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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Gdy ukaże się ten numer „Naszej Politechniki”, będzie peł-
nia wakacji — wielu z nas odpoczywa na urlopie. Ten odpoczy-
nek się nam należy, mamy za sobą czas intensywnej pracy. 

Skończyły się zajęcia kolejnego roku akademickiego oraz 
letnia sesja egzaminacyjna. Jesteśmy też po udanej rekrutacji 
na Wydział Architektury, a  w trakcie lipcowego naboru na stu-
dia stacjonarne i niestacjonarne na pozostałe wydziały. Pisząc 
te słowa — w końcu czerwca — mam nadzieję, że nasza ofer-
ta edukacyjna spotkała się z zainteresowaniem kandydatów, 
a w październiku kształcenie na PK rozpoczną ciekawi inży-
nierskiej wiedzy studenci.

W ostatnich tygodniach Politechnika Krakowska zawarła 
partnerstwa istotne dla przyszłości uczelni. Wynikają one z pew-
ności, że współczesne badania naukowe wymagają współpracy 
dużych zespołów interdyscyplinarnych (takie rozwiązania będą 
preferowane w programach Unii Europejskiej w perspektywie 
fi nansowej 2014–2020). Dlatego wspólnie z 17 partnerami — 
czołowymi uczelniami technicznymi i dużymi przedsiębiorstwami 
— przystąpiliśmy do inicjatywy pod nazwą „Instytut Autostrada 
Technologii i Innowacji” (IATI). Strony tego porozumienia do-
strzegają potrzebę konsolidacji środowiska naukowego i gospo-
darczego wokół stojących przed Polską wyzwań cywilizacyjnych, 
środowiskowych i technologicznych. By te wyzwania skutecznie 
podejmować, zamierzają wspólnie realizować projekty badaw-
cze, rozwojowe i wdrożeniowe. Na szczeblu regionalnym PK pod-
jęła współpracę o podobnym charakterze z Akademią Górniczo-
-Hutniczą i Uniwersytetem Rolniczym. W czerwcu podpisali-
śmy list intencyjny o ścisłej współpracy instytucjonalnej naszych 
uczelni. Jeden ze wspólnych projektów, pod nazwą „Małopolska 
chmura edukacyjna”, już zaczynamy razem realizować.

Szansę na pełnienie kluczowej roli w podobnych partner-
stwach daje naszej uczelni m.in. powstanie na PK Małopolskiego 
Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Została już za-
kończona budowlana część prac przy nim, teraz będzie wyposa-
żane. To nowoczesne i jedyne takie w kraju laboratorium stanowi 
dużą szansę rozwoju nie tylko dla Wydziału Inżynierii Lądowej 
(nowy obiekt podlega mu administracyjnie), ale także dla innych 
wydziałów. Zagadnienia energetyczne to przecież od kilkunastu 
lat jeden z naszych priorytetowych kierunków badań naukowych. 

Finiszujemy drugą turę podwyżek. Zostały przyznane już 
ponad 90 proc. pracowników. Dziękuję wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że na naszej uczelni akcja podwyżek prze-
biegła tak sprawnie. 

30 czerwca pracę na stanowisku kanclerza Politechniki 
Krakowskiej zakończył Lucjan Tabaka. Rozwiązanie umowy 
o pracę nastąpiło na jego prośbę, w związku z przejściem na 
emeryturę. Podczas czerwcowego posiedzenia Senatu złoży-
łem  w imieniu władz uczelni  podziękowanie panu kanclerzowi 
Tabace za prawie 9 lat owocnej pracy na rzecz naszej uczelni. 
Jeszcze raz dziękuję i życzę powodzenia w dalszej działalno-
ści. Od 1 lipca kanclerzem PK jest dr Paweł Modrzyński, który 
wygrał konkurs ogłoszony na to stanowisko. Nowy kanclerz PK 
ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, a także studia MBA na tej uczelni, w 2008 r. 
zdobył stopień naukowy doktora w dziedzinie ekonomii. Ostat-
nio pełnił funkcję zastępcy kanclerza UMK, wcześniej także 
kanclerza tej uczelni. Nowemu kanclerzowi PK życzę wielu 
sukcesów i satysfakcji z pracy na Politechnice Krakowskiej.  

Jak zwykle w wakacje musimy sobie radzić z uciążliwościa-
mi związanymi z wieloma pracami remontowymi i inwestycyj-
nymi. Dotyczy to szczególnie głównego budynku PK. W związ-
ku z jego renowacją ściany ryzalitów od strony dziedzińca są 
ocieplane i pogrubiane. Dzięki temu wreszcie po kilkudziesię-
ciu latach w przyległych pomieszczeniach będą lepsze warunki 
pracy, zwłaszcza w miesiącach zimowych. 

Zakończył się remont budynku Instytutu Materiałów i Kon-
strukcji Budowlanych. Pozwoli to uporządkować teren głów-
nego kampusu PK w okolicach siedziby Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej, „Działowni” i Małopolskiego Labo-
ratorium Budownictwa Energooszczędnego. Zostanie także 
otwarty nieczynny od dłuższego czasu wjazd od strony ulicy 
Szlak. Docelowo będziemy mieli na terenie kampusu przy ulicy 
Warszawskiej trzy możliwości wjazdu i wyjazdu. 

W końcowej fazie są prace projektowe związane z przej-
ściem dla pieszych przez ulicę Warszawską. Wbrew pozorom 
nie były łatwe, bo należało uwzględnić różne preferencje pra-
cowników i studentów związane z trzema naturalnymi potokami 
ruchu — do głównego budynku PK, a także przejść między nim 
a budynkami Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
oraz Wydziału Inżynierii Środowiska.  

Część z  pracowników już zakończyła tegoroczne urlopy. 
Mam nadzieję, że był to dla Państwa udany czas. Tym, którzy 
dopiero będą odpoczywać, życzę dobrej pogody i wspaniałych 
wakacyjnych wrażeń. 

Kazimierz Furtak
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W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Sportowe pasje na Politechnice
Krakowskiej

Zainteresowania, pasje, hobby są 
ważnym elementem w życiu każde-
go człowieka. Stwierdzenie to brzmi 
jak truizm, ale z łatwością broni się 
tak w odniesieniu do jednostki, jak 
i w szerszym aspekcie — w stosunku 
do grupy, zespołu czy społeczności. 
W życiu codziennym, na które składa 
się głównie wiele spraw zawodowych 
i obowiązków rodzinnych, ważne jest, 
aby mieć „odskocznię”. 

Każdy na swój sposób defi niuje czas 
wolny, kiedy oddaje się biernemu bądź czynnemu wypoczynko-
wi, np. poprzez słuchanie muzyki, odkrywanie magii kina i teatru 
czy muzealnych wystaw, obcowanie z naturą, spotkania z przy-
jaciółmi czy inne formy „ucieczki od codziennych” problemów. 
Ważne, aby w ciągłym zabieganiu spowodowanym szalonym 
tempem życia, szczególnie w obecnej dobie informatyczno-
-informacyjnej, umieć się zatrzymać i odnaleźć enklawę — en-
klawę spokoju lub rzutu adrenaliny, jeżeli takowa forma da nam 
radość i spełnienie w realizacji pasji. 

Sport jest lekarstwem
Byłoby dziwne, gdyby osoba związana od zawsze ze spor-

tem nie nawoływała do aktywnej formy spędzania czasu wol-
nego. Mam nadzieję, że większości naszego społeczeństwa 
nie trzeba już przekonywać, jak ważną kwestią jest aktywny, 
prosportowy tryb życia w całej jego złożoności i palecie możli-
wości. W każdym okresie życia mamy możliwość zaangażować 
się w szeroko pojętą kulturę fi zyczną.

W młodości wiele osób uprawiało sport powszechny, wy-
czynowy, godząc często trudy treningu sportowego z nauką. 

Udowodniono, że im więcej energii zostanie skumulowane 
w trakcie aktywności ruchowej we wczesnym okresie życia, tym 
więcej będzie jej można wydatkować później. Wiele cywilizowa-
nych społeczeństw stawia na profi laktykę prosportową i propa-
guje hasło: „Ruch zamiast tabletki”. Zanim więc sięgniesz po 
kolejną pigułkę lub zastosujesz nietypową dietę, wybierz się do 
pobliskiego parku, by pobiegać czy poćwiczyć w klubie fi tness. 
Tajemnicze hasło „3 x 30 x 130”, można łatwo rozszyfrować, 
a co najważniejsze, wdrożyć w życie: trzy razy w tygodniu przez 
30 minut biegaj przy tętnie 130 uderzeń na minutę. To może być 
doskonały początek codziennej aktywności. Sport jest antido-
tum, lekarstwem na wiele dolegliwości. Wystarczy tylko odrzucić 
stereotypy typu: „nie wypada”, „nie w moim wieku” itd. 

Cywilizowane zachodnie społeczności od zawsze wiedzia-
ły, jak ważnym elementem codziennego funkcjonowania jest 
aktywny wypoczynek poprzez sport. Ważny jest więc sport wy-
czynowy w młodości, jednak nie mniej ważna jest aktywność 
w ciągu całego życia, sport powszechny, masowy oraz formy 
wszelkiej rekreacji. Mam ogromną satysfakcję, że tak wiele 
osób w ciągu ostatnich lat udało się namówić do aktywności 
ruchowej. Jako przedstawiciel Centrum Sportu i Rekreacji — 
jednostki międzywydziałowej Politechniki Krakowskiej — mogę 
potwierdzić ogromny wzrost zainteresowania społeczności aka-
demickiej PK życiem sportowym. Wiele osób w ostatnich latach 
złapało bakcyla sportowego i na stałe wprowadziło do swojego 
codziennego kalendarza różne formy aktywności sportowej.

Baza sportowa rozwija się
Pisząc o misji, którą Centrum Sportu i Rekreacji ma zapi-

saną w swoim statucie, należy zacząć od zajęć obligatoryj-
nych dla studentów. W nowych rozwiązaniach systemowych 

WWWWW

Siłownia w budynku „Kwadratu”

Zajęcia fi tness w „Kwadracie”
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dotyczących programów kształcenia na studiach wyższych, 
i idących w ślad za nimi efektach zapisanych w systemie bo-
lońskim, znalazło się również miejsce dla kultury fi zycznej. Au-
tonomia uczelni daje możliwość wpisania w proces edukacyjny 
zajęć wychowania fi zycznego. W przypadku Politechniki Kra-
kowskiej jest to 60 godzin na studiach I stopnia. Ważne rów-
nież, że w niedalekiej przyszłości również na studiach II stopnia 
i studiach niestacjonarnych będzie można korzystać z rozmai-
tych form aktywności ruchowej, proponowanej przez CSiR.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie stale rozwijająca się 
baza sportowa PK. W 1996 r. została otwarta nowa hala spor-
towa na ul. Kamiennej 17. Baza sportowa PK znacząco się 
rozbudowała i dziś nasza uczelnia należy do grupy szkół wyż-
szych, najlepszych pod względem liczby i jakości obiektów 
sportowych w Krakowie. Hala sportowa przy ul. Kamiennej, to 
pierwszy z wielu nowoczesnych sportowych obiektów odda-
nych do dyspozycji studentów i pracowników, ale również spo-
łeczności Krakowa. Hala sportowa oraz korty kryte i otwarte 
w Czyżynach i „Fitness Kwadrat”, to kolejne obiekty sportowe 
PK. Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Żywcu, z po-
nadtrzydziestoletnią tradycją, wspaniale wpisuje się w historię 
rozwoju sportu na Politechnice. Jest jeszcze siłownia w Domu 
Studenckim nr 4 w Czyżynach i wiele innych miejsc, w których 
studenci i pracownicy Politechniki Krakowskiej realizują swoje 
pasje poprzez sport. 

Wymienione obiekty są miejscem rywalizacji sportowców 
spod znaku „Gryfa” z Klubu Uczelnianego AZS PK, zarówno 

Hala sportowa PK w Czyżynach

Kryte korty tenisowe PK w Czyżynach

W 2015 r. Politechnika Krakowska będzie świętować 
swoje 70-lecie. Oto kalendarium wydarzeń sportowych 
roku jubileuszowego PK. 
● 3 X 2014 r. — Inauguracja jubileuszowego roku sporto-

wego.
● 10 II 2015 r. — XV Festiwal Sportu dla Dzieci Niepełno-

sprawnych. 
● VI Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla Pracowni-

ków PK:
9 I 2015 r. — slalom; Spytkowice (organizator: WIŚ)
16 I 2015 r. — gigant; Lubomierz (organizator: WA)
30 I 2015 r. — gigant; Lubomierz (organizator: WIEiK)
4 II 2015 r. — slalom; Spytkowice (organizator: WFMiI)
9 II 2015 r. — gigant; Lubomierz (organizator: WIiTCh)
12 II 2015 r. — slalom; Spytkowice (organizator: WIL)
27–28 II 2015 r. — gigant; Spytkowice (organizator: 

WM)
● 11–14 III 2015 r. — 62. Mistrzostwa Politechniki w Nar-

ciarstwie Alpejskim i Snowboardzie w Zakopanem.
● 24 III 2015 r. — 39. Uliczny Bieg Sztafetowy Szlakiem 

Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki. 
● 14 i 15 V 2015 r. — Święto Sportu połączone z uroczy-

stościami Święta Szkoły. 
● 5 VI 2015 r. — Gala Sportu na 70-lecie PK. 
● 11 VII 2015 r. — 38. Regaty Żeglarskie o Puchar JM 

Rektora PK w OSWiR w Żywcu. 

W związku z jubileuszem uczelni planowane jest wyda-
nie publikacji na temat 70 lat sportu na Politechnice Kra-
kowskiej.

z sekcji sportu powszechnego, jak i osób rywalizujących 
w Akademickich Mistrzostwach Małopolski oraz Akademickich 
Mistrzostwach Polski. Jest również grupa studentów zawodni-
ków rywalizujących w rozgrywkach lig państwowych w koszy-
kówce kobiet i mężczyzn oraz siatkówce mężczyzn. W 2013 r. 
duży sukces odniosły reprezentantki Politechniki, awansując 
do I ligi, tak że w sezonie 2014/2015 będą beniaminkiem 
drugiej klasy rozgrywkowej w Polsce. W sezonie 2014/2015 
w III lidze państwowej zagrają również koszykarze i siatkarze 
Politechniki. 

Bogata oferta
Pragnąc odciągnąć kolejnych studentów i pracowników od 

biurek i komputerów, CSiR oraz KU AZS PK organizuje wiele 
imprez cyklicznych oraz okolicznościowych. Sztandarowymi 
realizacjami całej społeczności akademickiej naszej uczelni 
w sferze sportowej są:
● Mistrzostwa Politechniki w Narciarstwie Alpejskim i Snow-

boardzie (w 2014 r. już 61. edycja);
● Bieg Szlakiem Pomników Pamięci Tadeusza Kościuszki 

(w 2014 r. odbył się 38. raz);
● Regaty Żeglarskie o Puchar Rektora PK w Żywcu (w 2014 r. 

odbędą się 37.); 
● Grand Prix Rektora PK w Narciarstwie Alpejskim (w 2014 r. 

odbyła się 5. edycja);
● Festiwal Sportu dla Dzieci Niepełnosprawnych (w 2014 r. 

odbył się 14. raz).
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Przedstawione imprezy stanowią jedynie część naszych 
działań. W Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji w Żywcu od 
prawie 40 lat każdego roku szkolimy przyszłych żeglarzy, także 
osoby niepełnosprawne. Również organizowane przez CSiR 
obozy narciarskie są bardzo popularną formą zajęć wychowa-
nia fi zycznego dla studentów PK. Pracownicy CSiR prowadzą 
zajęcia dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a dla 
studentów, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach progra-
mowych z wychowania fi zycznego — zajęcia z rekreacji, reha-
bilitacji i wychowania zdrowotnego. 

Bogata oferta dyscyplin sportowych w ramach zajęć wy-
chowania fi zycznego oraz specjalistycznych grup sportowych 
dla zawodników KU AZS PK pozwala skupiać w klubie prawie 
1000 członków. Ogromną popularnością w ostatnim czasie cie-
szą się cykliczne zawody sportowe. Piękną imprezą na terenie 
województwa małopolskiego jest Festiwal Sportu dla Dzieci 
Niepełnosprawnych, organizowany od 14 lat przez CSiR wspól-
nie z Zespołem Szkół im. Brata Alojzego Kosiby z Wieliczki. 
Nakłaniając do aktywnego wypoczynku na sportowo, z uśmie-
chem na ustach, warto wspomnieć o „balu na lodzie” od lat or-
ganizowanym w ramach wychowania fi zycznego dla studentów 
Wydziału Architektury i Wydziału Mechanicznego. 

Z Politechniki po najwyższe laury
Godny podkreślenia jest udział naszych studentów w im-

prezach najwyższej rangi sportowej w ciągu minionych 70 lat. 
Ważne postaci polskiego sportu łączyły edukację na Polibu-
dzie z codziennymi treningami; treningami, które z czasem 

przekuwały się w wybitne 
osiągnięcia sportowe. Można 
wymienić wybitnych przed-
stawicieli sportów zimowych: 
Andrzeja Bachledę-Curusia 
(srebrny i brązowy medalista 
mistrzostw świata i dwukrotny 
uczestnik igrzysk olimpijskich), 
Jerzego Woynę-Orlewicza 
(złoty i brązowy medalista 
z Uniwersjady w 1964 r. oraz 
brązowy medalista w 1966 r., 
uczestnik igrzysk olimpijskich) 
i Wojciecha Zabłockiego 
(student Wydziału Architek-
tury, czterokrotny uczestnik 
igrzysk olimpijskich, zdobywca 
2 srebrnych i 1 brązowego me-
dalu olimpijskiego). 

Również w ostatnich latach wielu studentów Politechniki 
Krakowskiej osiągało znaczące wyniki na arenie międzynaro-
dowej. Warto wspomnieć o sukcesach lekkoatletek — Agniesz-
ki Szwarnóg — w chodzie sportowym podczas igrzysk olimpij-
skich w Londynie oraz reprezentantek Polski w lekkiej atletyce: 
Anny Hazior, Agnieszki Ligięzy i Katarzyny Batorskiej. W spor-
tach zimowych w ostatniej dekadzie odnotowaliśmy także suk-
cesy. W igrzyskach olimpijskich uczestniczył snowboardzista 
Jakub Skarbek-Malczewski, a w mistrzostwach świata w tej 
dyscyplinie — Klaudyna Mikołajczyk. 

Wielość sukcesów sportowych cieszy. W przededniu jubile-
uszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej należy stwierdzić, iż nie-
wiele jest uczelni, które mogą pochwalić się gronem 23 uczest-
ników igrzysk olimpijskich i znaczącymi sukcesami w rywalizacji 
krajowej i międzynarodowej. Wspaniałe jest to, że — jak wspo-
minają nasi mistrzowie — ich sukcesy były pochodną ogromnej 
pasji, jaka pchnęła ich w ramiona sportu, w początkach kariery 
sportu amatorskiego, powszechnego, z czasem sportu, który 
stał się sposobem na życie. Warto podkreślić również umie-
jętność osiągania w wielu przypadkach sukcesów sportowych 
i zawodowych. To godne szczególnego podziwu. 

*
Należy mieć nadzieję, że nowoczesne obiekty i szeroka pa-

leta imprez sportowych będą zachętą do korzystania z oferty, 
o której szerzej można przeczytać na stronie www.csir.pk.edu.pl. 
Przychylność władz uczelni sprawia, że możliwe jest planowa-
nie w najbliższym czasie kolejnych inwestycji i dalsza rozbudo-
wa bazy sportowej.

Wierzę, że wszyscy studenci i pracownicy uczestniczący 
w imprezach sportowo-rekreacyjnych, odbywających się czy to 
w obiektach PK, czy innych, potwierdzą, że sport w swej wie-
lobarwności jest wspaniałym hobby i sposobem na atrakcyjne 
spędzanie wolnego czasu. Czasu, którego tak mało mamy dla 
siebie, naszych bliskich i naszych pasji.

Jacek Majka

Mgr Jacek Majka jest zastępcą dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji 
PK ds. organizacji i promocji.

„Firmowa” impreza sportowa PK — Bieg Kościuszkowski Fo
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Agnieszka Ligięza, nadzieja pol-
skiej lekkoatletyki
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Kronika
Czerwiec

4 VI Koncert Chóralny z udziałem Chóru „Teleton” z Norwegii i Akademickiego Chóru PK „Cantata” w kościele św. Floriana.
Marsz Rektorów na 25-lecie przemian demokratycznych w Polsce — uroczysty pochód z Collegium Novum na Rynek Główny, zorgani-
zowany w rocznicę wyborów czerwcowych 1989 r. z inicjatywy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
„Pola Nadziei” — kwesta na PK w ramach corocznej akcji zbierania funduszy na rzecz terminalnie chorych w Hospicjum św. Łazarza 
w Krakowie.

