom” 
z 7 maja 2014 r.

Głównym tematem VIII Forum Budow-
nictwa w Zakopanem była trwałość budyn-
ków z wielkiej płyty. Okazuje się, że bloki 
z lat 70. ubiegłego wieku mają się zupełnie. 
— Na Forum staramy się omawiać najbar-
dziej aktualne problemy branży budowlanej 
— mówi Piotr Hrabia, prezydent Galicyjskiej 
Izby Budownictwa. — W tym roku zajęliśmy 
się trwałością budynków z wielkiej płyty. Ale 
spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia 
Janusza Żbika z Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju na temat zmian prawnych przy-
gotowywanych przez resort dla całej branży 
budowlanej, a przede wszystkim przygoto-
wanie projektu Kodeksu Budowlanego, który 
niebawem ma trafi ć do prac legislacyjnych 
oraz projektów dwóch ustaw: o charaktery-
styce energetycznej i materiałach budow-
lanych. (...) Prof. Kazimierz Furtak, rektor 
Politechniki Krakowskiej, wygłosił referat 
na temat przeciwdziałania osuwiskom, eli-
minując takie zagrożenia już na etapie pro-
jektowania i wykonawstwa budowli inżynie-
ryjnych. Z kolei prof. Janusz Mierzwa z PK 
wygłosił referat na temat stosowania betonu 
o najwyższych parametrach wytrzymałościo-
wych w budownictwie, zarówno w przeszło-
ści, jak i nowoczesnych budowlach. Z kolei 
Stanisław Karczmarczyk z Okręgowej Ma-
łopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa wy-
głosił referat o współczesnych technologiach 
zabezpieczania i wzmacniania murów w pra-
cach remontowych i rewaloryzacyjnych oraz 
bezpieczeństwie użytkowania.

Debatowali, jak będziemy 
podróżować. Metro kontra 
tramwaje
„Gazeta Wyborcza” w Krakowie 
z 9 maja 2014 r.

Z inicjatywy krakowskiej PO w hotelu 
„Kossak” odbyła się debata na temat sen-
sowności budowy metra w Krakowie. Argu-
menty za i przeciw tej inwestycji, a także 
rozbudowie sieci tramwajowej wymieniali 
Stanisław Albricht (autor koncepcji budowy 
metra) oraz dr Marek Bauer (naukowiec 
z Politechniki Krakowskiej). Zalety metra? 
W ciągu godziny jest w stanie przewieźć 
kilkakrotnie więcej pasażerów niż tram-
waj na tym samym odcinku. Zapewnia 

większy komfort podróży (...) łatwiej prze-
konać kierowców, by pozostawili samo-
chód na parkingu przy przystanku metra 
niż przy przystanku tramwajowym. To 
przynajmniej pokazują doświadczenia war-
szawskie. Zalety linii tramwajowych? Są 
tańsze w budowie, nawet 20-krotnie. Moż-
na więc poprowadzić ich więcej i dzięki 
temu przewozić w ciągu godziny tyle samo 
osób co metrem.

Wielka przesiadka z aut. 
Wybieramy komunikację zbiorową
„Gazeta Wyborcza” z 14 maja 2014 r. 

W marcu sprzedano o 30 tys. biletów 
okresowych więcej niż w ubiegłym roku. 
— Wzrost zainteresowania komunikacją 
miejską to oczekiwany efekt rozszerzenia 
strefy płatnego parkowania — mówi An-
drzej Szarata z Politechniki Krakowskiej. 
Zastrzega jednak, że przepisy odnośnie do 
strefy wymagają rewizji. Zarząd Infrastruk-
tury Komunalnej i Transportu porównał 
wyniki sprzedaży biletów okresowych na 
komunikację miejską w pierwszym kwarta-
le 2013 r. i 2014 r. (…) W marcu natomiast, 
po rozszerzeniu strefy płatnego parkowa-
nia, odnotowano 16-procentowy wzrost 
sprzedaży biletów okresowych, a wpływów 
o 28 procent. Sprzedano 215 tys. biletów, 
czyli o 30 tys. więcej (z czego 3355 osób 
doładowało Krakowską Kartę Miejską po 
raz pierwszy). 

Studenci mają pomysły, jak 
zaaranżować przestrzeń publiczną 
w rejonie ulicy Karmelickiej
„Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”, 
krakow.naszemiasto.pl z 20 maja 2014 r.