5–6 VI I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odpady — Środowisko — Atmosfera” zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Wenty-
lacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa EQUILIBRIUM oraz Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Odpadami na Wydziale Inżynierii Środo-
wiska PK. 

6 VI Wernisaż wystawy „Miasto jako żywe dzieło sztuki, metafora ludzkiego losu” zorganizowanej w Galerii Sztuki „A1” przy ul. Kanoniczej 
w związku z III edycją projektu „Space Fillers — sztuka w przestrzeni publicznej”.

7 VI Spotkanie Stowarzyszenia Wychowanków PK z udziałem Laureatów Złotej Księgi Wychowanków.
Uroczyste przekazanie do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie jedynego zachowanego egzemplarza „Gacka”, pojazdu zbudowane-
go w latach 60. XX w. przy współpracy konstruktorów z PK.

9 VI „Współpraca z PK się opłaca” — spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom fi nansowania innowacyjnych rozwiązań we współ-
pracy z jednostkami naukowymi oraz ofercie PK dla przemysłu, zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii PK w celu zachę-
cenia przedsiębiorców do udziału w nowym programie ramowym „Horyzont 2020”.

11 VI I Forum Pedagogiczno-Psychologiczne „My — to otaczający nas świat”, zorganizowane przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK 
w ramach Sympozjum Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  połączone z jubileuszami — 90. urodzin prof. dr. hab. inż. Andrzeja Samka — 
założyciela i pierwszego kierownika Zakładu Nowych Technik Nauczania PK oraz 45-lecia pracy pedagogicznej i 20-lecia na stanowisku 
dyrektora CPiP PK dr inż. Władysławy Marii Francuz, profesor oświaty. Podczas forum wręczono dyplomy ukończenia III roku Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku PK.

11–27 VI Wystawa prac Krystyny Malinowskiej „Flashback” w Galerii PK „Kotłownia”.
12–13 VI IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu — Modelling 2014” zorganizowana przez Stowa-

rzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział Kraków oraz Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej PK.
13 VI Uroczyste podsumowanie sezonu sportowego 2013/2014 zorganizowane przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PK.

VI Forum Nowej Gospodarki w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.
16 VI Uroczystość związana z jubileuszem 25-lecia partnerstwa PK i Fachhochschule Münster, połączona z wernisażem wystawy projektów 

i realizacji prof. Wojciecha Bulińskiego, zorganizowanym na dziedzińcu kampusu PK przy ul. Warszawskiej.
Wernisaż wystawy dyplomów inżynierskich z przedmiotu ochrona zabytków w Galerii Sztuki „A1” Instytutu Historii Architektury i Konser-
wacji Zabytków Wydziału Architektury PK.

16–18 VI Konferencja naukowa Instytutu Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej PK — „Oddziaływanie Wstrząsów Górniczych na Obiek-
ty Budowlane i Infrastrukturę”.

16–20 VI Konferencja „Powder Metallurgy Summer School 2014” zorganizowana przez European Powder Metallurgy Association oraz Instytut 
Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego PK.

17 VI XIV Festiwal Sportu dla Dzieci Niepełnosprawnych zorganizowany przez Centrum Sportu i Rekreacji PK oraz Zespół Szkół im. Brata 
Alojzego Kosiby w Wieliczce.

18 VI Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
22–25 VI L Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2014 w Szczawnicy, współorganizowane m.in. przez Katedrę Diagnostyki 

Maszyn Elektrycznych Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK.
22–26 VI VIII International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying INCOME 2014 na Wydziale Inżynierii i Technologii Che-

micznej.
25–28 VI Finałowy zjazd naukowy uczestników projektu „Żywe Konstrukcje”.
26–28 VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych” zorganizowana przez Katedrę Geomechaniki, Budownic-

twa i Geotechniki AGH oraz Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej PK.
26 VI Seminarium naukowe „Przyszłość inżynierów — bionika” dedykowane prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Samkowi z okazji jubileuszu 90.urodzin.
27 VI Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych z zakresu konserwacji zabytków architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury PK. 

Opracowała: Renata Dudek

Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu PK
27 czerwca 2014 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
— opiniowania kandydatury na dyrekto-

ra Centrum Pedagogiki i Psychologii 
PK;

— opiniowania kandydatury na dyrektora 
Centrum Szkolenia i Organizacji Syste-
mów Jakości PK;

— zatwierdzenia sprawozdania fi nansowe-
go Politechniki Krakowskiej za rok 2013;

— planu rzeczowo-fi nansowego na rok 
2014;

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

— wyrażenia zgody na obciążenie nieru-
chomości położonej na terenie kampu-
su PK przy ul. Warszawskiej 24 służeb-
nością przesyłu;

— wyrażenia zgody na obciążenie nie-
ruchomości położonej na terenie 

kampusu PK w Czyżynach służebno-
ścią gruntową;

— wyrażenia zgody na sprzedaż nie-
ruchomości zabudowanej położonej 
w Zakopanem;

— wyrażenia zgody na sprzedaż nie-
ruchomości położonej w Krakowie-
-Czyżynach;

— zmian w „Regulaminie Biblioteki Poli-
techniki Krakowskiej”.

rd
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Zarządzenia rektora PK
Nr 21 z 21 maja 2014 r. w sprawie 

zasad przyznawania miejsc, odpłatności 
i terminów kwaterowania w domach stu-
denckich Politechniki Krakowskiej na rok 
akademicki 2014/2015.

Nr 22 z 27 maja 2014 r. w sprawie 
wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla 
kandydatów ubiegających się o przyję-
cie na I rok stacjonarnych i niestacjonar-
nych studiów I i II stopnia, uruchamia-
nych w roku akademickim 2014/2015.

Nr 23 z 27 maja 2014 r. w sprawie 
wysokości opłat za usługi edukacyjne 
w roku akademickim 2014/2015.

Nr 24 z 28 maja 2014 r. w sprawie usta-
lenia wysokości opłat pobieranych przez 
Politechnikę Krakowską za wydanie: legi-
tymacji studenckiej, legitymacji doktoran-
ta, indeksu studenta, dyplomu ukończenia 
studiów i odpisu dyplomu w tłumaczeniu 
na język obcy oraz świadectwa ukończe-
nia studiów podyplomowych.

Nr 25 z 29 maja 2014 r. w sprawie 
zmian nazw i symboli budynków Poli-
techniki Krakowskiej im. Tadeusza Ko-
ściuszki.

Nr 26 z 30 maja 2014 r. w sprawie 
wysokości opłaty rekrutacyjnej za po-
stępowanie związane z przyjęciem na 
studia wyższe prowadzone na Politech-
nice Krakowskiej w roku akademickim 
2014/2015.

Nr 27 z 11 czerwca 2014 r. w sprawie 
zmian w „Regulaminie udzielania zamó-
wień publicznych”.

Komunikaty rektora PK
Nr 6 z 26 maja 2014 r. w sprawie 

podwyżek wynagrodzeń od 1 stycznia 
2014 r.

Nr 7 z 28 maja 2014 r. w sprawie 
uchwał Senatu PK podjętych na posie-
dzeniu w dniu 23 maja 2014 r.

Nr 8 z 30 maja 2014 r. w sprawie 
Serwisu Informacyjnego Pracowników 
Politechniki Krakowskiej.

Nr 9 z 9 czerwca 2014 r. w spra-
wie przetwarzania danych osobowych 
w celu prowadzenia monitoringu wizyj-
nego zainstalowanego na Politechnice 
Krakowskiej.

Komunikat kanclerza
Nr 2 z 29 maja 2014 r. w sprawie iden-

tyfi katorów pojazdów mechanicznych 
uprawniających do wjazdu i parkowania 
na terenie Politechniki Krakowskiej.

MZ

Pracownicy

Profesor tytularny
Tadeusz Chmaj

Urodził się 1 grudnia 1955 r. w Rzeszo-
wie. Jest absolwentem I LO im. Stanisła-
wa Konarskiego w Rzeszowie. Ukończył 
dwa kierunki studiów — w lutym 1980 r. 
obronił z wyróżnieniem pracę magisterską 
na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki 
i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, specjalizując się w technicz-
nej fi zyce jądrowej, a rok później, w lutym 
1981 r. — pracę magisterską z fi zyki teo-
retycznej na Wydziale Matematyki i Fizyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na tym wy-
dziale w 1985 r. obronił też pracę doktor-
ską pt. „Formation time in hadronization 
processes”, wykonaną pod kierunkiem 
prof. Andrzeja Białasa. Stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk fi zycznych 
uzyskał w 2001 r. na podstawie rozprawy 
habilitacyjnej pt. „Efekty krytyczne w ko-
lapsie grawitacyjnym”, przyjętej przez 
Radę Naukową Instytutu Fizyki Jądrowej 
PAN w Krakowie. 27 marca 2014 r. prezy-
dent RP nadał mu tytuł profesora.

Karierę zawodową rozpoczął w lu-
tym 1981 r. od stanowiska asystenta sta-
żysty, następnie asystenta w Zakładzie 
Teorii Cząstek Instytutu Fizyki UJ. Po 
uzyskaniu doktoratu podjął pracę jako 
starszy asystent, a następnie adiunkt 
w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja 
Kopernika PAN (grudzień 1985 r. — maj 
1996 r.). Od maja 1996 r. do chwili obec-
nej jest związany z Instytutem Fizyki Ją-
drowej PAN w Krakowie. 

Drugim, obok fi zyki, polem działal-
ności zawodowej prof. T. Chmaja jest 
informatyka. Korzysta z niej nie tylko 
w standardowy dla fi zyków sposób, czyli 
używając komputerów do obliczeń nu-
merycznych. Również tworzył i wdrażał 
komercyjne oprogramowanie wspoma-
gające działanie przedsiębiorstw. Po-
nadto jako Project Manager prowadził 
znaczące projekty informatyczne, jak np. 
„RATUSZ” (projekt komputeryzacji Urzę-
du Miasta Krakowa) w 1995 r. Od maja 
1998 r. do lipca 2000 r. był zatrudniony 
w Polskiej Telefonii Cyfrowej (fi rma-
-operator sieci ERA GSM) i prowadził 
projekt „Rok 2000” oraz inne ważne pro-
jekty informatyczne. Od października 
2000 r. do listopada 2001 r. pracował 
w eCenter SA, jednej z pierwszych fi rm 
hostingowych na rynku.

W październiku 2002 r. został zatrud-
niony na stanowisku profesora nadzwy-
czajnego w Instytucie Teleinformatyki 
Politechniki Krakowskiej. Pracuje tu do 
chwili obecnej. W latach 2010–2013 peł-
nił funkcję dyrektora tego instytutu. 

Działalność naukowa prof. Tadeusza 
Chmaja poświęcona była różnym obsza-
rom fi zyki wysokich energii, astrofi zyki 
i teorii względności. Przed doktoratem 
interesował się głównie fenomenologią 
oddziaływań cząstek wysokich ener-
gii z tarczą jądrową. Jego prace z tego 
okresu dotyczyły zmian struktury hadro-
nowej w jądrach atomowych, możliwości 
pomiaru czasu formowania się hadro-
nów powstałych w zderzeniach wysokich 
energii oraz rachunkom modelowym, 
mającym na celu wyliczenie tego czasu 
formacji. 

Po uzyskaniu doktoratu zajmował się 
zagadnieniami astrofi zycznymi, związa-
nymi z własnościami tzw. dziwnej materii 
kwarkowej, charakterem przestrzennego 
rozkładu galaktyk we Wszechświecie, 
własnościami struktury czasowej sygna-
łu błysków gamma oraz modelami kla-
sycznych nieliniowych teorii pola sprzę-
żonych do grawitacji. 

W latach dziewięćdziesiątych głów-
nym przedmiotem jego badań stała 
się analiza tzw. efektów krytycznych 
w kolapsie grawitacyjnym. Najważniej-
szym wynikiem było odkrycie (wspólnie 
z Mattem Choptuikiem z Uniwersytetu 
Austin w Teksasie oraz Piotrem Bizo-
niem z Instytutu Fizyki UJ) nowego, nie-
znanego do tej pory typu zachowania 
krytycznego w kolapsie grawitacyjnym. 
Prace dotyczące tej tematyki stanowiły 
podstawę rozprawy habilitacyjnej, obro-
nionej w czerwcu 2001 r. Jedna z prac 
tego cyklu została w 1999 r. wyróżniona 
Nagrodą im. Mariana Mięsowicza, przy-
znawaną przez Polską Akademię Umie-
jętności. 
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Zrozumienie zjawisk krytycznych 
w układach samograwitujących jest trud-
ne ze względu na złożoność samych rów-
nań Einsteina. Skłoniło to prof. Chmaja 
i jego współpracowników do podjęcia 
analizy nieliniowych równań typu falo-
wego — spodziewali się, że w nich rów-
nież wystąpią efekty krytyczne. Rzeczy-
wiście, w szeregu modeli nieliniowych 
układów dynamicznych takie efekty zo-
stały zaobserwowane, co pozwoliło le-
piej zrozumieć mechanizm powstawania 
efektów krytycznych, w tym rolę rozwią-
zań samopodobnych. 

Dodatkowym efektem prac nad nieli-
niowymi modelami w płaskiej przestrze-
ni było uzyskanie wyników dotyczących 
wybuchu rozwiązań, czyli powstawania 
w skończonym czasie z gładkich danych 
początkowych rozwiązań osobliwych. 
Zjawisko to można obserwować w wielu 
opisywanych nieliniowymi równaniami 
ewolucyjnymi zagadnieniach fi zycznych 
dotyczących tak ważnych i nierozwią-
zanych problemów, jak powstawanie 
turbulencji czy tworzenie się osobliwości 
w ogólnej teorii względności. W wykona-
nych przez prof. Chmaja i jego współ-
pracowników pracach przeprowadzono 
numeryczną i perturbacyjną analizę 
powstawania osobliwości w wybranych 
modelach nieliniowej dynamiki. Uzyska-
ne wyniki wzbudziły spore zainteresowa-
nie wśród matematyków, zajmujących 
się analizą nieliniowych równań — po-
zwoliły im na wyrobienie intuicji na temat 
typowych przebiegów rozwiązań oraz 
spowodowały rewizję wcześniej stawia-
nych hipotez roboczych.

Prof. Tadeusz Chmaj odbył wiele 
krótkoterminowych staży w wiodących 
ośrodkach naukowych, jak uniwersyte-
ty w Lund, Orsay, Bochum, Oxfordzie, 
Durham, Ann Arbor, w Instytucie Ein-
steina w Golm, Instytucie Schroedingera 
w Wiedniu oraz w Nordicie w Kopen-
hadze. Za najważniejszy należy uznać 
półroczny staż na Uniwersytecie Prince-
ton, czołowym ośrodku naukowym USA 
w dziedzinie fi zyki i astrofi zyki. 

Dorobek naukowy prof. Tadeusza 
Chmaja obejmuje ponad 40 publikacji, 
z których 38 jest zamieszczonych w pre-
stiżowych czasopismach indeksowa-
nych w bazie Journal Citation Reports. 
Prace te są często cytowane — na dzień 
30 maja 2014 r. platforma Web of Know-
ledge wykazuje 488 cytowań (445 po 
odjęciu samocytowań) i ustala indeks 
Hirscha na równy 12. 

Prof. T. Chmaj prowadził różne za-
jęcia dydaktyczne z fi zyki i informatyki. 

W czasie pracy w Instytucie Fizyki UJ 
— z elektrodynamiki, fi zyki statystycznej 
i programowania oraz kosmologii. Od 
2002 r. jako pracownik Instytutu Telein-
formatyki wykłada takie przedmioty, jak: 
wstęp do informatyki, programowanie 
w języku C/C++, systemy multimedial-
ne, akwizycja i przetwarzanie danych 
cyfrowych, języki i paradygmaty progra-
mowania. Prowadził też seminarium ma-
gisterskie dla studentów informatyki. Był 
promotorem około 25 prac magisterskich 
z informatyki oraz jednej z fi zyki. Wypro-
mował dwóch doktorantów. Pełnił rolę 
recenzenta w jednym postępowaniu ha-
bilitacyjnym oraz w jednym przewodzie 
doktorskim. Jest współautorem skryptu 
akademickiego pt. „Akwizycja i przetwa-
rzanie danych cyfrowych”. 

Jest żonaty, ma dwie córki. Jego za-
interesowania pozazawodowe: historia, 
muzyka klasyczna oraz turystyka górska.

Best Paper Awards ACE 
dla Sabiny Kuc

Na konferencji naukowej w Sin-
gapurze sukces odniosła dr hab. inż. 
arch. Sabina Kuc z Politechniki Kra-
kowskiej. Jej praca, napisana wspól-
nie z dr arch. Ludmilą Ruban z Kyiv 
National University of Construction 
and Architecture, otrzymała nagrodę 
Best Paper Awards ACE 2014.

Nagrodę przyznano podczas The 
2nd Annual International Conference 
on Architecture and Civil Engineering 
(ACE 2014). Konferencja ACE 2014, 
organizowana przez Global Science 
and Technology Forum, odbyła się 
w Singapurze w dniach 24–25 marca. 
W jej trakcie przedstawiono 67 ba-
dawczych projektów, których prezen-
tacje zostały opublikowane w ma-
teriałach konferencyjnych. Nagrody 
przyznano w dwóch kategoriach: Best 
Paper Awards i Best Student Papers. 
Nagrodzona praca Sabiny Kuc i Lud-
mily Ruban nosi tytuł: „Water as the 
Factor of Techno-Creation”. 

Prace nagrodzone w obu ka-
tegoriach opublikowane zostaną 
w „Journal of Engineering Technolo-
gy”. Informacja o nagrodach znajdu-
je się na stronie: 
http://www.ace-conference.org/.

(R.)

Doktorzy
Wydział Architektury

dr inż. arch. Ewelina Woźniak-
-Szpakiewicz (studia doktoranckie) — 
„Wpływ zdarzeń architektonicznych na 
przestrzeń publiczną współczesnego mia-
sta”; promotor: dr hab. inż. arch. Anna 
Franta, prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. 
inż. arch. Nina Juzwa (PŚl), dr hab. inż. 
arch. Anna Palej, prof. PK; 28 V 2014 r.

dr inż. arch. Anna Martyka (studia dok-
toranckie) — „Dziecko w przestrzeniach 
miasta”; promotor: dr hab. inż. arch. Anna 
Palej, prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. inż. 
arch. Andrzej Baranowski (PG), dr hab. inż. 
arch. Anna Franta, prof. PK; 28 V 2014 r.

Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej

dr inż. Dagmara Malina (C-1) — 
„Otrzymywanie i charakterystyka hydroksy-
apatytu modyfi kowanego wybranymi me-
talami”; promotor: dr hab. inż. Zbigniew 
Wzorek, prof. PK; promotor pomocniczy: 
dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec; 
recenzenci: dr hab. inż. Małgorzata Iwona 
Szynkowska, prof. PŁ (PŁ), prof. dr hab. 
inż. Teofi l Jesionowski (PP); 25 VI 2014 r. 
Praca wyróżniona.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Malwina Spławińska (L-2) — 

„Charakterystyki zmienności natężeń ru-
chu i ich wpływ na eksploatację wybranych 
obiektów drogowych”; promotor: dr hab. inż. 
Janusz Chodur, prof. PK; recenzenci: dr hab. 
inż. Stanisław Gaca, prof. PK, dr hab. inż. Ta-
deusz Sandecki, prof. PW; 18 VI 2014 r.

Wydział Inżynierii Środowiska
dr inż. Renata Uryga (studia dokto-

ranckie) — „Regulatory rozmyte sterujące 
pracą systemu zbiorników retencyjnych 
z uwzględnieniem przerzutów międzyzbior-
nikowych”; promotor: dr hab. inż. Wojciech 
Chmielowski, prof. PK (PK); recenzen-
ci: prof. zw. dr hab. inż. Henryk Górecki 
(AGH), dr hab. inż. Krzysztof W. Książyński 
(PK); 18 VI 2014 r.

dr inż. Agnieszka Jagoda-Pasternak 
(C-1) — „Kofeina wskaźnikiem zanieczysz-
czenia antropogenicznego środowiska 
wodnego”; promotor: dr hab. Barbara Dą-
browska, prof. PK (PK); recenzenci: prof. 
dr hab. inż. Hanna Obarska-Pemkowiak 
(PG), prof. dr hab. Renata Kocwa-Haluch 
(PK); 30 VI 2014 r.
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Urodził się 20 X 1957 r. w Krakowie, 
jak sam podkreśla — w dniu liturgicznego 
wspomnienia patrona Krakowa, uczelni, 
studentów i profesorów — św. Jana Kan-
tego, któremu zawdzięcza imię. Szkołę 
podstawową (nr 36 przy ul. Mazowieckiej) 
ukończył z sukcesami olimpijskimi z mate-
matyki, co zwolniło go z egzaminu wstęp-
nego do liceum. W 1976 r. był najlepszym 
absolwentem IX LO w Krakowie i został 
wytypowany bez egzaminu na dowolne 
studia. W 1981 r. uzyskał tytuł magistra 
inżyniera podstawowych problemów tech-
niki, kończąc z wyróżnieniem elitarny kie-
runek mechanika stosowana na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. 
Pracę doktorską pt. „Symetryczne i niesy-
metryczne formy utraty stateczności oraz 
kształtowanie sprężysto-plastycznych po-
włok toroidalnych” obronił z wyróżnieniem 
na Wydziale Mechanicznym PK w 1988 r. 
(Promotorem był prof. dr hab. inż. Jacek 
Skrzypek). Staż naukowy odbył na Uni-
wersytecie Technicznym w Delft (w Ho-
landii) w 1992 r.

14 maja 2014 r. Rada Wydziału Me-
chanicznego PK, po kolokwium habilita-
cyjnym, zapoznawszy się z recenzjami 
dorobku naukowego, nadała mu stopień 
doktora habilitowanego nauk technicz-
nych w dyscyplinie mechanika, specjal-
ność: teoria plastyczności. Rozprawa 
habilitacyjna nosiła tytuł „Wybrane pro-
blemy obliczeniowe w opisie materiałów 
i konstrukcji sprężysto-plastycznych”.

Pracę na PK, w obecnym Instytucie 
Mechaniki Stosowanej, rozpoczął jesz-
cze przed uzyskaniem dyplomu. Prze-
szedł tu wszystkie stopnie zawodowej 
kariery: był pracownikiem technicznym, 
asystentem, adiunktem. 

W działalności naukowej zajmuje się 
konstrukcjami powierzchniowymi, takimi 
jak powłoki toroidalne czy cylindryczne, 
identyfi kacją i opisem form wyczerpania 
ich nośności, a także ich optymalnym 
kształtowaniem, z uwzględnieniem de-
formacji sprężysto-plastycznych. Inny 
obszar jego badań dotyczy optymalne-
go kształtowania elementów konstrukcji 
z uwagi na ich zachowanie pokrytyczne, 
również w zakresie deformacji poza-
sprężystych. Zajmuje się również mo-
delowaniem konstytutywnym materiałów 
o złożonych własnościach — sprężysto-
-plastycznych z rozwojem uszkodzeń 
oraz sprężysto-plastycznych z nieciągłym 

płynięciem plastycznym, obserwowanym 
przy ultraniskich temperaturach (4,2 K, 
ciekły hel). Wspólnym wątkiem jego prac 
są problemy obliczeniowe w modelowa-
niu tego typu konstrukcji i materiałów. 

Dorobek naukowy dr. hab. inż. Jana 
Bielskiego składa się z około 50 pozy-
cji: 15 artykułów (12 z listy JCR), 8 prac 
w materiałach konferencyjnych, 27 re-
feratów konferencyjnych. Ważną jego 
część stanowią 22 raporty technicz-
ne, które powstały w ramach podjętej 
w 1996 r. współpracy z Europejską Or-
ganizacją Badań Jądrowych (CERN) 
w Genewie. W pracach projektowych do-
tyczących eksperymentu ALICE (A Lar-
ge Ion Collider Experiment) w „nob-
lowskim” projekcie LHC (Large Hadron 
Collider) uczestniczył przede wszystkim 
jako inżynier, nie tylko teoretyk. Oblicza-
ne przez niego konstrukcje nośne detek-
torów zostały zrealizowane i od 2008 r. 
służą pracom nowoczesnej fi zyki.

W działalności dydaktycznej zajmuje 
się nauczaniem wytrzymałości materia-
łów, teorii plastyczności, podstaw pro-
gramowania komputerów, mechaniki. Za 
swoje osiągnięcie uważa wprowadze-
nie do programu zajęć dydaktycznych 
Wydziału Mechanicznego nauczania 
podstaw metody elementów skończo-
nych, początkowo na bazie autorskiego 
przedmiotu wybieralnego dla studentów, 
a obecnie obowiązującego na więk-
szości kierunków prowadzonych przez 
Wydział. Jest autorem dwóch pomocy 

dydaktycznych do przedmiotów z za-
kresu MES. W latach 1996–2012 praco-
wał również jako nauczyciel informatyki 
w VIII LO w Krakowie. 

Od 2003 r. pełni funkcję zastępcy 
dyrektora Instytutu Mechaniki Stoso-
wanej. Sześciokrotnie był wybierany na 
przedstawiciela pomocniczych pracow-
ników nauki w Senacie PK, był również 
członkiem Rady Wydziału Mechanicz-
nego. Uczestniczył w pracach komisji 
senackich i wydziałowych PK, niektó-
rym przewodniczył. Reprezentował PK 
w gremiach ogólnopolskich, jak Kuria 
Elektorów Doktorów Szkół Wyższych. 
W okresie 2002–2005 był pełnomocni-
kiem dziekana ds. Programu Socrates 
— Erasmus.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci, troje 
wnucząt (wnuk jest ósmym pokoleniem 
po mieczu krakowskiej gałęzi jego rodzi-
ny). Jego zainteresowania pozanaukowe 
dotyczą historii Krakowa (uprawnienia 
przewodnika PTTK) i Polski. Czytając dla 
przyjemności, sięga po książki historycz-
ne, a dla uspokojenia — po tom poezji 
Cypriana Kamila Norwida. Przejąwszy 
po dziadkach po kądzieli dom w Wado-
wicach, zainteresował się też ogrodnic-
twem, sadownictwem oraz gospodarze-
niem nieruchomością. Poza tym pływa 
(stopnie ratownika wodnego WOPR oraz 
sternika motorowodnego) i ceni odpo-
czynek nad jeziorem. Jest też brydżystą. 
Kibicuje Wiśle Kraków, zgodnie z tradycją 
rodzinną, przekazaną przez pradziadka, 
który był „działaczem” klubu w okresie 
jego powstawania w 1906 r.

Doktorzy habilitowani
Jan Bielski

Chemicy z PK 
zwyciężyli

Zespół badaczy z Wydziału In-
żynierii i Technologii Chemicznej PK 
wygrał konkurs o Nagrodę Prezesa 
Krajowej Izby Gospodarczej „Inno-
vatica” w kategorii rozwiązań inno-
wacyjnych. Dr hab. inż. Agnieszka 
Sobczak-Kupiec, prof. Regina Kij-
kowska, mgr inż. Dagmara Malina 
i prof. Zbigniew Wzorek zostali uho-
norowani  za syntetyczny substytut 
kości o właściwościach antybakte-
ryjnych. 
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Mieczysław Drabowski

Jego rodzinnym miastem jest Kra-
ków: tu się urodził, otrzymał świadectwo 
dojrzałości w XI Liceum im. Marii Dą-
browskiej — w szkole położonej blisko 
nowohuckiego Teatru Ludowego i powią-
zanej z nim także programem nauczania; 
tu studiował na Wydziale Elektrotechni-
ki, Automatyki i Elektroniki w Akademii 
Górniczo-Hutniczej — w 1977 r. uzyskał 
tytuł magistra inżyniera elektryka w spe-
cjalności automatyka i telemechanika, 
a w 1979  r. ukończył podyplomowe stu-
dia matematyczne, prowadzone przez 
profesorów krakowskiej szkoły matema-
tycznej z Instytutu Matematyki Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.

Dr hab. inż. Mieczysław Drabow-
ski ma kilkunastoletnie doświadczenie 
zawodowe związane z projektowa-
niem, konstruowaniem, testowaniem 
oraz wdrażaniem do seryjnej produkcji 
i różnorodnych zastosowań systemów 
komputerowych. Przez kilka lat był spe-
cjalistą programistą w Ośrodku Obli-
czeniowym Przedsiębiorstwa Geofi zyki 
[opracowywał oprogramowanie sys-
temowe (overlay pamięci), narzędzio-
we (translatory), numeryczne (analiza 
regresyjna i rachunek macierzowy), 
grafi czne (mapy 3D, oprogramowanie 
ploterów); w latach 1979–1981 uczest-
niczył m.in. w zleconym przez Główny 
Instytut Górnictwa projekcie dotyczącym 
analizy złóż węgla w hiszpańskich ko-
palniach]. W latach 1979–1993 pracował 
jako specjalista konstruktor w Ośrodku 
Badawczo-Rozwojowym, w Zakładzie 
Przemysłowo-Uczelnianym i w Zakła-
dzie Innowacyjno-Wdrożeniowym Kra-
kowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych 
MERA-KFAP. Zajmował się opracowy-
waniem projektów i wdrażaniem technik 
komputerowych, w szczególności doty-
czących systemów testujących, pamięci 
dyskowych i komputerów personalnych. 
Był kierownikiem Pracowni Konstruk-
cji Komputerów, zastępcą dyrektora 
Zakładu Przemysłowo-Uczelnianego, 
następnie — Jednostki Innowacyjno-
-Wdrożeniowej. Kierował wieloma pro-
jektami badawczo-rozwojowymi, a także 
projektami w dziedzinie badań podsta-
wowych. Współpracował wówczas m.in. 
z Instytutem Maszyn Matematycznych, 
Instytutem Informatyki i Instytutem Auto-
matyki Napędu AGH, Instytutem Wzor-
nictwa Przemysłowego i Wydziałem Form 

Przemysłowych ASP, Instytutem Podstaw 
Informatyki PAN i Instytutem Informatyki 
UW, także z moskiewskim i kijowskim 
oddziałem Instytutu Elektronicznych 
Urządzeń Sterujących (INEUM). Był po-
nadto przedstawicielem Polski w między-
narodowym stowarzyszeniu producentów 
systemów komputerowych — SM EMC 
(Systemów Małych Elektronicznych Ma-
szyn Cyfrowych).

Pracę zawodową w MERA-KFAP łą-
czył z działalnością naukową. Przez wie-
le lat jego nauczycielem i przewodnikiem 
zawodowo-naukowym był nestor polskiej 
informatyki prof. Zdzisław Pawlak. Dzia-
łalność naukowa zaowocowała obro-
ną doktoratu z wyróżnieniem w 1986 r. 
w dziedzinie informatyki na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. 
Promotorem pracy pt. „Szeregowanie 
zadań w systemach wielomikroproceso-
rowych” był prof. Jan Węglarz. Zdaniem 
prof. Erwina Pescha z Universtät Siegen 
zainicjował, wraz z Jackiem Błażewi-
czem i Janem Węg larzem, nowy kieru-
nek w teorii szeregowania w zastoso-
waniu do systemów operacyjnych, tzw. 
zadań wieloprocesorowych, a wspól-
na praca tych autorów pt. „Schedu-
ling multiprocessor tasks to minimize 
schedule length”, opublikowana w „IEEE 
Transaction on Computers”, należy 
do najczęściej cytowanych w informa-
tyce z Science Citation Index List (por. 
http://www.cs.put.poznan.pl/jblazewicz/
Bioinformatics/laudatioEP.html).

W 2007 r. w konkursie MNiSW uzy-
skał fi nansowanie projektu z dziedzi-
ny „metody komputerowe w nauce”. 

W wyniku realizacji tych badań powstała 
praca pt. „Parallel synthesis of computer 
systems” (wydana przez Wydawnictwa 
AGH), stanowiąca rozprawę habilita-
cyjną. Stopień doktora habilitowanego 
w dyscyplinie informatyka nadała mu 
Rada Wydziału Informatyki Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technolo-
gicznego w 2014 r.

Z Politechniką Krakowską jest zwią-
zany od 1996 r. Zajmuje się nauczaniem 
i badaniami naukowymi w informatyce. 
Obecnie jest prodziekanem i kierowni-
kiem Laboratorium Informatyki na Wy-
dziale Inżynierii Elektrycznej i Kompute-
rowej Politechniki Krakowskiej.

Jego zainteresowania naukowe do-
tyczą systemów operacyjnych i inżynierii 
oprogramowania, szeregowania zadań, 
podziału zasobów, rozdziału zadań i za-
sobów w wieloprocesorowych, równole-
głych i rozproszonych systemach kom-
puterowych, wiarygodnych i odpornych 
na błędy systemów informatycznych, in-
teligencji obliczeniowej, systemów grido-
wych i oceny jakości działania systemów 
komputerowych. Jest autorem dwóch 
monografi i i współautorem jednej oraz 
ponad stu artykułów w czasopismach 
i materiałach konferencyjnych. 

Jest współpracownikiem lub człon-
kiem: International Association of Scien-
ce and Technology for Development 
(IASTED), International Association for 
Development of the Information Socie-
ty (IADIS), Polskiego Towarzystwa In-
formatycznego, komitetów naukowych 
konferencji i czasopism, takich jak: „In-
ternational Journal of Electronics and 
Telecommunications”, „Parallel and 
Distributed Computing and Networks”, 
„Artifi cial Intelligence and Soft Compu-
ting”, „Advances in Computer Science 
and Engineering”, „Portable Lifestyle De-
vices”, „Artifi cial Intelligence and Expert 
Systems”, „Scientifi c Journals Interna-
tional”, „Journal Software: Practice and 
Experience”, „International Journal of 
Computer Science & Emerging Techno-
logies”.

Prywatnie: szczęśliwy mąż Anny 
(absolwentki AGH, zatrudnionej w Urzę-
dzie Miasta Krakowa) i ojciec Karoliny 
(studentki UJ). W wolnym czasie ciągle 
poznaje Kraków, bo tak, jak pisał Sta-
nisław Wyspiański: „O, kocham Kra-
ków…”.
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Andrzej Sowa

Urodził się 28 stycznia 1949 r. 
w Krakowie. W 1968 r. ukończył tutej-
sze Technikum Mechaniczne nr 1 (klasa 
o specjalności eksploatacja i naprawa 
samochodów). Studiował na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Krakowskiej 
na kierunku mechanika. W 1972 r. uzy-
skał tytuł inżyniera (specjalność: pojazdy 
szynowe). Dalszą naukę kontynuował 
w trybie eksternistycznym i w 1978 r., 
po złożeniu egzaminu dyplomowego, 
otrzymał tytuł magistra inżyniera (opie-
kunem pracy inżynierskiej i magisterskiej 
był prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisowski). 
W 1977 r. ukończył kurs programowa-
nia w Ośrodku Elektronicznych Technik 
Obliczeniowych PK, a w 1982 r. — Po-
dyplomowe Studium Pedagogiczne PK. 
Pracę doktorską pt. „Koncepcja modelu 
logicznego układu pneumatycznego ha-
mulca pojazdu szynowego”, napisaną 
pod kierunkiem doc. dr. inż. Zdzisława 
Romaniszyna, obronił w 1990 r. na Wy-
dziale Mechanicznym PK. Stopień na-
ukowy doktora habilitowanego nauk tech-
nicznych w dyscyplinie transport nadała 
mu Rada Wydziału Maszyn Roboczych 
i Transportu Politechniki Poznańskiej 
29 maja 2014 r. na podstawie oceny ogól-
nego dorobku i monografi i pt. „Ocena sta-
nu technicznego pojazdów szynowych na 
podstawie cech zdeterminowanych”. 

Pracę zawodową podjął w 1973 r. 
na stanowisku technicznym w Zakła-
dzie Eksploatacji Technicznej Instytu-
tu Pojazdów Szynowych Politechniki 
Krakowskiej. Od początku brał udział 
w badaniach dotyczących zużycia, 
uszkodzeń i niezawodności elementów 
pojazdów szynowych. W 1980 r. został 
starszym asystentem, w 1991 r. — ad-
iunktem naukowo-dydaktycznym. Staż 
przemysłowy, trwający od lutego 1984 r. 
do stycznia 1985 r., odbył w Południowej 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej 
w Krakowie.

Zainteresowania naukowe dr. hab. 
inż. Andrzeja Sowy obejmują zagadnie-
nia związane z teorią diagnostyki tech-
nicznej, w tym modelowania obiektów 
diagnostyki, jak również z budową sys-
temów komputerowego wspomagania, 
przeznaczonych dla transportu. Wyniki 
prac prezentował na wielu konferencjach 
oraz opublikował w wielu czasopismach, 
zeszytach naukowych i monografi ach. 
Łącznie jest autorem ponad 80 publikacji. 

Brał udział w projektach naukowo-
-badawczych realizowanych przez Insty-
tut Pojazdów Szynowych PK, jak choćby 

prace konstrukcyjno-technologiczne, 
a także ocena niezawodnościowa zmo-
dernizowanych lokomotyw elektrycz-
nych EU-07 i ET-22 (ich wyniki zostały 
wdrożone), także w opracowywaniu 
metody docierania chromowanych pier-
ścieni tłokowych do silników lokomotyw 
SP-45 i SM-42. Obecnie realizuje mię-
dzynarodowy program badawczy Eu-
reka pt. „Development of the Software 
Web Application for Loading and Fixing 
Goods in Railway Freight Wagons”.

Swoje umiejętności w zakresie pro-
gramowania wykorzystywał do opra-
cowywania innowacyjnych i unikalnych 
komputerowych systemów wspomagania 
eksploatacji pojazdów. Rozwiązania te 
powstawały we współpracy z dr. inż. Mar-
kiem Jedynakiem i mgr. inż. Krzysztofem 
Jarzmikiem. W latach1994–2001 zostały 
wdrożone np. w przedsiębiorstwach ta-
kich, jak: Zakłady Taboru PKP w Krakowie-
-Płaszowie, Krakowie-Bieżanowie, Tar-
nowie, Jaśle, Suchej Beskidzkiej, No-
wym Sączu, Rzeszowie, Jaworznie-
-Szczakowej; w zakładach komunikacji 
miejskiej: w Gliwicach, Tychach, Świer-
klańcu (z oddziałem w Tarnowskich Gó-
rach), Jaworznie (z oddziałem Chrzanów), 
Kielcach, Radomiu oraz w przedsiębior-
stwie Porty Lotnicze Warszawa-Okęcie 
i Trans Trade Żywiec. W tym okresie 
dr hab. inż. Andrzej Sowa był także głów-
nym twórcą modułów systemu kompute-
rowego wspomagania pracy dziekanatu 
na Wydziale Mechanicznym PK. 

Jako nauczyciel akademicki pro-
wadził zajęcia dla studentów z takich 
przedmiotów, jak: matematyka, podsta-
wy ergonomii, modelowanie procesów 
transportowych, diagnostyka trakcyjnych 

pojazdów szynowych, podstawy diagno-
styki technicznej środków transportu, 
systemy informatyczne w transporcie, 
bazy danych, systemy ekspertowe w za-
rządzaniu transportem, certyfi kacja, dia-
gnostyka i ekspertyzy techniczne. Obec-
nie naucza o systemach bazodanowych, 
wspomaganiu komputerowym w logisty-
ce, informatycznym wspomaganiu w lo-
gistyce i spedycji. Jest promotorem po-
nad 60 prac dyplomowych magisterskich 
i ponad 50 prac inżynierskich (kilkunastu 
wyróżnionych). Zdobyte w pracy dydak-
tycznej doświadczenia wykorzystał do 
napisania podręcznika „Zastosowanie 
środowiska projektowego Delphi i wy-
branych programów narzędziowych do 
budowy elementów systemu wspoma-
gania eksploatacji pojazdów”, a wraz 
z M. Makowskim — skryptu pt. „Labora-
torium z matematyki przy użyciu progra-
mu Mathematica”.

Za działalność naukową otrzymał 
trzykrotnie indywidualną nagrodę rektora 
PK (1984, 1987, 1989). W 1999 r. przy-
znano mu Honorową Odznakę Politech-
niki Krakowskiej, a w 2001 r. — Srebrny 
Krzyż Zasługi. Został również odznaczo-
ny srebrną i złotą Odznaką Honorową 
SIMP.

Jest członkiem Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Mechaników Polskich 
oraz Polskiego Naukowo-Technicznego 
Towarzystwa Eksploatacyjnego. 

Prywatnie: żonaty, ma syna i córkę. 
Jego zainteresowania to: sport, historia, 
muzyka, a ulubione miejsce rekreacji — 
rodzinny ogród działkowy.