Studenci architektury krajobrazu Po-
litechniki Krakowskiej mają pomysły, jak 
zaaranżować przestrzeń publiczną w re-
jonie ulic Karmelickiej, Rajskiej i Dolnych 
Młynów. Stworzyli koncepcje w ramach 
przedmiotu „projektowanie zintegrowane 
— wnętrze miejskie”, który prowadzony 
jest na II roku. Ich najciekawsze prace 
można do końca czerwca oglądać na 
wystawie zatytułowanej „Ogród Literac-
ki” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
przy ul. Rajskiej 1. Prowadząca zajęcia ze 
studentami prof. Krystyna Dąbrowska-Bu-
dziło wyjaśnia, że „Ogród Literacki” jest 
tu rozumiany jako dostępna dla wszyst-
kich mieszkańców przestrzeń związana 
z gmachem biblioteki, jako rodzaj placu 
miejskiego oraz ogrodu o wyraźnej wy-
mowie budzącej skojarzenia ze światem 
literatury. 

O Politechnice Krakowskiej napisali
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Chociaż znamy dziś zaawansowa-
ne techniki zapisu obrazów otaczającej 
nas rzeczywistości, tradycyjny rysunek 
odręczny nadal okazuje się formą przy-
datną i pożyteczną. Dr inż. arch. Beata 
Malinowska-Petelenz, adiunkt w Kate-
drze Kompozycji Urbanistycznej na Wy-
dziale Architektury PK, traktuje szkic ar-
chitektoniczny jako podstawowy, obok 
fotografi i, sposób zapisywania wrażeń 
z podróży. Rysunkowy plon swoich wy-
jazdów studialno-badawczych do róż-
nych krajów Europy pokazała na otwar-
tej w marcu wystawie w Galerii A1. 

Autorka prac eksponowanych w sie-
dzibie Wydziału Architektury przy ul. Pod-
chorążych twierdzi, że rysunek uczy po-
kory, dyscypliny i precyzji. Szkicownik zaś 
zapewnia codzienną gimnastykę oka, ręki 
i wyobraźni. Rola szkicu nie ogranicza się 
do tego, co widzimy na papierze; swe-
mu twórcy pomaga on utrwalić w pamięci 

Rysunki Beaty Malinowskiej-Petelenz w Galerii A1

Gimnastyka oka, ręki i wyobraźni

W Muzeum Podhalańskim im. Cze-
sława Pajerskiego w Nowym Targu na 
wystawie „Między płaszczyzną a prze-
strzenią” pokazane zostały prace 
dr. inż. Zbigniewa Latały. Ten wykładow-
ca na Wydziale Mechanicznym Politech-
niki Krakowskiej specjalizuje się w gra-
fi ce komputerowej, fotografi i i plakacie.

Podczas wernisażu, który odbył się 
20 marca, twórca wyznał, że zawsze fascy-

Prace Zbigniewa Latały w nowotarskim ratuszu

Wyobraźnia — przede wszystkim
nowały go obszary na pograniczu techniki 
i sztuki. Wystawa zorganizowana w nowo-
tarskim ratuszu stała się okazją do przypo-
mnienia bogatego dorobku Zbigniewa Latały, 
który własną twórczość łączy z pracą dydak-
tyczną nie tylko na PK. Wykładał i prowadził 
warsztaty w Niemczech, krajach skandy-
nawskich, Irlandii, USA, Kanadzie i Chinach. 
W Krakowie kształci również studentów 
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
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oglądane miejsce do tego stopnia, że na-
wet po latach miejsce to można w sposób 
syntetyczny odtworzyć. Rysunek, przed-
stawiając kawałek świata, wydobywa isto-

tę, ducha i głęboką strukturę danej rzeczy 
― przekonuje Beata Malinowska-Petelenz.

(R.)

Modrzewskiego oraz Małopolskiej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Józefa Dietla. Jako 
artysta dał się poznać przede wszystkim 
w dziedzinie grafi ki komputerowej. Jego pra-
ce były nagradzane na różnych konkursach 
w kraju i za granicą. Pokazano je na ponad 
80 wystawach.

(ps)
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Galeria GIL

Galeria Kotłownia

Sztuka papieru II — Magdalena 
Szyszkowska, Elżbieta Zrobek
5–27 maja 2014 r.