Medale za wynalaz ki
Na 25. Międzynarodowej Wysta-

wie Inwencji, Innowacji i Technologii 
ITEX 2014 w Kuala Lumpur w Male-
zji trzy medale przypadły w udziale 
badaczkom z Wydziału Inżynierii 
i Technologii Chemicznej PK. Złoty 
medal otrzymała dr inż. Joanna Or-
tyl za wysokowydajne bimolekular-
ne systemy fotoinicjujące. Dwukrot-
nie medalem srebrnym odznaczono 
zespół w składzie: dr inż. Bożena 
Tyliszczak, dr hab. inż. Agnieszka 
Sobczak-Kupiec, mgr inż. Katarzy-
na Bialik-Wąs i mgr inż. Dagmara 
Malina. 
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Centrum Pedagogiki i Psycho-
logii Politechniki Krakowskiej zor-
ganizowało I Forum Pedagogiczno-
-Psychologiczne „My — to otaczają-
cy nas świat”. Spotkanie poświęcono 
przypadającym w tym roku jubile-
uszom dwu osób ściśle związanych 
z CPiP: 90. urodzinom prof. Andrzeja 
Samka oraz 45-leciu pracy pedago-
gicznej i 20-leciu na stanowisku dy-
rektora CPiP dr inż. Władysławy Marii 
Francuz, prof. oświaty. W auli Między-
wydziałowego Centrum Edukacyjno-
-Badawczego „Działownia” 11 czerw-
ca zebrało się wielu zaproszonych 
gości. Szczególnie licznie przybyli słu-
chacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
PK, działającego pod auspicjami CPiP. 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Samek w la-
tach 1946–1950 studiował na Oddziale 
Lotniczym Wydziałów Politechnicznych 
Akademii Górniczej. Jego zainteresowa-
nia naukowe znacznie wykroczyły poza 
tematykę zakreśloną profi lem studiów. 
Objęły m.in. automatyzację procesów 
technologicznych, robotykę oraz bionikę, 
w której wiedzę przyrodniczą wykorzystuje 
się do rozwiązywania zagadnień technicz-
nych. Na PK był prodziekanem Wydziału 
Mechanicznego, utworzył na nim w 1987 r. 
kierunek „automatyka i robotyka”. Jego 
dziełem jest również Centrum Pedagogiki 

i Psychologii. Jednostkę założył w 1970 r. 
jako Zakład Nowych Technik Nauczania 
i kierował nią przez pierwsze dwa lata. 
Znany jest z różnych pasji, szczególnie 
jako kolekcjoner muszli morskich, malako-
log (jest honorowym członkiem Polskiego 
Towarzystwa Malakologicznego), projek-
tant modeli okrętów i samolotów, a także 
historyk marynarki wojennej. Temu ostat-
niemu tematowi poświecił książkę „Flota, 
której już nie ma”, opisując w niej fl otę mo-
narchii habsburskiej. 

Dr inż. Władysława Maria Francuz, 
prof. oświaty tytuł magistra inżyniera 
uzyskała, studiując na Wydziale Budow-
nictwa Lądowego PK. Doktorat obroniła 
w 1985 r. na Wydziale Filozofi czno-
-Historycznym Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Pracę zawodową rozpoczynała 
jako pedagog w Technikum Gospodar-
ki Wodnej i Budownictwa Drogowego 
w Krakowie, a następnie pracowała 
w Instytucie Kształcenia Nauczycieli. Od 
24 lat jest związana z Politechniką Kra-
kowską, przez ostatnie 20 lat zajmuje 
stanowisko dyrektora Centrum Pedago-
giki i Psychologii (do 1999 r. Uczelnia-
nego Studium Pedagogiki i Psycholo-
gii). W ramach CPiP powołała do życia 

Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pracę 
zawodową łączy z działalnością w har-
cerstwie; jest harcmistrzem. W 1975 r. 
założyła Zespół Pieśni i Tańca „Małe 
Słowianki” i kieruje nim do dziś. Zespół 
koncertował w 37 krajach świata, śpie-
wał też dla św. Jana Pawła II. 

Uroczyste spotkanie z dwojgiem ju-
bilatów miało bogatą oprawę. Zgroma-
dzonych gości powitał rektor Politech-
niki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak. 
Charakterystykę działalności Centrum 
Pedagogiki i Psychologii przedstawili 
dr Władysława Maria Francuz i zastępca 
dyrektora jednostki — dr Marian Piekar-
ski. W wystąpieniu tym zwrócono uwagę 
na różnorodność podejmowanych dzia-
łań dydaktycznych, szczególnie w za-
kresie kształcenia pedagogicznego. Na 
podkreślenie zasługuje też współpraca 
CPiP z różnymi instytucjami oraz opieka 
sprawowana nad Akademickim Chórem 
PK „Cantata” i Krakowską Orkiestrą Sta-
romiejską. 

W ciągu 20 lat działalności dr Fran-
cuz na stanowisku dyrektora CPiP 
w ośrodku wykształcono m.in. 1359 ab-
solwentów Studium Pedagogiczne-
go dla Asystentów i Doktorantów, 

90. rocznica urodzin prof. Andrzeja Samka
45-lecie pracy pedagogicznej dr inż. Władysławy Marii Francuz, prof. oświaty

Podwójny jubileusz humanistów 
Politechniki
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Dr Władysława Maria Francuz w towarzystwie 
wicedyrektora CPiP dr. Mariana Piekarskiego
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2101 absolwentów Studium Pedagogicz-
nego dla Studentów i 2232 absolwentów 
Studium Pedagogicznego dla Absolwen-
tów. CPiP ma duże zasługi w kształce-
niu studentów Politechniki Krakowskiej 
w zakresie wiedzy i umiejętności huma-
nistycznych. Ogółem jednostka zorgani-
zowała fakultety humanistyczne dla po-
nad 15 400 studentów. W sumie w ciągu 
minionych 20 lat z różnych form kształ-
cenia i doskonalenia w CPiP skorzystało 
ponad 23 500 osób. 

Dużym sukcesem zakończyło się 
powołanie na PK w 2010 r. Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku (poprzedzonego 
rok wcześniej cyklem spotkań „Radość 
Seniora”). UTW PK zorganizował do 
tej pory 72 sympozja, 175 seminariów 
i dwie konferencje naukowe oraz 14 wy-
staw prac artystycznych słuchaczy. Za-
potrzebowanie na tę formę kształcenia 
przerosło najśmielsze oczekiwania, 
a liczba zapisanych do tej pory słucha-
czy — 522 osoby — nie oddaje ska-
li zainteresowania ofertą UTW, gdyż 

możliwości lokalowe CPiP uniemożliwia-
ją przyjmowanie wszystkich chętnych. 

Jubileuszowe spotkanie stało się oka-
zją do wręczenia dyplomów słuchaczom 
III roku UTW. Słuchacze zrewanżowali 
się podziękowaniami dla dr inż. Władysła-
wy Francuz, przekazanymi przez Barbarę 
Cieniawę i starostę Mieczysława Kamień-
skiego. Nadano też kolejnym osobom ty-
tuł Honorowego Seniora: otrzymały go 
Barbara Giedroyć i Ilona Niżnik. W ten 
sposób liczba osób uhonorowanych 
owym wyróżnieniem wzrosła do 14. 

Centrum Pedagogiki i Psychologii 
przygotowało niespodzianki dla osób, 
które wspierały w minionych latach jego 
działalność. Rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak i przewodniczący Rady Naukowej 
CPiP, były rektor PK prof. Kazimierz Fla-
ga, otrzymali „magiczne berła”. 

Prof. Kazimierz Furtak pogratulował 
serdecznie obojgu jubilatom olbrzymich 
osiągnięć. Podkreślił, że cechuje ich nie 
tylko wszechstronność i bardzo duże za-
angażowanie, ale również skuteczność. 

Do Władysławy Francuz 
skierował podziękowa-
nia za wpajanie mło-
dym ludziom wartości 
humanistycznych i dba-
łość o dobre imię na-
szej uczelni. Andrzejowi 
Samkowi gratulował 
wspaniałego rozwinięcia 
talentów, którymi pro-
fesor został obdarzony 
i dziękował za nieustan-
ne emocjonalne związa-
nie z Politechniką.

Wśród osób, na 
które czekały niespo-
dzianki, znalazło się też 

dwoje redaktorów „Naszej Politechniki”. 
Danuta Zajda otrzymała dyplom uznania 
za pięcioletnią współpracę przy organi-
zowaniu imprez i wystaw artystycznych 
dla słuchaczy UTW. Podobny dyplom 
wręczono Janowi Zychowi za uwiecznia-
nie na fotografi ach wszelkich ważnych 
i miłych wydarzeń z życia UTW. 

Dr Władysława Francuz i prof. An-
drzej Samek otrzymali adresy gratu-
lacyjne od wiceprezydenta Krakowa 
Tadeusza Matusza. Podczas ceremonii 
poinformowano też o zgłoszeniu kandy-
datury Władysławy Marii Francuz do na-
grody Laur Krakowa XXI Wieku. 

Uroczystość miała bogatą oprawę 
artystyczną. W barwnych strojach pre-
zentowały się „Małe Słowianki”, wyko-
nując kilka tańców i piosenek ludowych 
(m.in. taniec „Lajkonik” i taniec słowiań-
ski „Kopanica”, zadedykowany prof. Ka-
zimierzowi Fladze, miłośnikowi folkloru 
bałkańskiego). Chór UTW „Srebrne 
Głosy” zaśpiewał m.in. piosenkę „Har-
cerski Krzyż”. Niespodzianką był wy-
stęp artystki Filharmonii Krakowskiej, 
Danieli Fąfary, która zaśpiewała tango 
„Polesia czar”. Wiersz Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego zadeklamo-
wał prof. Edward Dobrański z PWST 
w Krakowie. Nie mogło, oczywiście, za-
braknąć „Cantataty” prowadzonej przez 
Martę Stós i Krakowskiej Orkiestry Sta-
romiejskiej pod batutą Wiesława Olejni-
czaka.

Z uroczystego spotkania nikt nie wy-
szedł z pustymi rękami, bowiem wszyscy 
jego uczestnicy zostali obdarowani wyda-
ną ostatnio książką Barbary Cieniawy „Te-
rapeutyczne bajki nie-bajki dla seniorów”.

Lesław Peters

Prof. Andrzejowi Samkowi życzenia złożył rektor PK prof. Kazimierz  Furtak Dr inż. Władysława Francuz otrzymała gratulacje od przedstawicieli UTW PK

Podczas uroczystości dyplomy z podziękowaniami od UTW otrzy-
mali redaktorzy „Naszej Politechniki” — Danuta Zajda i Jan Zych
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Kolejnym gościem Konwentu Se-
niorów Politechniki Krakowskiej był 
prof. Bohdan Cherkes — dziekan 
Wydziału Architektury Politechniki 
Lwowskiej. Choć z przewodniczącym 
konwentu, prof. Stanisławem Juchno-
wiczem, też architektem, łączą go za-
interesowania zawodowe, spotkanie 
zorganizowane 15 maja zdominowała 
inna tematyka. Prof. Cherkes poświę-
cił swoje wystąpienie skomplikowa-
nej sytuacji na Ukrainie.

Uczestnicy spotkania mieli okazję 
zapoznać się z garścią informacji oraz 
opinii na temat wydarzeń u naszego 
wschodniego sąsiada oraz roli, jaką od-
grywa w rozwoju wypadków Rosja.  

Prof. Bohdan Cherkes odwoływał się 
zarówno do wydarzeń z odległej przeszło-
ści, jak i z dziejów najnowszych, w tym też 
do pomarańczowej rewolucji. Zwrócił m.in. 
uwagę, że wyniki wyborów na Ukrainie 
pokrywają się mniej więcej z granicami, 
jakie istniały pomiędzy państwem polsko-
-litewskim a Rusią. Te historyczne granice 

dziś dzielą Ukraińców na tych, którzy pra-
gną zbliżenia z Unią Europejską oraz tych, 
którzy chcą zbliżenia z Rosją. Zdaniem 
prof. Cherkesa dramatyczne wydarzenia 
na Ukrainie wiążą się ściśle z problemem 
tożsamości jej mieszkańców. 

Gość z Ukrainy mówił też o znacze-
niu handlu gazem w polityce rosyjskiej. 

Spotkanie Konwentu Seniorów PK

Z troską i niepokojem o Ukrainie
Zauważył, że Władimir Putin w połowie 
lat dziewięćdziesiątych obronił na Uni-
wersytecie Petersburskim dysertację 
doktorską, której tematem było wyko-
rzystanie gazu w charakterze nowej 
rosyjskiej broni. Dziś prezydent Ro-
sji wciela w życie idee przedstawione 
w swojej dysertacji, stwierdził prof. Boh-
dan Cherkes. 

Wystąpienie wzbudziło duże zainte-
resowanie uczestników spotkania. Z gło-
sów w dyskusji przebijała troska o dalszy 
rozwój sytuacji na Ukrainie, także w kon-
tekście roli, jaką Polska może odgrywać 
w poszukiwaniu rozwiązania konfl iktu. 
Profesor dziękował za wsparcie, którego 
nasz kraj udziela Ukrainie. 

Podczas pobytu w Krakowie prof. Boh-
dan Cherkes uczestniczył w zajęciach 
z rysunku dla studentów Wydziału Archi-
tektury PK; wygłosił też kilka wykładów 
otwartych dla słuchaczy wszystkich ro-
dzajów studiów, m.in. „Modele i utopie 
w rozwoju urbanistyki”.

(ps)

Gość Konwentu Seniorów prof. Bohdan Cherkes

Profesor Witold Cęckiewicz — 
wybitny polski architekt, twórca 
obiektów, które znacząco wpisały się 
w polską przestrzeń publiczną i wy-
chowawca kilku pokoleń architektów 
— obchodzi w tym roku 90. rocznicę 
urodzin. Z tej okazji dostojnemu ju-
bilatowi poświęcono pierwszą część 
XV Międzynarodowej Konferencji Na-
ukowej Instytutu Projektowania Urba-
nistycznego PK „Przyszłość miast — 
miasta przyszłości”. 

Profesor Witold Cęckiewicz prze-
szedł na PK wszystkie szczeble kariery 
akademickiej, znacząco przyczyniając 
się do zbudowania wysokiej pozycji 
wydziału w kraju. Podczas uroczyste-
go spotkania, które odbyło się 23 maja, 
jego zasługi przypomniał prorektor PK 
prof. Jan Kazior. Szczególnie ciepło 

90 lat prof. Witolda Cęckiewicza

Jubilat otrzymał medal dziekana
zabrzmiały słowa skierowane przez 
dziekana WA prof. Jacka Gyurkovicha 
do jubilata. Głos zabrał też prof. Zbi-
gniew Bać, przewodniczący Komitetu 
Architektury i Urbanistyki PAN (funkcję 
tę wcześniej przez wiele lat sprawował 
prof. Cęckiewicz). Gratulacje i życze-
nia dalszych owocnych lat życia zło-
żyła również prof. Grażyna Schneider-
-Skalska, kierująca od ubiegłego 
roku Instytutem Projektowania Urba-
nistycznego PK, instytutem, którego 
prof. Cęckiewicz był twórcą i pierw-
szym dyrektorem. W imieniu Towarzy-
stwa Urbanistów Polskich przemówiła 
prof. Barbara Bartkowicz. 

Jeszcze jednym miłym akcentem 
spotkania było wręczenie jubilato-
wi medalu dziekana WA PK za wy-
bitne zasługi dla rozwoju wydziału 

(zaprojektowanego przez prof. Stefana 
Dousę). W gronie licznych wychowan-
ków jubilata przybyłych na uroczystość 
byli wszyscy jego następcy na stanowi-
sku dyrektora Instytutu Projektowania 
Urbanistycznego PK, kolejno: prof. Wa-
cław Seruga, prof. Andrzej Wyżykowski 
(do niedawna główny architekt Krako-
wa) oraz wspomniani już Jacek Gyur-
kovich i Grażyna Schneider-Skalska. 
Wyraźnie wzruszony jubilat w serdecz-
nych słowach dziękował za okazane mu 
dowody szacunku i wdzięczności oraz 
przekazane życzenia. 

Sylwetkę profesora Witolda Cęckie-
wicza przedstawiliśmy na łamach majo-
wego numeru „Naszej Politechniki”. 

(ps) 
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Politechnika Krakowska jest uczel-
nią żywo zainteresowaną transferem 
innowacyjnych rozwiązań do gospo-
darki. Dlatego też na tegoroczny Mało-
polski Festiwal Innowacji przygotowała 
„Energetyczny Showroom”, oferujący 
osobom zainteresowanym nowocze-
sną techniką całą gamę atrakcji. O waż-
nych problemach mówiono podczas 
zorganizowanego na PK panelu dysku-
syjnego, poświęconego budownictwu 
energooszczędnemu, w ramach „Ener-
getycznych spotkań przy kawie”. 

Wprowadzeniem do panelu było 
wystąpienie prorektora PK ds. nauki, 
prof. Jana Kaziora, który na wstępie po-
wiedział, że ludzie nauk technicznych 
muszą lepiej zrozumieć przemysł i jego 
potrzeby. Chodzi o to, aby przemysł nie 
bazował na taniej sile roboczej, bo aby na-
sze produkty były konkurencyjne na rynku 
międzynarodowym, musimy zbudować 
gospodarkę opartą na wiedzy. Cieszy fakt, 
że Politechnika Krakowska dobrze wypad-
ła w ostatnim rankingu pod względem in-
nowacyjności, ale trzeba starać się, aby 
wyniki były jeszcze lepsze. Prof. Kazior 
zwrócił uwagę, że wśród 10 technologii, 
które mogą być siłą napędową gospo-
darki w naszym regionie, znalazło się bu-
downictwo energooszczędne, zaś PK jest 
liderem w tym zakresie. Każdy z siedmiu 
wydziałów Politechniki jest zaangażowany 
w ideę edukacji w zakresie budownictwa 
samoenergooszędnego. Nasza uczelnia 
dysponuje też rozwiniętym zapleczem ba-
dawczym. Prorektor poinformował zebra-
nych, że zbliża się czas oddania do użytku 
Małopolskiego Laboratorium Budownic-
twa Energooszczędnego, które będzie 

wyposażone w aparaturę 
odpowiadającą standar-
dom europejskim.  

Gościem spotkania 
była Sylwia Bednarczyk-
-Mikuli, zastępca dyrek-
tora Małopolskiego Cen-
trum Przedsiębiorczości. 
Przedstawiła ona dzia-
łania władz wojewódz-
kich na rzecz wspierania 
przedsięwzięć dotyczą-
cych innowacyjności. 
Poinformowała, że za-
planowano działania promujące budow-
nictwo energooszczędne i podkreśliła, 
że Politechnika Krakowska jest w tej 
dziedzinie naturalnym partnerem woje-
wództwa małopolskiego. Nawiązując do 
hasła „Budownictwo energooszczędne 
— moda czy konieczność?”, pod którym 
zorganizowano na PK dyskusję panelo-
wą, stwierdziła, że to… konieczność, na 
którą jest moda. 

Dyrektor Małopolskiego Centrum 
Budownictwa Energooszczędnego PK 
dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak 
zauważyła, że inne ośrodki w Polsce 
stwierdzają, iż wypracowany w Małopol-
sce model współpracy z samorządem 
jest dziś uznawany w kraju za wzorcowy. 
MCBE nie tylko zajmuje się łączeniem 
naukowców i przedsiębiorców, ale stara 
się również szerzyć wiedzę na temat bu-
downictwa energooszczędnego poprzez 
organizowanie szkoleń i konferencji; pla-
nuje promować szkolnictwo zawodowe, 
aby na rynku pojawiły się osoby przygo-
towane do stawiania budynków nisko-
energetycznych. 

Małopolski Festiwal Innowacji na Politechnice Krakowskiej

Budownictwo energooszczędne: konieczność, 
na którą jest moda

W dyskusji, która rozwinęła się po 
tych wystąpieniach, poruszono różnorod-
ne kwestie. Mówiono m.in. o malejącej 
roli architekta w procesie projektowania 
zintegrowanego, zjawisku obniżania trwa-
łości materiałów budowlanych (w celu 
dostosowania ich do potrzeb recyklingu) 
w kontekście skracania okresów, w któ-
rych dochodzi do zmian w aranżacji 
wnętrz, a także o idei budynków będą-
cych prosumentami energii — obiektami 
wytwarzającymi energię (zamiast ją zuży-
wać) dzięki instalowaniu paneli fotowolta-
icznych. W sumie spotkanie dostarczyło 
bogatego materiału do przemyśleń. 

Uczestnicy „Energetycznego Show-
roomu” mieli sposobność zapoznać się 
z użytkowanym na różnych wydziałach 
PK badawczym sprzętem, który wyko-
rzystywany jest w budownictwie ener-
gooszczędnym. Organizatorem panelu 
i wystawy sprzętu w Galerii „Gil” było 
Małopolskie Centrum Budownictwa 
Energooszczędnego PK.

(ps)
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Nauka pokazywana poza siedzi-
bami instytucji naukowych nikogo 
już nie dziwi. Krakowianie przyzwy-
czaili się, że co roku, w drugiej po-
łowie maja — po tej stronie Rynku, 
gdzie Tadeusz Kościuszko 220 lat 
temu przysięgał narodowi — wyrasta 
miasteczko namiotowe pod szyldem 
Festiwalu Nauki w Krakowie. Formu-
ła święta wiedzy, adresowanego do 
najszerszych kręgów społeczeństwa, 
okrzepła, ale festiwal ciągle się roz-
wija, oferując coraz to nowe atrakcje. 
Tak było i tym razem.

Czternasta edycja festiwalu zosta-
ła zorganizowana pod hasłem „Z na-
uką przez wieki”. Był to swego rodzaju 
ukłon w stronę przypadającego w tym 
roku jubileuszu 650-lecia Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego. Wątki historyczne 
nie zdominowały jednak wydarzeń fe-
stiwalowych. Uczestnicząc w licznych 
imprezach, można było w jednakowym 
stopniu zanurzyć się w przeszłość, 
niekiedy nawet bardzo odległą, jak 
i posmakować najnowszych osiągnięć 
nauki. Przy czym, co ważne, o prze-
szłości mówili nie tylko przedstawiciele 

humanistyki, ale także nauk ścisłych 
i technicznych. 

Politechnika Krakowska, podob-
nie jak w latach poprzednich, silnie 
zaznaczyła swoją obecność na festi-
walu, ba, wręcz walczyła o dobre miej-
sce! 21 maja, w przededniu ofi cjalnego 
otwarcia festiwalu, reprezentanci PK 
uczestniczyli w zorganizowanym na kra-
kowskich Błoniach „Biegu po wiedzę”. 
Uczestników podzielono na kilka ka-
tegorii (startowali uczniowie szkół róż-
nych szczebli, studenci oraz pracownicy 
szkół wyższych i instytutów naukowych, 
z wyodrębnieniem VIP-ów). W kategorii 
VIP-ów wśród kobiet najlepsza okazała 
się prodziekan Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska PK — dr hab. Elżbieta Jarosiń-
ska. Wyprzedziła dwie przedstawicielki 
Uniwersytetu Pedagogicznego — dzie-
kan Wydziału Sztuki dr hab. Alicję Pa-
nasiewicz, prof. UP i dr Annę Stolińską. 
W klasyfi kacji drużynowej VIP-ów też 
mieliśmy powód do zadowolenia — 
zespół Politechniki Krakowskiej zajął 
drugie miejsce, ustępując jedynie Uni-
wersytetowi Rolniczemu, wyprzedzając 
zaś Uniwersytet Pedagogiczny. Ponadto 

trzy razy trzecie miejsce reprezentanci 
naszej uczelni zajęli w innych katego-
riach: mgr inż. Arkadiusz Zielinkiewicz 
z Wydziału Inżynierii Lądowej (indywi-
dualnie) i zespół PK — wśród pracowni-
ków uczelni i instytutów oraz zespół PK 
w kategorii studentów. 

Wprawdzie prezentacji odbywają-
cych się w namiotach rozstawionych 
na Rynku nie nagradzano miejscami 
na podium, ale tu też trwała rywalizacja 
pomiędzy wydziałami szkół wyższych 
i instytutami naukowymi — rywalizacja 
o umysły i serca osób odwiedzających 
poszczególne stoiska. Poza miastecz-
kiem namiotowym na Rynku odbywało 
się wiele pokazów, wykładów i warszta-
tów w różnych instytucjach naukowych. 
Wydarzeń było co niemiara. Człowiek 
ambitny zapewne mógłby w ciągu tych 
kilku dni zebrać materiał na doktorat, 
a może i na dwa doktoraty! Tych zaś, 
którzy nie oczekiwali zawansowanej 
wiedzy, przyciągano innymi atrakcjami, 
w szczególności konkursami (głównie 
dla dzieci i młodzieży) lub wiadomościa-
mi przydatnymi w codziennym życiu, np. 
na temat zdrowego odżywiania czy róż-
nych sposobów wiązania krawata (wraz 
z odpowiednią teorią). Wiedza ma bo-
wiem różne oblicza. 

Politechnika Krakowska na XIV Festiwalu Nauki w Krakowie

Różne oblicza wiedzy

Uczestnikiem festiwalu był prof. Witold Grzegożek (z prawej), opiekun naukowy studentów kon-
struujących na PK nietypowe pojazdy. Na zdjęciu w rozmowie z rektorem UJ, prof. Wojciechem 
Nowakiem
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Różne oblicza wiedzy pokazała 
także Politechniki Krakowskiej, której 
oferta festiwalowa należała do naj-
ciekawszych. Przedstawiciele po-
szczególnych wydziałów dzielili się 
specjalistycznymi informacjami, urzą-
dzali interesujące pokazy i propono-
wali wspólną zabawę. Na Rynek przy-
jechały najnowsze dzieła studentów 
Wydziału Mechanicznego — samo-
chód wyścigowy (niestety ze względu 
na potężny ryk silnika nie można było 
odpalać pojazdu na życzenie zain-
teresowanych osób) i prezentowany 
ostatnio szeroko w mediach prototyp 
samochodu dla osób niepełnospraw-
nych „Buzz”. Tradycyjnie chemicy z PK 
przyciągali publiczność pokazami efek-
townych doświadczeń, a przed namio-
tem „Lądówki” najmłodsi mogli bawić 
się w budowanie mostu z elementów, 
które nie wymagały żadnego spoiwa. 
Studenci z Naukowego Koła Fizyków 
„Kwark PK” proponowali grę, której ce-
lem było odgadnięcie, kim były odgry-
wane przez nich postaci sławnych fi zy-
ków i czym owi badacze się wsławili.

W namiocie Wydziału Fizyki, Mate-
matyki i Informatyki warto było posłu-
chać dr. hab. Wojciecha Otowskiego, 
prof. PK, który posługując się prostym 
zestawem pomiarowym wykazywał, że 
wszystkie nowoczesne źródła światła, 
poza tradycyjną żarówką, atakują ludz-
kie oko wielokrotnym wzrostem inten-
sywności („pikiem”) w zakresie jednej 
długości fali, co po wielu latach może 
negatywnie odbić się na naszym wzro-
ku. Najlepiej w prezentowanym teście 
wypadało światło… zwykłej świeczki. 

Organizatorami XIV Festi-
walu Nauki było 13 szkół wyż-
szych Krakowa i trzy działają-
ce w mieście instytuty Polskiej 
Akademii Nauk. Koordynacji 
podjął się — już po raz czwar-
ty z rzędu — Uniwersytet Rol-
niczy w Krakowie. Ofi cjalne 
otwarcie odbyło się 22 maja 
w samo południe. Razem 
z rektorami szkół wyższych 
i dyrektorami instytutów na-
ukowych uczestniczyli w nim 
też przedstawiciele władz re-
gionu i miasta z marszałkiem 
Małopolski Markiem Sową, przewodni-
czącym sejmiku województwa małopol-
skiego Kazimierzem Barczykiem, prze-
wodniczącym Rady Miasta Bogusławem 
Kośmidrem i wiceprezydentem Krako-
wa Tadeuszem Matuszem. Politech-
nikę Krakowską reprezentował rektor 

Historia polskiej motoryzacji 
obfi tuje w przykłady udanych kon-
strukcji, które nie doczekały się 
wprowadzenia do produkcji. Nale-
ży do nich prototypowy samochód 
„Gacek”, który w latach 60. minio-
nego wieku skonstruowano przy 
współudziale specjalistów z Poli-
techniki Krakowskiej. Jedyny znany 
egzemplarz tego pojazdu zachował 
się na Wydziale Mechanicznym PK. 
7 czerwca został on przekazany do 
Muzeum Inżynierii Miejskiej w Kra-
kowie. 

„Gacek” jest pojazdem czterokoło-
wym. Część podzespołów projektanci 
przejęli z enerdowskiego trabanta. Do 
napędu pojazdu wykorzystali dwucy-
lindrowy silnik dwusuwowy używany 
w produkcji czechosłowackiego mo-
tocykla „Jawa”. Ciekawostkę stanowi 
fakt, że skrzynia biegów nie miała bie-
gu wstecznego, wobec czego w celu 
cofnięcia samochodu należało zmie-
nić… kierunek obrotów silnika. 

Inżynierowie z PK uczestniczyli 
w pracach konstrukcyjnych samo-
chodu „Gacek”, prowadzonych w Wy-
twórni Sprzętu Komunikacyjnego 
w Świdniku. Ukończono je w 1969 r. 
Mimo pomyślnych wyników testów 
prototyp nie wszedł do produkcji, tym 
samym dzieląc los innych udanych 

projektów opracowanych przez pol-
ski przemysł motoryzacyjny. Z dwóch 
wykonanych egzemplarzy zachował 
się tylko ten, który obecnie wzboga-
cił zbiory Muzeum Inżynierii Miejskiej 
przy ul. Wawrzyńca. 

W uroczystości przekazania pro-
totypowego modelu uczestniczył 
prof. Witold Grzegożek, pod które-
go kierunkiem studenci PK wykonali 
w minionych latach całą serię niety-
powych pojazdów. Należy do nich 
prezentowany szeroko w mediach 
w 2011 r. miejski pojazd hybrydowy 
„Bombus” oraz cieszący się ostatnio 
szerokim zainteresowaniem mały sa-
mochód dla niepełnosprawnych, na-
zwany „Buzz”.

(R.)

„Gacek” w muzeum

prof. Kazimierz Furtak. Festiwal otworzył 
przewodniczący Kolegium Rektorów 
Szkół Wyższych Krakowa prof. Wojciech 
Nowak, który przekonywał zebranych, 
że nauka jest nie tylko mądra i fascynu-
jąca, ale także piękna.

(ps)
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Czworo studentów Politechniki 
Krakowskiej zostało docenionych 
podczas wystawy prac planistycz-
nych i urbanistycznych, towarzyszą-
cej konferencji „Land-Urbia 2014”. 
Konferencję poświęconą zintegro-
wanemu planowaniu miejskiemu 
i regionalnemu zorganizowało sło-
wackie Stowarzyszenie na rzecz Urba-
nistyki i Planowania Przestrzennego 
w dniach 24–27 kwietnia w Nitrze.

„Land-Urbia” jest jedną z ważniej-
szych konferencji dotyczących plano-
wania przestrzennego w Europie Środ-
kowej. Skupia architektów i urbanistów 
z całej Europy. W tym roku prelegenci 
przybyli do Nitry nie tylko ze Słowacji, 
ale też z Czech, Polski, Węgier, Holandii 
czy Wielkiej Brytanii. Uczestnicy konfe-
rencji mogli wysłuchać cyklu wykładów 
i wziąć udział w panelach dyskusyjnych 
poświęconych historycznym kontekstom 
planowania przestrzennego, analizie 
jego stanu obecnego w poszczególnych 

krajach europejskich czy możliwościom 
rozwoju planowania i urbanistyki. 

Podczas konferencji odbyła się także 
międzynarodowa wystawa prac plani-
stycznych. Głównym tematem projektów 
zaprezentowanych na towarzyszącej 
konferencji wystawie była przebudowa 
i modernizacja małomiasteczkowych 
przestrzeni publicznych i zachowanie 
tradycji miejsca. 

Wykonane na Politechnice Krakow-
skiej projekty przedstawiono na 28 plan-
szach. Prace powstały w Katedrze Pla-
nowania Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska Wydziału Architektury PK 
pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. 
Elżbiety Węcławowicz-Bilskiej jako ma-
terialny efekt realizacji międzynarodo-
wego grantu i współpracy z Politechniką 
w Bratysławie. Wśród uczestników kon-
ferencji byli także studenci II roku gospo-
darki przestrzennej na Wydziale Inżynierii 
Lądowej: Magdalena Boduch, Klaudia 
Cymerman, Klaudia Radlińska oraz 

Konferencja „Land-Urbia 2014”

Projekty studentów PK wyróżnione
niżej podpisany — współpracujący z ze-
społem naukowym Katedry Planowania 
Przestrzennego i Ochrony Środowiska. 
Studenci, pod kierunkiem dr. inż. arch. 
Rafała Blazego, wykonali dwie plansze, 
za które uzyskali wyróżnienie w postaci 
certyfi katów udziału w międzynarodowej 
wystawie. Uhonorowane projekty zawie-
rały analizy (m.in. infrastrukturalną i kom-
pozycyjną) województwa podkarpackiego 
oraz miasta Iwonicza-Zdroju wraz z pro-
pozycjami zmian w jego centrum. 

Udział w międzynarodowej konferen-
cji został dofi nansowany przez dziekana 
WIL — prof. Tadeusza Tatarę oraz pro-
rektora ds. studenckich — prof. Leszka 
Mikulskiego.

Krystian Banet

Krystian Banet jest studentem II roku gospo-
darki przestrzennej na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej PK.

Rektorzy pamiętali o 4 czerwca 1989 r.

Środowisko akademickie Krakowa 
uczciło 25. rocznicę wyborów parla-
mentarnych z 1989 r., wydarzenia, które 
otworzyło drogę do przemian demokra-
tycznych w Polsce. Z inicjatywy Kole-
gium Rektorów Szkół Wyższych Krako-
wa 4 czerwca w centrum miasta odbył 
się marsz rektorów. W pochodzie uczest-
niczył rektor Politechniki Krakowskiej 

panii wyborczej przez ludzi spod znaku 
„Solidarności”. Odsłonięta została tabli-
ca przypominająca wydarzenia sprzed 
ćwierćwiecza. Autorem tablicy jest prof. 
Stefan Dousa z Politechniki Krakowskiej. 
W uroczystości uczestniczył wojewoda 
małopolski Jerzy Miller.

(R.)

Moment odsłonięcia tablicy, na pierwszym planie rektor PK prof. Kazimierz Furtak; obok tablica wg projektu prof. Stefana Dousy
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prof. Kazimierz Furtak. Orszak wyruszył 
spod gmachu Collegium Novum i prze-
szedł na Rynek Główny. Po wysłuchaniu 
hejnału z Wieży Mariackiej i odśpiewaniu 
hymnu narodowego rektorzy udali się na 
ul. Sienną 5. Tu złożono wieniec pod 
siedzibą Małopolskiego Komitetu Oby-
watelskiego, w 1989 r. koordynującego 
działania prowadzone podczas kam-



7–8/2014 NASZA POLITECHNIKA

19

A
rt

yk
uł

y

Fo
t.:

 Z
e 

zb
io

ró
w

 Z
es

po
łu

 d
s.

 K
om

er
cj

al
iz

ac
ji 

P
K

Spotkania z twórcami

Powołanie spółki — to kolejny krok, 
wpisujący się w podejmowane na Poli-
technice Krakowskiej działania, które 
mają służyć lepszej współpracy z gos-
podarką. Przypomnijmy, w kwietniu 
2013 r. został powołany Zespół ds. Ko-
mercjalizacji PK — jednostka w pionie 
prorektora ds. nauki. Jej celem jest przy-
spieszenie i ułatwienie procesów komer-
cjalizacji na uczelni. Jednostka jest tak-
że odpowiedzialna za realizację projektu 
SPIN-TECH (fi nansowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju), w ramach którego zidentyfi kowała 
ofertę naszej uczelni, zwaloryzowała 

wybrane rozwiązania, a przede wszystkim 
opracowała koncepcję organizacyjno-
-programową spółki celowej.  

— Przez ostatnie kilka miesięcy 
zewidencjonowaliśmy większość ofert 
technologicznych Politechniki Krakow-
skiej. Nasz zespół odbył kilkadziesiąt 
indywidualnych spotkań z twórcami, 
zorganizowaliśmy także kilkanaście spo-
tkań grupowych. W wyniku tych spotkań 
kilka rozwiązań technologicznych zosta-
ło poddanych analizie potencjału ryn-
kowego, wycenie i wsparciu w zakresie 
ochrony prawnej w celu ich przyszłej ko-
mercjalizacji — informuje Izabela Paluch 
z Zespołu ds. Komercjalizacji, kierow-
nik projektu SPIN-TECH. Jednocześnie 

zespół pracował nad przygotowaniem 
dokumentacji związanej z rejestracją 
spółki celowej. — Mamy nadzieję, że do 
końca wakacji zakończymy wszystkie 
procedury oraz sprawy organizacyjne 
związane z powołaniem nowego pod-
miotu i spółka zacznie świadczyć usługi 
— dodaje Izabela Paluch.

Niezależna i elastyczna
Stuprocentowym udziałowcem spółki 

celowej będzie Politechnika Krakowska, 
jednak spółka celowa to zupełnie autono-
miczny podmiot, zarządzający własno-
ścią intelektualną uczelni na zasadach 
rynkowych. W odróżnieniu od jednostek 
uczelni jest niezależny od administracji 
uczelnianej, a jego działalność prowa-
dzona w formie spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością opiera się na kodeksie 
spółek handlowych. Dzięki takiej struk-
turze działalność spółki będzie bardziej 
elastyczna, a obsługa klientów (naukow-
ców, studentów, przedsiębiorców) — po-
zbawiona zbędnej formalizacji. 

Rolą spółki celowej jest udostęp-
nianie innym podmiotom posiadanych 
przez PK zasobów w celu uzyskania 
przez uczelnię korzyści materialnych 
oraz zarządzanie na zasadach rynko-
wych prawami własności intelektual-
nej uczelni, tworzenie i obejmowanie 
udziałów w spółkach technologicznych 
(spin-off, spin-out) zakładanych przez 
naukowców, uczelnię i partnerów bizne-
sowych. Spółka może współpracować 
z podmiotami sektora prywatnego na 
zasadzie partnerstwa publicznego — 
brać udział w konsorcjach, przetargach 
i projektach interdyscyplinarnych. — To 
będą podstawowe obszary działalności 
spółki, a także jej główne źródła utrzy-
mania: z opłat licencyjnych, ze sprzeda-
ży praw i z działalności usługowej oraz 
doradczej. W późniejszej perspektywie 
także z umów konsorcjum i współpracy 

Zielone światło dla spółki celowej
Rozpoczęto analizowanie potencjału rynkowego oferty 
Politechniki Krakowskiej dla gospodarki

Senat Politechniki Krakowskiej podjął uchwałę w sprawie powołania spółki 
kapitałowej, której celem będzie komercjalizacja wyników badań nauko-
wych i prac rozwojowych powstałych na uczelni. Trwa procedura związa-

na z rejestracją spółki.

17 czerwca przedstawiciele Politechniki Krakowskiej omawiali w Narodowym Centrum Badań i Roz-
woju w Warszawie realizację projektu SPIN-TECH. Na zdjęciu uczestnicy rozmów (od lewej): Woj-
ciech Gruszczyński (NCBiR), Monika Firlej-Balik i Izabela Paluch (obie z PK) i Marta Herbut (NCBiR)
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ze spółkami spin-out, spin-off oraz z ko-
mercjalizacji wyników badań lub prac 
rozwojowych pochodzących z innych 
źródeł niż uczelnia — wyjaśnia Izabela 
Paluch. Zysk z działalności, wypłaconą 
dywidendę spółki celowej, uczelnia prze-
znaczy na działalność statutową. 

Cel: wymierne efekty 
— Liczymy, że powstanie spółki ce-

lowej wpłynie pozytywnie na jakość kon-
taktów naszej społeczności akademic-
kiej z otoczeniem biznesu, co przyniesie 
wszystkim stronom — uczelni, twórcom, 
studentom i przedsiębiorcom — wymier-
ne efekty — mówi prof. Jan Kazior, pro-
rektor ds. nauki Politechniki Krakowskiej. 

Pracowników i studentów naszej 
uczelni, zainteresowanych szeroko 

W czym może Ci pomóc 
spółka celowa?

Przedmiotem działalności spółki 
będzie działalność usługowa, wy-
twórcza i handlowa, prowadzona 
samodzielnie lub wspólnie bądź 
w kooperacji z innymi osobami albo 
w formie pośrednictwa w następują-
cych obszarach. 

Komercjalizacja wyników 
badań i prac rozwojowych: 
● obejmowanie udziałów w spół-

kach kapitałowych, które po-
wstają w celu wdrożenia wyni-
ków badań lub prac rozwojowych 
prowadzonych na uczelni; 

● tworzenie spółek kapitałowych, 
które powstają w celu wdrożenia 
wyników badań lub prac rozwojo-
wych prowadzonych na uczelni; 

● oddawanie do używania praw 
własności intelektualnej do wyni-
ków badań naukowych lub prac 
rozwojowych, w szczególności 
na podstawie umowy licencyjnej, 
najmu oraz dzierżawy; 

● przeniesienie praw własności 
intelektualnej do wyników badań 
naukowych lub prac rozwojo-
wych na inną spółkę lub osobę 
(sprzedaż praw); 

● komercjalizacja poprzez umo-
wy konsorcjum badawczo-
-komercjalizacyjnego, komercja-
lizacja wyników badań lub prac 
rozwojowych pochodzących 
z innych źródeł niż uczelnia.

Działalność 
projektowo-ekspercka:
● świadczenie usług rynkowych 

dla kontrahentów krajowych i za-
granicznych na bazie techno-
logii, laboratoriów, wiedzy eks-
perckiej — zasobów dostępnych 
na Politechnice Krakowskiej; 

● prowadzenie doradztwa handlo-
wego, ekonomicznego, praw-
nego, project management 
– zarządzanie projektami inwe-
stycyjnymi; 

● obsługa prac zleconych, studia 
wykonalności, badania związa-
ne z ochroną środowiska; 

● raporty z potencjału technolo-
gicznego, wyceny technologii, 
ekspertyzy.

pojętą komercjalizacją wyników ba-
dań, a także wsparciem ich przedsię-
wzięć i pomysłów, w szczególności 
stworzeniem fi rm spin-off lub spin-out, 
zapraszamy do kontaktu z zespołem 
(www.komercjalizacja.pk.edu.pl). 