Magdalena Szyszkowska — absol-
wentka Państwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych im. C. K. Norwida w Lublinie, 
dyplom z grafi ki warsztatowej uzyskała 
pod kierunkiem prof. Stanisława Górec-
kiego w 1997 r. na Wydziale Artystycz-
nym UMCS w Lublinie. W 2011 r. ukoń-
czyła studia podyplomowe na Wydziale 
Malarstwa ASP w Krakowie (dyplom pod 
kierunkiem prof. Teresy Kotkowskiej-
-Rzepeckiej, aneks do dyplomu — ar-
tystyczny papier unikatowy.) Obecnie 
pracuje jako asystent w Instytucie Sztuk 
Pięknych UMCS w Lublinie. Zajmuje 
się rysunkiem, malarstwem oraz ekspe-
rymentalnymi technikami związanymi 
z papierem ręcznie czerpanym. Członek 
ZPAP, współzałożycielka „Otwartej Gru-
py”, skupiającej nauczycieli akademickich 

Instytutu Sztuk Pięknych w Lubli-
nie, uczestniczka wielu wystaw 
zbiorowych i indywidualnych.

Elżbieta Zrobek — w 2012 r. 
rozpoczęła studia doktoranckie 
w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Członek ZPAP oraz gru-
py artystycznej „ANTIDOTUM”. 
Uprawia malarstwo sztalugowe, 
a także tworzy autorski unikato-
wy papier ręcznie czerpany. Swe 
prace malarskie pokazywała już 
w Galerii „Gil”, tym razem wraz 
z koleżanką ze studiów podyplo-
mowych zaprezentowała „Sztukę 
papieru II”. Niezwykle delikatne 
i kruche kompozycje przyciągają 
uwagę kolorem i skomplikowaną 
wielowarstwową strukturą, której 
fotografi e, niestety, nie oddają.

(dz)

Trzy Bajki — Iwa Kruczkowska-
-Król, Jolanta Kuśmierska, 
Krzysztof Marchlak
24 kwietnia — 22 maja 2014 r.

Zabawny tytuł wystawy „Trzy Baj-
ki” podkreśla odrębność każdego arty-
sty, a także łączy ich niczym wspólny 
mianownik — bo cała trójka należy do 
uczniów profesora Zbigniewa Bajka — 
promotora na studiach doktoranckich 
Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP. 

Iwa Kruczkowska-Król i Jolanta 
Kuśmierska już po raz kolejny pre-
zentują swe prace w politechnicznych 
galeriach. Jolanta Kuśmierska konse-
kwentnie przedstawia kolejne prace 
z cyklu „Lucifer”, natomiast Iwa Krucz-
kowska za każdym razem pokazuje 
inny rodzaj twórczości, tym razem są 
to obrazy zainspirowane sztuką i kultu-
rą japońską.

Do grupy dołączył Krzysztof Mar-
chlak — absolwent krakowskiej ASP 

w pracowni prof. Adama Brinckena 
(2012 r.). Tworzy przede wszystkim 
abstrakcyjne obrazy-obiekty pokrew-
ne malarstwu materii, zajmuje się ry-
sunkiem, instalacją i grafi ką. Obecnie 
pracuje w dziale edukacji Muzeum Na-
rodowego w Krakowie oraz Muzeum 
Sztuki Współczesnej MOCAK, gdzie 
przybliża zagadnienia sztuki współ-
czesnej najmłodszym odbiorcom. 
Współpracował z Peggy Guggenheim 
Collection w Wenecji. W katalogu do 
wystawy można przeczytać, że „inte-
resuje go przede wszystkim człowiek, 
ale nie jako byt »materialny«, lecz 
jako jednostka pełna przeżyć, emocji 
i historii. Jego abstrakcyjne, organicz-
ne obrazy kojarzą się bardziej z wnę-
trzem ciała niż z jego zewnętrzną po-
włoką. Zarówno strukturą, materią, jak 
i kolorem, nadaje obrazom ładunek 
emocjonalny, który nie pozostawia wi-
dza obojętnym”.

(dz)
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Na koniec numeru...

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA
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Diagnoza
Jak to czasem każdemu z nas także się zdarza,
Poszedł zbadać się trębacz do swego lekarza.
Ten muzyka przebadał, ostukał, osłuchał
I rzekł: Pan całe płuca z siebie już wydmuchał,
Serce na wykończeniu — ledwie pulsujące,
Niedługo Pan pożyje — góra dwa miesiące.
Gdy się po kilku latach ponownie spotkali,
Pacjent się lekarzowi z pretensjami żali:
Majątek swój rozdałem, trąbkę, krowę, kozę,
I teraz żyję w biedzie przez pańską diagnozę.
Na to lekarz odpowie: Nikt tu nie zaprzeczy,
Lecz dam Panu wykładnię tego stanu rzeczy,
Jeśli ktoś się kurczowo, jak Pan życia trzyma,
To bezsilna się staje nawet medycyna.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Fotografi a
na wysokim poziomie