Monika Firlej-Balik

Mgr Monika Firlej-Balik jest pracownikiem Ze-
społu ds. Komercjalizacji PK.

Projekt „Przygotowanie i założenie spółki ce-
lowej jako efektywnego podmiotu zarządza-
jącego komercjalizacją wyników badań i prac 
rozwojowych powstałych na Politechnice Kra-
kowskiej” jest fi nansowany przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach Progra-
mu SPIN-TECH.

Podstawa prawna
Politechnika Krakowska powołuje Spółkę Celową PK zgodnie z ustawą z dnia 

27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (DzU z 2012, poz. 572):

Art. 86a.
1. Uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojo-

wych tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną 
dalej „spółką celową”. Spółkę celową tworzy rektor za zgodą senatu uczelni lub 
innego organu kolegialnego uczelni. Do zadań spółki celowej należy w szcze-
gólności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek 
kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub 
prac rozwojowych prowadzonych w uczelni. 

2. Rektor, w drodze umowy, może powierzyć spółce celowej zarządzanie pra-
wami własności przemysłowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji. 

3. Uczelnia w celu realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 przekazuje spółce 
celowej w formie aportu wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w szcze-
gólności uzyskane prawa własności przemysłowej. 

4. Wypłaconą dywidendę spółki celowej uczelnia przeznacza na działalność 
statutową uczelni.

Art. 86b.
1. Spółka celowa może zostać utworzona przez kilka uczelni publicznych albo 

kilka uczelni niepublicznych.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, każda z uczelni może powierzyć 

spółce celowej zadania określone w art. 86a ust. 1 i 2 w drodze odrębnej umowy, 
zawartej między rektorem uczelni a spółką celową.

Art. 86c.
Senat, a w przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany w statucie, 

uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 
prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań na-
ukowych i prac rozwojowych, który określa:

1) prawa i obowiązki uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów 
w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw 
własności przemysłowej;

2) zasady wynagradzania twórców;
3) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac roz-

wojowych;
4) zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-
-badawczych.
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Mówiono o nich: 
„garbusy” na „Wodzie”
Kultowe auto miało przed laty na PK grono zagorzałych wielbicieli

Rankingi kultowych aut i nie tylko 

Jaki był wybór „Forbesa”? Cadillac El-
dorado, Citroën SM, Dodge Challen ger, 
Ferrari 250 GTO, Ferrari Enzo, Jaguar 
D-Type, Lamborghini Countach, Lincoln 
Continental, Porsche 356 Speedster, 
Talbot T-150. Na pewno „fajne fury”, ale 

czy kultowe? Poza rankingiem znalazły 
się m.in. Ford Mustang, Chevrolet Cor-
vette, Jeep Wrangler, Porsche 911, Mini 
Cooper, Citroen 2CV, BMW Isetta, Saab 
Sonett, Mercedes-Benz 300SL i kilka 
innych.

Matthew W. Ragas i Bolivar J. Bueno 
w książce „Potęga kultowej marki. W jaki 

sposób dziewięć wyjątkowych marek 
zmieniło swoich klientów w wiernych fa-
nów” umieszczają wśród kultowych mar-
kę Volkswagena: „garbus” jest zresztą 
jedynym w tym wykazie autem; z branży 
motoryzacyjnej dodają jeszcze Harleya 
Davidsona. Pozostałe to: Star Trek, Klub 
Książki Oprah Winfrey, World Wrestling 
Entertainment (wcześniej WWF), Apple 
Computer, Jimmy Buffett, buty Vans i Li-
nux. Autorzy — nie ustalają jednak, przy 
tak rozbieżnych kategoriach, ich kolejno-
ści. Wyboru dokonano z punktu widzenia 
amerykańskiego konsumenta, w Polsce 
czy w Europie niektóre osoby, czy też 

Nazywany jest samochodem kultowym. Niemcy określają go jako „das 
Kultauto”, a nawet więcej: „Nicht nur ein Käfer, sondern Kult”. Podob-
nie czynią Amerykanie czy Francuzi. Amerykański „Forbes” w jednym ze 

swoich rankingów nie zaliczył „garbusa” do dziesięciu kultowych samochodów 
wszechczasów, jednak tłumaczył się, że pominął ten model Volkswagena, po-
nieważ wyprodukowano go, zdaniem tego magazynu, w zbyt dużej liczbie sztuk.
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marki, są zupełne nieznane. Jednak taki 
wybór miał służyć również celom dydak-
tycznym, gdyż „Potęga kultowej marki...” 
w zamyśle autorów miała być podręczni-
kiem marketingu. 

„Garbus” pojawia się też w polskim 
rankingu kultowych osób, dzieł i przed-
miotów, przedstawionym w 2003 r. 
w „Polityce” przez Mirosława Pęczaka. 
W artykule „Hity i mity” występują: fi l-
my „Rejs” i „Miś”, James Dean, Harley 
Davidson, piosenki The Beatles, komiks 
„Tytus, Romek i A’Tomek”, powieść „Bu-
szujący w zbożu”, model Volkswagena 
— „garbus”, Bob Dylan, Leonard Cohen. 
Bardzo subiektywny wybór, lecz nie 
budzący u nas takich kontrowersji jak 
wybór Ragasa i Bueny, gdyż osadzony 

w polskich realiach. Tylko dwie 
pozycje się pokrywają w obu ran-
kingach — „garbus” Volkswagena 
i Harley Davidson.

„Zabawa w »garbusy«”
Kultowość nie może być bu-

dowana na siłę. Kompletną kla-
pą okazał się model New Beetle, 
który w najmniejszej części nie 
dorównał staremu „garbusowi”; 
nowy Fiat 500, mimo dużych 
wysiłków marketingowych, nie 

zbliżył się do sukcesu swego po-
przednika. „Forbes”, mimo ugrun-
towanej opiniotwórczej pozycji, nie 

uczyni swoimi rankingami żadnej marki 
kultową. Przykład „garbusa” pokazuje, 
że czynników, które pomogły wynieść 
go na piedestał pojazdu kultowego, jest 
wiele. Dopiero ich połączenie zadziała-
ło jak przekroczenie masy krytycznej, 
w wyniku czego „garbus” stał się autem 
kultowym. Duży udział musiał mieć też 
przypadek i szczęście, ale tego zba-
dać mędrca okiem i szkiełkiem już się 
nie da. 

„Zabawa w «garbusy»” i tak będzie 
trwała — obojętnie, czy będzie on au-
tem kultowym, czy jakkolwiek nazywa-
nym — tak długo, jak długo samochody 
te będą jeździły po naszych drogach. 
30 lipca 2003 r. o godzinie 9.05 z taśmy 

produkcyjnej w meksykańskim Puebla 
zjechał ostatni „Vocho”, bo tak nazywa-
ny był „garbus” w Meksyku, o numerze 
21 529 464 z limitowanej serii „Última 
Edición”. Został podarowany papieżowi 
Janowi Pawłowi II w podziękowaniu za 
wizytę w Meksyku w 2002 r. i kanoniza-
cję Juana Diego. Jasnobłękitny „garbus” 
otrzymał watykańskie numery rejestra-
cyjne SCV.

„Garbusy” na „Wodzie”
Nie będzie tu o amfi biach zbudo-

wanych na bazie „garbusów” (czyli 
VW Typ 166; prototypy nosiły oznaczenia 
129 i 138), zwanych „Schwimmwagen” 
i produkowanych w Niemczech w la-
tach 1942–1944, czy też amatorskich 
przeróbkach, w których celowali włoscy 
miłośnicy marki, lecz o „garbusach” na 

Tomek Hoszowski w „garbusie”, 2005 r.

Nigeryjski znaczek przedstawiający linię pro-
dukcyjną „garbusa” w tym kraju (lata 70. ubieg-
łego wieku)

Spróbujmy zdefi niować pojęcie „kul-
towy”. W znaczeniu przenośnym, to: 
„uznawany za najważniejszy, wzorcowy 
dla danej epoki, nurtu, stylu”; „taki, który 
jest obiektem kultu, wzorcem dla pew-
nego pokolenia lub środowiska, bardzo 
istotny dla jakieś grupy”; „symbolizujący 
doświadczenia, wartości i postawy jakiejś 
społeczności lub jakiegoś pokolenia” lub 
„popularny w jakiejś grupie społecznej”; 
„mający związek z wielkim umiłowaniem, 
najczęściej przesadną czcią i gorliwym 
kultywowaniem czegoś”; „oznacza coś 
ponadczasowego, coś co istnieje, bo ist-
nieć musi, co nie traci na przesłaniu i cha-
rakterze mimo zmieniających się trendów 
i chwiejnych gustów”. Tak defi niują to po-
jęcie: „Słownik wyrazów obcych”, „Słow-
nik wyrazów trudnych”, „Słownik języka 
polskiego” oraz „Popularny słownik języ-
ka polskiego”. Czym jest więc kultowość? 
Trudno jednoznacznie powiedzieć, na 
pewno jest to pojęcie złożone.

Ważniejszymi wyróżnikami kul-
towości są ponadczasowość i po-
wszechność, czy wręcz popularność. 
Kultowość zatem mieści się w zakresie 
kultury masowej. Kultowymi nie będą 
wytwory kultury wysokiej czy też elitar-
nej. Nie wszystko jednak, co popularne 
i powszechne, uznawane jest za kul-
towe, czy też może stać się kultowym. 
Trudno jednak podać kryteria, kiedy 
dana osoba, dzieło, przedmiot lub miej-
sce stanie się kultowe. Kultowym staje 
się „coś” zwykle mimo woli twórców, 
a ze zbiorowej, lecz niezależnej woli 
jego „wyznawców”.

Zupełnie przeciwne rozumienie po-
jęcia kultowości propagują specjaliści 
od marketingu. Według nich kult nie 
rodzi się sam, nie tworzą go „wyznaw-
cy”, lecz jest wynikiem przemyślanej 
kampanii marketingowo-reklamowej, 
służącej zawsze — czego nie ukrywają 
— maksymalizacji dochodów ze sprze-

daży. Co więcej, marketingowi eksperci 
piszą poradniki, uczą, jak wypromować 
kultową markę, zdobyć konsumentów 
— wmawiając im, że kupują kultowy 
produkt czy usługę — i zapewnić sobie 
ich lojalność; wszystko po to, by w koń-
cu można było siedzieć z założonymi 
rękami i przyglądać się, jak inne marki 
walczą o klientów. Przykładem takiego 
poradnika jest książka Matthew W. Ra-
gasa i Bolivara J. Bueny „Potęga kul-
towej marki. W jaki sposób dziewięć 
wyjątkowych marek zmieniło swoich 
klientów w wiernych fanów”. Autorzy 
wybrali dziewięć marek i analizując ich 
drogę do sukcesu, sformułowali sie-
dem „niezawodnych zasad budowania 
kultowej marki”. Zapomnieli jednak, że 
nie może istnieć przepis na markę czy 
samochód kultowy. Nie, bo gdyby ist-
niał, to takich marek czy aut byłoby za 
dużo, a co za tym idzie przestałyby być 
kultowe.

Defi nicje kultowości
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Wydziale Inżynierii Środowiska Poli-
techniki Krakowskiej. Być może sprawił 
to przypadek, ale przez długie lata na 
„Wodzie” prawie zawsze był choć jeden 
„garbus”, również wtedy, gdy minęły już 
lata świetności tego modelu.

Opowieść o „garbusach” na „Wo-
dzie” zacząć należy od profesora Ar-
tura Wieczystego, jednej z najwybit-
niejszych postaci wydziału. Profesora 
Wieczystego nie znałem wcześniej 
dobrze. Nie byłem jego studentem, 
a obszary naszych specjalności na-
ukowych były zasadniczo rozbieżne. 
Częstsze kontakty rozpoczęły się do-
piero wówczas, gdy zostałem prodzie-
kanem Wydziału Inżynierii Środowi-
ska, a profesor — jako były wieloletni 
dziekan naszego wydziału — wspierał 
mnie doświadczeniem i radą. Miał po-
zazawodową pasję, która była i moją, 
i ona właśnie nas połączyła. 

W siermiężnych czasach komuni-
zmu w Polsce posiadanie auta nie było 
jak dziś regułą, zaś „auta zachodniego” 
było wprost luksusem. Nawet jeśli do-
tyczyło to samochodu tak popularnego 
jak „garbus”. W tamtych czasach „wóz 
ludowy” z Wolfsburga nie był jeszcze 
samochodem kultowym. Nigdy nie był 
autem wygodnym i bezpiecznym, nie 
był autem niezawodnym, jednak miał 
rzeszę wiernych miłośników. Profe-
sor miał chyba ze trzy „garbusy” pod 
rząd. Pierwszy z nich mógł pojawić się 
z przypadku, drugi — z przyzwycza-
jenia, a trzeci… oznaczał, że profesor 
musiał polubić tę markę i model, czyli, 
jak niektórzy mawiają, złapał „VWirusa”. 
Zabawki dorosłych mężczyzn różnią się 
tylko tym od zabawek małych chłopców, 
że są… droższe. Profesor Wieczysty 

zajęty rozlicznymi obowiązkami za-
wodowymi nie miał czasu na naprawy 
i „dłubanie” w swoim aucie. Pomagał 
mu w tym młody asystent, dziś już pro-
fesor tytularny, Stanisław Kandefer.

Mojego pierwszego „garbusa” ku-
piłem znacznie później, gdy profesor 
Wieczysty „zajeździł” kilka innych sa-
mochodów różnych marek i mogłoby się 
wydawać, że zapomniał o młodzieńczej 
pasji do aut chłodzonych wiatrem. Nie, 
nie zapomniał. Odwiedziłem profesora 
w szpitalu kilka dni przed jego śmiercią. 
Rozmawialiśmy chwilę. Twarz prawie 
bez mimiki, zamknięte oczy, walczył 
z cierpieniem. I nieoczekiwanie na twa-
rzy profesora pojawił się uśmiech i szep-
tem poprosił: — Opowiedz mi o Twoim 
„garbusie”!

Jedyny znaczek pocztowy z podobizną „garbu-
sa” wydany przed wybuchem II wojny światowej. 
Ukazał się z okazji Międzynarodowej Wystawy 
Samochodowej i Motocyklowej w Berlinie w lutym 
i marcu 1939 r.

Okolicznościowy niemiecki datownik poczto-
wy z okazji położenia 26 maja 1938 r. kamie-
nia węgielnego pod fabrykę „garbusów”

Republika Liberii wydała w 2000 r. mo-
netę z wizerunkiem „garbusa” o nominale 
5 dolarów liberyjskich (równowartość ok. 
300 groszy), średnica ok. 40 mm

Złota moneta kolekcjonerska o nominale 
10 dolarów australijskich wybita w 2006 r. 
przez Republikę Nauru; w oryginale ma 
średnicę 13,92 mm

Ślub w Tarnowie, 2008 r.
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W ewidencji zabytków
Czas zatarł w ulotnej pamięci wie-

lu posiadaczy „garbusów” związanych 
z wydziałem, zarówno pracowników, 
jak i studentów. Pamiętam, że w latach 
90. XX wieku na „Wodzie” było aż pięć 

klasycznych, chłodzonych wia-
trem bolidów ze stajni w Wolfs-
burgu. Przedostatni był mój 
VW 1303S wyprodukowany 
w Niemczech w 1972 r., model 
z dużą panoramiczną szybą, 
unowocześnionym zawiesze-
niem przednim (kolumny Mac-
Phersona), silnikiem o pojem-
ności 1600 ccm i tzw. „długą” 
skrzynią biegów. Pieczołowicie 
odrestaurowany, został w 2007 r. 
włączony do Ewidencji Zabytków 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Krakowie — Rucho-
me Zabytki Techniki jako pierw-
szy „garbus” w Krakowie, a drugi 
w Małopolsce. Dzięki temu uzy-
skał „żółte tablice” rejestracyjne, 
a moja próżność… została za-
spokojona (ten rodzaj snobizmu 
jest akurat najmniej szkodliwy).

Udało mi się wziąć udział w kilku-
dziesięciu zlotach zabytkowych po-
jazdów, choć początki były trudne. Na 
pierwszym uległem wypadkowi — le-
czenie i rehabilitacja trwały prawie rok. 
Codziennie przed rozpoczęciem pracy 

(pełniłem wówczas funkcję prodzieka-
na) musiałem udawać się na zabiegi do 
kliniki rehabilitacyjnej. Dzięki ówczesne-
mu rektorowi Politechniki Krakowskiej, 
profesorowi Kazimierzowi Fladze, byłem 
dowożony jego służbowym samocho-
dem. Ja i mój „garbus” mamy z tego tytu-
łu wielki dług wdzięczności. 

„Zabawa w »garbusy«” wciągnęła 
mnie, zacząłem zbierać „volkswagenia-
na”, a na moją kolekcję — nie chwaląc 
się, zapewne największą w Polsce — 
składają się znaczki pocztowe z tym 
autem (od pierwszego z 1939 r. do 
współczesnych), karty pocztowe (tylko 
z lat 1938–1947), stemple pocztowe, 
medale, monety (w tym srebrne i złote), 
sztabki lokacyjne, odznaki i inne bibelo-
ty, plakaty, zegarki „KDF-Wagen 100000 
km” i w końcu polska literatura o „gar-
busach” wydana do wybuchu drugiej 
wojny światowej (wbrew pozorom dość 
obszerna, bo obejmująca 8 pozycji wy-
danych w krótkim okresie 1938–1939). 
Na jedynym personalizowanym znacz-
ku pocztowym z „garbusem”, wydanym 
przez Pocztę Polską, jest podobizna... 
mojego auta. 

W sierpniu 2007 r. Poczta Polska wydała serię dwóch 
znaczków personalizowanych o nominale 1 zł 30 gr, na 
których przedstawiono fotografi ę samochodu należącego 
do autora artykułu. Jest to jedyny do tej pory polski zna-
czek z „garbusem” (prawdopodobnie jedyny na świecie 
przedstawiający model 1303)

Już na pierwszy rzut oka widać, że 
„garbus” to samochód inny niż więk-
szość aut mknących po naszych dro-
gach. Jajowaty kształt kontrastuje 
z kanciastymi blaszanymi pudełkami po 
butach na czterech kołach, dominujący-
mi od lat pięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku. „Garbus” jest modelem, który nawet 
laikowi trudno pomylić z innym autem. 
W jego linii karoserii jest coś nostalgicz-
nego, stylistyką przypomina Adlera 2,5L 
i Tatrę T97 z lat trzydziestych XX wie-
ku, auta wyprodukowane w niewielkich 
liczebnie seriach i już dziś zapomniane. 
Prawie 22 mln wyprodukowanych „gar-
busów” w ciągu prawie 70 lat gwaran-
tuje powszechność i ponadczasowość.

Luigi Colani, genialny artysta i wi-
zjoner, projektant opływowych form od 
samolotów po biżuterię, nazywany fi -
lozofem 3D, na wieść o zakończeniu 
produkcji „garbusa” powiedział: „»Gar-
bus« był samochodem, z którym zwy-
kły człowiek mógł się identyfi kować”. 
Z kolei Paul Klebahn, autor „Bug Tales”, 
tak określa „garbusa”: „Jeśli jakiś sa-
mochód pozwala na personifi kację, to 
z pewnością jest to »garbus«. Każdy, 

kto uważnie przyjrzy się jego masce 
z przodu, przyzna, że przypomina ona 
uśmiechniętą twarz”. Nie takie dalekie 
od prawdy jest stwierdzenie, że nie ma 
dwóch takich samych garbusów, tak 
samo, jak nie ma dwóch takich samych 
ludzi. Colani dodaje: „drobne niedosko-
nałości »garbusa« czyniły go tym bar-
dziej sympatycznym. [...] i każdy mógł 
sobie przy nim majstrować”.

Technika też różniła „garbusa” od 
większości aut. Silnik umieszczony 
z tyłu, a bagażnik — jak się nieraz śmia-
no — pod klapą chłodnicy, której nie ma, 
bo silnik chłodzony jest powietrzem. To 
rozwiązanie techniczne dawało kolejny 
element, który powodował, że „garbusa” 
nie sposób pomylić z innym autem — 
charakterystyczny dźwięk pracującego 
silnika. Laikowi przyjdzie to z większą 
nieco trudnością, ale wielbiciel „garbu-
sów” bezbłędnie usłyszy „świergot” mo-
toru przeciwsobnego, nawet w znacznej 
odległości i zagłuszanego warkotem in-
nych aut. 

Kolejnym wyróżnikiem kultowości, 
dla „garbusa” bez wątpienia spełnio-
nym, jest „styl życia” związany z tym 

autem poprzez społeczność „wyznaw-
ców”. Styl powszechności i otwartości 
wobec wszystkich oraz ponadczaso-
wości. Na całym świecie istnieją setki 
klubów i organizacji, których celem jest 
odnawianie i używanie starych „garbu-
sów”, a także poznawanie innych posia-
daczy tej marki. Każdy, kto choć chwilę 
był na zlocie „garbusów”, zauważy więź 
między „wyznawcami” tej marki. Bariera 
wieku, stanowiąca w innych sytuacjach 
granicę uniemożliwiającą porozumienie, 
różnice w wykształceniu czy w pozycji 
materialnej nie dzielą tej społeczności. 

„Wyznawcy” kultowej marki są taki-
mi indywidualistami, że kolejne różnice 
nie mogą ich oddalić, a tylko zbliżyć. 
Łączy również potrzeba nieograniczo-
nej zabawy i... ucieczki od rzeczywisto-
ści. Jest w tym spora doza tęsknoty za 
wolnością, której namiastkę — choć na 
chwilę — daje im posiadanie „garbusa”. 
Przynależność do społeczności jego 
„wyznawców” nie jest ograniczeniem, 
jak mogłoby się wydawać, tej wolności, 
ale pomaga tę wolność chronić. Podob-
nie, a może jeszcze wyraźniej, widać to 
wśród wielbicieli Harleya Davidsona.

Samochód powszechny, ponadczasowy, spersonifi kowany
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„Garbusem” do ślubu
„Garbusem” odwiedziłem kilka razy 

uczestników rajdu Politechniki Krakow-
skiej, ostatnim razem w Węgierskiej 
Górce. Jeden ze studentów narysował 
pisakiem na płótnie namiotu „garbusa” 
i podpisał: „Garbus Dziekana”. Kilkakrot-
nie byłem zapraszany na śluby byłych 
studentów, z prośbą o przyjazd… „gar-
busem”. „Garbusem” wiozłem do ślubu 
parę absolwentów naszego wydziału — 
Anetę i Jarka Malików. 

Moja przygoda z „garbusem” zakoń-
czyła się 2012 r. Nowymi posiadaczami 
mojego „żuczka” stała się para krakow-
skich artystów. Zakochali się w nim od 
pierwszego wejrzenia. Nadal utrzymuję 
kontakty z przyjaciółmi z całej Polski, po-
znanymi dzięki „garbusowi” i odwiedzam 
gościnnie ciekawsze zloty i imprezy.

Ostatnim garbusiarzem na „Wodzie” 
był student specjalności urządzenia ciepl-
ne i zdrowotne — Tomasz Hoszowski. 
Jego „garbus” pochodził już z Meksyku: 
rocznik 1977, model VW1200 z klasyczną 
płaską szybą przednią, karoseria poma-
lowana na kolor biały i czarny. Pamiętam, 
że przez wiele lat Tomek więcej czasu 
poświęcał remontowi niż jeździe. Solidnie 
i pięknie odrestaurowany „garbus” wzbu-
dzał podziw. Jednak w ubiegłym roku To-
mek skończył studia i tak chwilowo prze-
rwana została „zabawa w «garbusy»” 
na „Wodzie”. Mam nadzieję, że wkrótce 
pojawi się jakiś nowy pasjonat tej marki 
i reaktywuje tradycję. Potęga kultu z na-
tury swojej jest przecież ponadczasowa.

Piotr Gryglaszewski

Dr inż. Piotr Gryglaszewski pracuje w Katedrze 
Procesów Cieplnych, Ochrony Powietrza i Uty-
lizacji Odpadów na Wydziale Inżynierii Środo-
wiska PK. 

Bibliografi a: 
„Colani will den alten Käfer zurück”, Auto-

bild, 10.07.2003. 
P. Gryglaszewski, „Kult Garbusa”, Gazeta 

X Jubileuszowego Sądeckiego Zlo-
tu VW-Gar-Bus-ów, Piwniczna, nr 4, 
17–19.10.2008.

D. Lienert, „Coolest Cult Cars”, Forbes, 
11.06.2006.

M. Pęczak, „Hity i mity — stare, nowe, kulto-
we”, Polityka, nr 31 (2412), 2003. 

M. W. Ragas, B. J. Bueno, „Potęga kultowej 
marki — w jaki sposób dziewięć wyjąt-
kowych marek zmieniło swoich klientów 
w wiernych fanów”, Helion, 2007. 

Siwy, „Kultowy samochód — co to takie-
go?”, KlubVmax, 16.07.2007.

Zaprojektowanie „garbusa” przypisy-
wane jest Ferdynandowi Porsche. Fak-
tem jest, że zlecenie na projekt taniego 
„wozu popularnego” otrzymał od samego 
Adolfa Hitlera. Dwa najbardziej charak-
terystyczne elementy tego pojazdu były 
jednak dziełem innych konstruktorów, któ-
rych dziś mało kto wspomina — karoserię 
zaprojektował i opatentował w 1936 r. Er-
win Komenda, natomiast silnik oraz logo 
VW — Franz Xaver Reimspiess. A może 
prawdziwym ojcem „garbusa” był Hans 
Ledwinka? Albo Béla Barényi? 

Erwin Komenda
W historii rozwoju „garbusa” spe-

cjalne znaczenie mają daty 18 stycznia 
1936 r. i 11 listopada 1936 r. Pierwsza 
z nich znajduje się na wykonanym przez 
Erwina Komendę szkicu, na którym 
po raz pierwszy pojawia się charakte-
rystyczny kształt karoserii „garbusa”, 
druga zaś jest datą uzyskania przez Ko-
mendę patentu. Łączna liczba patentów 
Komendy z lat 1936–1966 związanych 
z „garbusem” i różnymi modelami Por-
sche wyniosła aż 95. Komenda był rów-
nież twórcą innych modeli „garbusa” — 
Schwimmwagena i Kübelwagena oraz 
karoserii Porsche 356 i 550. 

Franz Xaver Reimspiess
Projektantem „garbusowego” silnika: 

czterocylindrowego, przeciwsobnego, 
chłodzonego powietrzem, wzorowa-
nego na prototypie Josefa Kalesa dla 
NSU, był Franz Xaver Reimspiess. Był 
również projektantem hamulców dla aut 
wyścigowych ze stajni Porsche. Na swo-
im koncie miał wiele patentów, głównie 
związanych z silnikiem VW. Reimspiess 
był twórcą uniwersalnym, jego pomy-
słem było także logo VW. Otrzymał za 
nie jednorazowe wynagrodzenie w wy-
sokości... 100 marek. 

Hans Ledwinka
Czy Porsche popełnił plagiat? Po-

równując konstrukcję samochodu Ta-
tra T97 z lat 1933–1936 (i wcześniej-
szych modeli T87 i T77), zaprojektowaną 
przez Hansa Ledwinkę, i „garbusa” mar-
ki Volkswagen, nietrudno zauważyć zbyt 
duże podobieństwa: konstrukcję ramy 
z rur, typ zawieszenia, silnik, last but not 

least... bardzo podobne nadwozie. Por-
sche wykorzystał 11 patentów marki Ta-
tra, w tym wszystkie projekty Ledwinki. 
Proces o kradzież, jaki Ledwinka wyto-
czył Porsche, przerwała inwazja Niemiec 
na Czecho-Słowację i wstrzymanie pro-
dukcji tatry. W 1939 r. z salonów samo-
chodowych Berlina usunięto na żądanie 
Hitlera wszystkie samochody marki Ta-
tra, gdyż zbyt przypominały KdF-a, pro-
toplastę „garbusa”. Po wojnie wszczęto 
proces, który zakończył się dopiero w la-
tach 60. ubiegłego wieku wygraną Led-
winki i symbolicznym odszkodowaniem 
w wysokości 3 mln marek.

Béla Barényi
Do roli ojca „garbusa” pretenduje 

również Béla Barényi, wybitny węgierski 
inżynier. Koncepcję samochodu przy-
pominającego późniejszego „garbusa” 
opisał w 1926 r. w swojej pracy dyplo-
mowej obronionej na Technische Fach-
schule Wien. Rozgłos zdobył jednak jako 
twórca „standardów bezpieczeństwa” 
dla Mercedesa. Jego pomysłami były 
m.in. „crashtest”, poduszka powietrzna, 
ochrona przed zderzeniami bocznymi. 
Z Barényim spotkał się Porsche już w la-
tach 20. ubiegłego wieku w „Styer”, w za-
kładach, w których był głównym inżynie-
rem. Zapewne Porsche, jak i Komenda, 
również pracujący w tej fi rmie, znali do-
brze pomysły młodego Węgra. W latach 
50. Barényi wytoczył proces Horstowi 
Mönnichowi, autorowi fabularyzowanej 
biografi i „garbusa”, o pominięcie jego 
udziału w tworzeniu tego legendarnego 
auta. Proces przed sądem patentowym 
wygrał, a Mönnich musiał zmienić frag-
menty swojej książki. U „Styera” pra-
cował również wspomniany wcześniej 
Josef Kales, twórca silnika dla NSU, bę-
dącego pierwowzorem silnika „garbusa”.

P.G.

Kto był ojcem „garbusa”?
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W pogoni za współczesną archi-
tekturą odwiedziłem już wszystkie 
stolice Europy, duże miasta Bliskie-
go Wschodu i Ameryki Północnej, 
z pępkiem świata — Nowym Jor-
kiem włącznie. Jednak dopiero To-
kio z 32,5-milionową społecznością 
(liczba mieszkańców układu metro-
politalnego już dawno przekroczyła 
40 milionów) okazało się prawdziwym 
megamiastem.

Tokio — metropolis oglądane z kilku 
punktów widokowych, także z najwyż-
szego budynku, Sky Tree Tower, nigdy 
nie odkrywa przed patrzącym swoich 
granic. Bezkresne morze budynków, 
ulic i ludzi. Tak wielka i skomplikowana 
struktura jest w stanie funkcjonować 
jedynie dzięki nadzwyczaj sprawne-
mu systemowi komunikacji publicznej, 
transportującej pomiędzy centrami biz-
nesowymi a miejscem zamieszkania 
każdego dnia miliony pracowników. 
Identyfi kacja z tymi miejscami odbywa 
się poprzez nazwy najbliższych sta-
cji metra lub kolejki podmiejskiej. Przy 
nich właśnie, w obrębie kilku przecznic 
powstały, i nadal powstają, dzielnice 
biznesowe, biurowe, w perspektywie 
widoczne jako dryfujące wśród niskiej 
i średniej zabudowy mieszkaniowej ze-
społy drapaczy chmur. 

Tokio nie ma swojego centrum, 
rynku, na wzór miast europejskich — 
każda stacja metra to lokalne centrum, 
niezależny byt, miasto w mieście. Stało 
się koncentracją różnych rytmów miej-
skich i związków zarówno z najbliższym, 
jak i z odległym otoczeniem. Jego współ-
czesny wygląd przestrzenny i architekto-
niczny to efekt dwóch katastrof, jakie na-
wiedziły miasto w XX wieku — trzęsienia 
ziemi w 1923 r. (zniszczyło dwie trzecie 
zabudowy) i wyburzeń spowodowanych 
bombardowaniami w okresie II wojny 
światowej. Próżno tu szukać śladów sta-
rej Japonii: jej drewniana z reguły archi-
tektura uległa spaleniu, a to, co dzisiaj 
można zobaczyć, stanowi w większości 
przypadków wierną kopię dawnej świet-
ności. 

Tokio jest inne od wszystkich 
oglądanych miast. I to nie za sprawą 
układu urbanistycznego, fascynującej 
architektury, ale za sprawą ludzi — nie-
zwykle miłych, uczynnych, grzecznych, 

obdarzonych wyjątkową inteligencją 
emocjonalną. Ktoś nawet powiedział, że 
Japończyk ma problemy z powiedzeniem 
drugiej osobie „nie”, gdyż od dzieciństwa 
uczony jest mówić tylko „tak”. Może ten 

Notatki z podróży

Tokio — metropolitalny spleen

Jedna z zrekonstruowanych świątyń w centrum Tokio

Ginza — ekskluzywna dzielnica Tokio
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niezwykły szacunek w kontaktach z dru-
gą, równie kruchą istotą wykształciła 
w nim wielowiekowa pokora wobec nęka-
jących kraj, potężnych sił natury? 

Z drugiej strony, Japończycy, żyjąc 
w tak dużym skupisku ludzi, wydają się 
samotni i zagubieni. Każdy egzystuje 
w swoim świecie, oddzielony od drugie-
go człowieka niewidzialną przegrodą, 
a telefon komórkowy — to najlepszy 
przyjaciel. Widać to zwłaszcza wieczo-
rem, podczas kolacji spożywanych obo-
wiązkowo w towarzystwie kolegów (rza-
dziej koleżanek) z pracy. Niby wspólnie, 
a jednak osobno, czasem aż nazbyt, 

szczególnie gdy przekroczy się limit 
wypitej sake. Potem krótki, 5-godzinny 
sen i znowu praca. Brak snu, zresztą, to 
główna przyczyna śmierci Japończyków. 
Nazywają ją karoshi — śmiercią z prze-
pracowania. 

Taki sposób na życie wpisany jest 
w tę kulturę. Europejczykom wydaje 
się ona trochę niezrozumiała, jednak 
po głębszym zastanowieniu można 
dostrzec i zrozumieć reguły, jakimi się 
rządzi, zwłaszcza w odniesieniu do wie-
lowiekowej historii. Historii, która na co 
dzień przeplata się z najnowszymi tren-
dami i zwyczajami — od maty tatami, 

Tokyo Big Sight na wyspie Odaiba; arch. Watanabe Sato Corporation

Architektura żywiołów — Muzeum Sztuki Współczesnej; arch. Takahiko Yanagisawa

salonów gry w pachinko, gdzie wysia-
duje głównie młodzież kontestująca styl 
życia rodziców, po ceremonie parzenia 
herbaty, kiczu Hello Kitty, mangi i pro-
stoty haiku. 

Tokio rozrasta się niczym żywy 
organizm. Już dawno wypełniło całą 
równinę u ujścia rzeki Sumida do Zato-
ki Tokijskiej. Osuszanie terenów zatoki, 
to jeden z głównych kierunków rozwo-
ju przestrzennego miasta. Najbardziej 
znaną sztuczną wyspą jest Odaiba, to 
na niej Kenzo Tange zaprojektował bu-
dynek dla telewizji Fuji; to tu znajdują 
się tereny wystawowe Tokyo Big Sight 
z charakterystycznym, przypominają-
cym gigantyczne silosy obiektem — 
dziełem Watanabe Sato Corporation. 
Tokio, oglądane z pewnej wysokości, 
pełne jest architektonicznych sprzecz-
ności: obok nowoczesnych wieżowców 
w modnych dzielnicach, jak: Shinjuku, 
Aoyama, Shibuya czy Roppongi, stoją 
betonowe apartamentowce, za ich ple-
cami z kolei — małe domy mieszkalne, 
przeplatane niezwykle barwnymi frag-
mentami zabudowy związanej z wie-
czorną konsumpcją — setkami, jeśli 
nie tysiącami małych lokali z doskona-
łym jedzeniem, którego podstawę sta-
nowią ryby i owoce morze. 

Tokio urzeka współczesną archi-
tekturą użyteczności publicznej. 
Na długiej liście obiektów, do któ-
rych dotarłem w ciągu kilku dni poby-
tu w tym mieście, są m.in.: Muzeum 
Sztuki Współczesnej (projekt Takahika 
Yanagisawy), Tokijskie Centrum Kon-
gresowe (projekt Rafaela Viñoly’ego), 
budynek Browaru Asahi (dzieło Makota 
Nozawy, fi rmy Nikken Sekkei Ltd. i Phi-
lippe’a Starcka), Centrum Informacji 
Turystycznej Asakusa Culture (zapro-
jektowane przez najbardziej modnego 
obecnie architekta tokijskiego Kenga 
Kumę), położony na terenie Muzeum 
Narodowego, nieduży, ale bardzo 
piękny budynek Galerii Hōryūji (autor-
stwa Yoshia Taniguchiego), Narodo-
we Centrum Sztuki (zaprojektowane 
przez Kisha Kurokawę), budynki takich 
sław, jak: Tadao Andō, Toyo Ito, Ken-
zo Tange, architekci biura SANAA, ale 
również obiekty twórców europejskich, 
jak dom mody Prady zaprojektowany 
przez fi rmę Herzog & de Meuron, dom 
towarowy Gyre, wzniesiony według 
projektu holenderskiego biura MVRDV, 
budynki handlowe Massimiliano Fuk-
sasa i wielu innych. 
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Zobaczyłem całe bogactwo dokonań 
architektonicznych, od tych opartych 
na fi lozofi i Wschodu, bazujących na 
zgodzie z naturą i jej żywiołami, po eu-
ropejskie realizacje znanych gwiazd ar-
chitektury. Podróże kształcą. W tej moje 
myśli zogniskowane były na architektu-
rze, jednak to nie ona zostanie na dłużej 
w mojej pamięci, tylko mieszkańcy mia-
sta. Byłem tak blisko nich, a jednak tak 
daleko. Może w socjologicznych aspek-
tach tkwi magia miasta, które tworzą 
nie budynki, a ludzie. Może tak właśnie 
będzie wyglądała nasza przyszłość, któż 
z nas nie jest jej ciekawy?

Tekst i zdjęcia:
Tomasz Kapecki

Dr inż. arch. Tomasz Kapecki — jest adiunk-
tem Instytutu Projektowania Architektonicz-
nego PK.

Mode Gakuen Cocoon Tower — jeden z naj-
wyższych tokijskich wieżowców; arch. Paul 
Noritaka Tange

2 kwietnia 2014 r. w Klubie „Kwa-
drat” do nietypowych, bo wokalnych 
zmagań, zorganizowanych w formie 
V Międzynarodowego Konkursu Pio-
senki, przystąpili studiujący na PK 
obcokrajowcy. O nagrodę ufundo-
waną przez rektora PK walczyli na 
głosy studenci Międzynarodowego 
Centrum Kształcenia PK oraz stypen-
dystka Programu „Erasmus”. Kon-
kurs zorganizował Międzynarodowy 
Ośrodek Kultury Studentów PK.

z repertuaru Tiny Areny „Je m’appelle 
Bagdad” oraz piosenki z polskojęzycznej 
wersji fi lmu „Piękna i bestia” W. Disneya. 
Zwyciężczyni pochodzi z Francji i studiu-
je na Wydziale Mechanicznym PK dzięki 
stypendium „Erasmusa”. Drugie miejsce 
zajęła Lizaveta Horbik z Białorusi. Trzecie 
miejsce zdobyły ex aequo — Lidia Szkla-
riuk z Ukrainy oraz Elma Mezini z Albanii. 
Wyróżnienia otrzymali pozostali uczestni-
cy konkursu: Sonia Akom Anzong z Ka-
merunu, Marta Zhadanna Lefor i Weroni-
ka Bodnarczuk (obie z Ukrainy), Leonid 
Kresik z Białorusi oraz Wiktor Slobodia-
nyk z zespołem Słodka Sól.

Także publiczność miała możliwość 
głosowania na swojego faworyta. Bez-
konkurencyjna w tej kategorii okazała 
się Elma Mezini. Jej wykonanie piosenki 
„Radioactive” zespołu Imagine Dragons 
oraz piosenki „Jeszcze ten jeden raz” Ani 
Dąbrowskiej podobało się nie tylko jury 
(które przyznało jej trzecie miejsce), ale 
i wywołało największy aplauz zgroma-
dzonych w Klubie „Kwadrat” studentów. 
To ona otrzymała Nagrodę Publiczności.

Beata Zaręba
Zdjęcia: Jan Zych

Mgr Beata Zaręba jest lektorem języka pol-
skiego w Międzynarodowym Centrum Kształ-
cenia PK. Koordynowała wszystkie działania 
związane z tegorocznym konkursem piosenki.

Obcokrajowcy egzaminowani… 
ze śpiewania

Margaux Evanno z Francji, zdobywczyni 
I miejsca

Lizaveta Horbik z Białorusi

Zmagania przebiegały w dwóch fa-
zach. W pierwszej uczestnicy konkur-
su wykonali wybrane piosenki w języku 
ojczystym. Kilkoro studentów wybrało 
piosenki po angielsku. Natomiast w dru-
giej części konkursu wszyscy uczestnicy 
zaprezentowali swoje umiejętności w re-
pertuarze polskim. Mierzenie się z na-
szymi rodzimymi piosenkami dla wielu 
osób było nie lada wyzwaniem. Jednak 
mimo tremy wszyscy wykonawcy wypadli 
rewelacyjnie. Pod względem wokalnym 
poziom był wyrównany i wyłonienie zwy-
cięzcy nie należało do łatwych zadań. 

Po długich naradach jury pod prze-
wodnictwem prorektora ds. kształcenia 
i współpracy z zagranicą PK prof. Da-
riusza Bogdała wyłoniło zwycięzców. 
Pierwsze miejsce przyznano Margaux 
Evanno za piękne wykonanie piosenki Lidia Szklariuk z Ukrainy

Elma Mezini z Albanii
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Studenci Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Krakowskiej wzięli udział 
w naukowo-dydaktycznym wyjeździe, 
którego głównym celem była wizy-
ta w Europejskiej Organizacji Badań 
Jądrowych CERN. Podczas podróży 
po Europie, zorganizowanej w dniach 
12–17 marca, zwiedzili też największe 
targi motoryzacyjne naszego konty-
nentu Geneva Motor Show 2014.

Pierwszy etap naszej podróży pro-
wadził do fabryki Fiat Auto Poland w Ty-
chach. Umożliwiono nam obserwację 
procesu produkcyjnego samochodów 
osobowych: od tłoczenia karoserii, aż 
do kontroli jakości zmontowanych pojaz-
dów. Studenci interesowali się też moż-
liwościami odbywania w fabryce praktyk 
i staży, a w przyszłości znalezienia w za-
kładach zatrudnienia.

Drugiego dnia dojechaliśmy do 
Speyer — jednego z najstarszych miast 
w Niemczech. Czekało tam na nas Mu-
zeum Techniki, mające ponad 2 tys. eks-
ponatów wystawionych na powierzchni 
150 tys. m² (zarówno pod dachem, jak 
i na wolnym powietrzu). Można tu oglą-
dać wnętrza samolotów, łodzi podwod-
nych, czołgów, a także promu kosmicz-
nego. Na uwagę zasługują również 
zabytkowe auta. 

Trzeciego dnia podróży, po krótkim 
pobycie w Besançon, we wschodniej 
Francji, wyruszyliśmy do Szwajcarii, 
aby przybyć do mieszczącego się pod 
Genewą CERN. W ośrodku, w ogrom-
nej podziemnej hali mogliśmy zoba-
czyć na własne oczy (rzadka okazja!) 
detektor ATLAS, wchodzący w skład 

Wielkiego Zderzacza Hadronów LHC. 
Detektor, który ma 45 metrów długo-
ści, 25 metrów wysokości i waży około 
7 tys. ton, wywarł na wszystkich ogrom-
ne wrażenie. ATLAS jest największym 
oraz najważniejszym z 7 zainstalowa-
nych w LHC detektorów.

Ze względów bezpieczeństwa podzie-
lono nas na pięć jedenastoosobowych 
zespołów. Zjazd pod ziemię dla każdej 
z grup trwał około 30 minut, natomiast 
pozostałe osoby oczekujące na swoją ko-
lej, zapraszano w tym czasie do muzeum 
znajdującego się nieopodal głównego 
budynku. Tzw. Globe mieści interaktyw-
ną ekspozycję stałą pt. „Wszechświat 
cząstek”, opisującą działalność CERN. 
Na koniec wizyty oprowadzono nas po 
hali magnesów nadprzewodzących. Jest 
to hala testowania i kalibracji magnesów 
i oprzyrządowania w warunkach odpo-
wiadających warunkom ich pracy, a więc 
w temperaturze 1,9 K i pod obciążeniem 
20 kA. Mogliśmy zobaczyć stanowiska do 
poziomego i pionowego badania magne-
sów oraz stację zasilania ciekłym helem. 
W tym miejscu, przed zainstalowaniem 
w LHC, był testowany każdy z 1232 dipoli 
oraz 514 quadropoli.

Ponieważ jeden z naszych prze-
wodników odpowiedzialny był za staże 
i praktyki studenckie przydzielane Po-
lakom, mogliśmy również zasięgnąć in-
formacji na temat podjęcia w przyszłości 
pracy w CERN. 

Jeszcze tego samego dnia wybra-
liśmy się na Targi Geneva Motor Show 
2014, stanowiące najbardziej wycze-
kiwaną imprezę tego typu w Europie. 

Zobaczyliśmy najnowocześniejsze, 
przełomowe rozwiązania w dziedzinie 
motoryzacji, prototypy pojazdów oraz 
nowe wyposażenia wchodzące dopiero 
na rynek. Na targach pokazano też nie-
typowe pojazdy dla osób niepełnospraw-
nych. Dla odważniejszych uczestników 
organizator przewidział wyścigi samo-
chodami z napędem elektrycznym. 

Po dniu bogatym we wrażenia obej-
rzeliśmy jeszcze atrakcje Genewy, w tym 
fontannę Jet d’Eau u brzegów Jeziora 
Genewskiego (strumień wody osiąga 
wysokość 140 m) i zegar kwiatowy wy-
konany z 6,5 tys. żywych kwiatów.

Droga z Genewy do Włoch wio-
dła przez znajdujący się w Alpach 
11-kilometrowy tunel drogowy pod ma-
sywem Mont Blanc. Naszym celem było 
położone niedaleko Modeny Maranello, 
w którym znajduje się muzeum Ferrari. 
Muzeum podzielono na kilka obszarów. 
Jednym z nich jest Victory Hall, gdzie 
zobaczyliśmy wszystkie samochody F1 
oraz trofea mistrzostw świata zdobywa-
ne od 1999 r. Kolejny obszar to „pitwall”, 
ukazujący miejsce pracy inżynierów 
podczas Grand Prix. Udostępniono nam 

Studenci PK odwiedzili CERN

ATLAS na własne oczy

W Muzeum Techniki w Speyr studenci oglądali zabytkowe pojazdy… …a nawet weszli do wnętrza łodzi podwodnej
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Krakowianie w CERN w pełnym składzie

Galeria sławnych postaci w muzeum fi rmy Ferrari

Ten rumak jest symbolem Ferrari

Autor zdjęć też był pod wrażeniem

Chwila relaksu

również symulator jazdy samochodem 
F1, a za dodatkową opłatą każdy mógł 
samodzielnie poprowadzić Ferrari ulicz-
kami Maranello.

W ostatnim dniu podróży zawitali-
śmy do Wiednia. Pierwszym punktem 
programu pobytu w stolicy Austrii było 
zwiedzenie interaktywnego Muzeum 
Techniki. Działanie eksponatów pozna-
waliśmy, dotykając je, w studiu telewi-
zyjnym mogliśmy przedstawić swoją in-
formację, a w kabinie krzyku sprawdzić 
siłę własnego głosu. Punktem obowiąz-
kowym wizyty w Wiedniu był też pałac 
cesarski Schönbrunn, mieszczący się 
niedaleko Muzeum Techniki. Mieliśmy 
okazję zobaczyć piękną architekturę 
miasta, w tym inną rezydencję cesarską 
— Hofburg. 

*

Pokonaliśmy w sumie ponad 3500 km 
i w ciągu pięciu dni odwiedziliśmy 6 kra-
jów. Stosunkowo niski koszt podróży 
w zestawieniu z atrakcyjną trasą spra-
wił, że wyjazd wzbudził duże zaintere-
sowanie studentów. Doszedł do skutku 
dzięki wsparciu fi nansowemu, jakiego 
udzielili: prorektor prof. Leszek Mikulski, 
prorektor prof. Dariusz Bogdał, dziekan 
Wydziału Mechanicznego prof. Leszek 
Wojnar, a także instytuty Wydziału Me-
chanicznego: M6, M1, M9 oraz M10. 

Barbara Mochocka
Joanna Pietrzak

Zdjęcia: Piotr Gibas

Autorki są studentkami V roku na Wydziale Me-
chanicznym PK; uczestniczą w pracach Rady 
Wydziału i Parlamentu Samorządu Studenckie-
go PK. Były organizatorkami wyjazdu studen-
tów Wydziału Mechanicznego do CERN. 
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Nie nowa, lecz z pewnością świec-
ka tradycja zagościła na Politechnice 
Krakowskiej. Od dobrych kilku lat 
każdy z siedmiu wydziałów organi-
zuje wystawny bal. Takie spotkanie 
stało się faktem na Wydziale Inżynie-
rii Elektrycznej i Komputerowej dzięki 
Wydziałowej Radzie Samorządu Stu-
denckiego, tyle że na wiosnę….

W spotkaniu towarzyskim „Elektryk 
2014” 26 kwietnia wzięło udział 70 par. 
Po słowie powitalnym organizatorów — 
Pauliny Stawowczyk, Miłosza Grzywy 
oraz Jakuba Bożka, przewodniczącego 
Rady Samorządu Studenckiego WIEiK, 
głos zabrał dziekan wydziału prof. Adam 
Jagiełło. Byli obecni przedstawiciele Par-
lamentu Samorządu Studenckiego PK 
oraz przedstawiciele Koła nr 33 Stowa-
rzyszenia Elektryków Polskich. 

Pośród dobrej zabawy znalazł się czas 
na ceremonię wręczenia nagród dla naj-
lepszych dydaktyków WIEiK. W opinii stu-
dentów są nimi: dr inż. Andrzej Szromba 
(elektrotechnika), mgr inż. Damian Gre-
la (informatyka) oraz mgr inż. Grzegorz 
Nowakowski (informatyka). Pamiątkowe 

Wybrano najlepszych dydaktyków WIEiK

Elektrycy w swingującym rytmie

Damian Grela (z lewej) i Andrzej Szromba — 
najlepsi dydaktycy WIEiK PK

statuetki oraz dyplomy wręczył dziekan 
WIEiK prof. Adam Jagiełło. Był to ostatni 
element ofi cjalnej części spotkania, na-
stępnie parkiet opanowali samozwańczy 
królowie i królowe, którzy bawili się przy 
popularnych rytmach muzyki rozrywkowej 
do bladego świtu. A wszystko działo się 
w dobrej atmosferze hotelu „Swing”.

Paweł Gołpyś

Paweł Gołpyś jest studentem II roku informaty-
ki na WIEiK PK; zastępcą przewodniczącego 
Rady Samorządu Studentów tego wydziału. 
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Zdjęcie z lewej przedstawia majowy czyn społeczny PK w 1974 r. Na pierwszym planie — młody kasztanowiec przed Wydzia-
łem Inżynierii Wodnej. Drzewo miało dużo szczęścia, nie padło ofi arą motoryzacji jak wielu jego współbraci, okrzepło i nadal zdobi 
politechniczny dziedziniec — czego dowodem zdjęcie po prawej.

Jan Zych

Udana zbiórka 
dla pacjentów 
hospicjum

„Pola Nadziei” — to akcja, któ-
ra na Politechnice Krakowskiej 
z roku na rok spotyka się z coraz 
życzliwszym przyjęciem. Tegorocz-
na zbiórka pieniędzy na potrzeby 
opieki nad osobami terminalnie 
chorymi z Hospicjum św. Łazarza 
w Krakowie została zorganizowana 
4 czerwca na wszystkich wydzia-
łach i kampusach naszej uczelni. 
W sumie uzyskano 6761,18 zł, czyli 
przeszło 800 zł więcej niż w roku 
ubiegłym. Podobnie jak przed ro-
kiem najhojniejszy okazał się Wy-
dział Inżynierii Środowiska, gdzie 
zebrano 2330,20 zł (też więcej niż 
rok temu). W trakcie kwesty do pu-
szek trafi ły ponadto drobne sumy 
w innych walutach — euro, rublach, 
węgierskich forintach, a także je-
den brytyjski pens.

(R.)

Drzewo — zabytek?
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Święty Jan Paweł II — Honorowy 
Senator i Profesor Politechniki Kra-
kowskiej — został wyniesiony na oł-
tarze podczas ceremonii kanonizacyj-
nej 27 kwietnia 2014 r. Wydarzenie to 
było ważnym świętem dla świata, dla 
Polski i dla naszej uczelni.

Kanonizacja Jana Pawła II została 
uczczona przez pocztę Polski i pocztę 
Watykanu wspólną emisją znaczków. 
Znaczki ukazały się 5 kwietnia 2014 r. 
— w związku z 9. rocznicą śmierci Ojca 
Świętego. Wydano następujące znacz-
ki i koperty FDC (pierwszego dnia 
obiegu): 
— znaczek z podobizną Jana Paw-

ła II (w formie ozdobnego arkusika 
6-znaczkowego) — polski o nomi-
nale 2,35 zł, watykański o nominale 
0,85 euro; 

— blok z podobizną Jana Pawła II — 
polski o nominale 5 zł, watykański 
o nominale 1,90 euro; 

— blok z podobizną Jana Pawła II — 
polski o nominale 8,50 zł, watykański 
o nominale 2,50 euro;

— blok z podobiznami Jana Pawła II 
i Jana XXIII (jako odrębnymi znacz-
kami) — polski o nominale 5 zł, waty-
kański o nominale 1 euro;

— komplet czterech kopert pierwszego 
dnia obiegu wydanych tylko przez 
Pocztę Polską. 
Poczta w obydwu krajach wspaniale 

uczciła wielkie wydarzenie, jakim była 

Z okazji kanonizacji św. Jana Pawła II

Wspólna emisja poczty Polski i Watykanu
kanonizacja papieża św. Jana 
Pawła II. Biorąc pod uwa-
gę znaczące związki naszej 
uczelni z Ojcem Świętym, war-
to pomyśleć o podjęciu starań 
w celu wydania przez Pocztę 
Polską znaczka lub serii per-
sonalizowanych znaczków, 
na których możliwe byłoby 
umieszczenie informacji, że 
Jan Paweł II przyjął godność 
Honorowego Senatora i Profe-
sora Politechniki Krakowskiej. 
Możliwa jest również emisja 
beznominałowych kart pocz-
towych, zawierających analo-
giczny przekaz. 

Jan Pielichowski
Współpraca: Lesław Peters

Reprodukcje: Jan Zych 

Prof. Jan Pielichowski jest emery-
towanym profesorem Politechniki 
Krakowskiej, z zamiłowania zbie-
raczem znaczków pocztowych.

Koperta pierwszego dnia obiegu (FDC)
Powyżej: blok przedstawiający Jana Pawła II i Jana XXIII
U góry: znaczek z wizerunkiem Jana Pawła II w ozdobnym arkusiku 6-znaczkowym oraz w bloku 
(z lewej)
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W maju gościem Wspólnoty Pra-
cowników PK, działającej przy bazyli-
ce św. Floriana w Krakowie, był ksiądz 
doktor Andrzej Scąber, główny referent 
do spraw kanonizacyjnych w archidie-
cezji krakowskiej. W czasie wykładu 
pt. „Przełomowa kanonizacja” zapoznał 
zebranych z elementami aktu promul-
gacyjnego procesu kanonizacyjnego, 
omówił zasługi i cnoty obu świętych 
papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. 
Opowiedział również o świadectwach 

Na zaproszenie Akademickie-
go Chóru Politechniki Krakowskiej 
„Cantata” do Krakowa przybył Chór 
„Balaton Vox” z Balatonboglár na 
Węgrzech. Wizyta obok przeżyć es-
tetycznych, towarzyszących koncer-
tom, przywołała też wspomnienia po-
mocy, jaką Węgrzy okazali Polakom 
w czasie II wojny światowej. „Canta-
ta” przywitała gości pieśnią Stanisła-
wa Różdżyńskiego „Oj, nasi jadą”... 

O żywej w sercach Polaków wdzięcz-
ności i szczególnym sentymencie do na-
rodu węgierskiego mogą poświadczyć 
uczniowie polskich szkół — powszech-
nej, gimnazjum i liceum — zakładanych 
w latach 1940–1944 na Węgrzech, 
w miejscowościach Balatonboglár i Ba-
latonzamárdi. Wychowankiem szkoły 
powszechnej w Balatonboglár był m.in. 
Jerzy Kostarczyk — absolwent Politech-
niki Krakowskiej i jej pracownik nauko-
wy (obecnie na emeryturze), działacz 

„Oj, nasi jadą…” witała gości z Węgier „Cantata”
Stowarzyszenia „Bog-
larczycy”. To z jego 
inspiracji „Cantata” 
nawiązała znajomość 
z chórem z Węgier.

Chórzystom „Ba-
laton Vox” pokazali-
śmy Kraków, kopalnię 
soli w Wieliczce oraz 
skansen w Wygiełzo-
wie. Punktem kulmi-
nacyjnym trwającej od 
8 do 12 maja wizyty 
był koncert zorganizo-
wany 9 maja. Goście 
i gospodarze wystą-
pili wspólnie w Galerii Politechniki Kra-
kowskiej „Gil”. W programie znalazły się 
piękne kompozycje z różnych epok — od 
wczesnorenesansowych po te współ-
czesne, od utworów Orlanda di Lasso, 
Michaela Preatoriusa, przez Feliksa Men-
delssohna, po Siergieja Rachmaninowa 

i Stanisława Wiechowi-
cza. Chórem „Cantata” 
dyrygowała Marta Stós, 
„Balaton Box” poprowa-
dziła Zsuzsanna Koncz. 
W kilku utworach wystą-
pili soliści. Zwieńczeniem 
koncertu było wspólne wy-
konanie węgierskiej pieśni 
Zoltana Kodalya „Esti dal” 
oraz „Gaudeamus igitur”.

Koncert zaszczycili 
swą obecnością kon-
sul generalna Węgier 
dr Adrienne Kӧrmendy, 
prorektor ds. kształcenia 
i współpracy z zagranicą 
prof. Dariusz Bog-

Wzruszające przywitanie zaproszonych na koncert boglarczy-
ków. Od lewej: Jerzy Kostarczyk, wiceprezes Stowarzyszenia 
Janina Zakrzewska
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W Piwniczce św. Floriana
cudownych uzdrowień. Wspomniał też 
o 33 procesach kandydatów na ołta-
rze w archidiecezji krakowskiej, w tym 
o Słudze Bożym, profesorze PK, Je-
rzym Ciesielskim.

Z kolei 18 czerwca wysłuchano wy-
kładu mgr. Piotra Guzdka (doktoranta 
Uniwersytetu Jana Pawła II) pt. „O abdy-
kacji Benedykta słów kilka. Głos w dys-
kusji publicystów tygodnika »Polityka«”.

Spotkania odbyły się tradycyjnie w Wi-
karówce przy ul. Warszawskiej po wie-

czornej mszy św. Opiekę duszpasterską 
nad Wspólnotą Pracowników PK sprawuje 
wikariusz parafi i św. Floriana ks. Jarosław 
Chlebda. Animatorami comiesięcznych 
spotkań są — związany z Wydziałem In-
żynierii Lądowej PK prof. Zenon Wasz-
czyszyn i dr hab. inż. Anna Kumaniecka 
z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informa-
tyki PK.

(R.)

dał. Zaproszenie przyjęli również 
prezes Stowarzyszenia „Boglar-
czycy” — Felicja Koss-Wysocka 
oraz kilkoro jego członków. Honory 
domu pełniła dyrektor Centrum Pedago-
giki i Psychologii PK dr inż. Władysława 
Maria Francuz, prof. oświaty. Po koncer-
cie chórzyści oraz zaproszeni goście zło-
żyli kwiaty pod wmurowaną obok wejścia 
do głównego budynku Politechniki tabli-
cą, która upamiętnia wiec poparcia dla 
powstania węgierskiego zorganizowany 
w 1956 r. przez studentów PK.

Goście wystąpili ponownie w nie-
dzielę 11 maja, po mszy św. w bazylice 
św. Floriana. Wykonali utwory znane 
(jak „Salve Regina” F. Liszta, „Panis 
Angelicus” C. Francka, „Ave Verum” 
Ch. Gounoda) oraz kilka kompozycji 
węgierskich twórców. Na zakończenie 
Węgrzy odśpiewali „Boże, coś Polskę” 
w naszym ojczystym języku. 

Anna Urszula Jasińska-Pazera
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Występ „Balaton Vox”
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Jest szansa, że będzie chciało się 
tu mieszkać
„Dziennik Polski” z 23 maja 2014 r.

O Krakowie przyszłości rozmowa 
z dziekanem Wydziału Architektury Poli-
techniki Krakowskiej prof. Jackiem Gyur-
kovichem:

— Kraków przyszłości będzie mia-
stem, w którym każdy chciałby mieszkać?

— Kraków jest ogromnym magnesem 
dzięki historycznemu dziedzictwu. Ono 
przyciąga ludzi, sprawia, że chcą tu żyć. 
(…) Powinniśmy iść śladem miast, które 
rozwijają transport publiczny i ekologicz-
ne środki transportu — samochody z sil-
nikami elektrycznymi czy wodorowymi 
i oczywiście komunikację rowerową. (…) 
Potrzebne są w Krakowie nowe zielone 
kompleksy i bezwzględnie należy chronić 
przed zabudową główny klin zieleni — 
z Lasem Wolskim, terenami nad Rudawą 
i Błoniami.

Studenci zaprojektowali 
mieszkanie, zgarnęli nagrodę
„Gazeta Wyborcza” w Kielcach 
z 26 maja 2014 r.

Studenci Wydziału Budownictwa i Ar-
chitektury Politechniki Świętokrzyskiej — 
Izabela Bieniaszewska i Michał Sajdak 
zwyciężyli w XIV edycji architektoniczne-
go konkursu studenckiego pod hasłem: 
„Mieszkanie młodego architekta”. Wyróż-
nienie trzecie otrzymali studenci IV roku 
Wydziału Architektury na Politechnice 
Krakowskiej — Katarzyna Gołuszka i Mi-
chał Załuski. Jury doceniło rozwiązanie 
umożliwiające całościową rekonfi gurację 
przestrzeni w obrębie istniejącego miesz-
kania oraz artykulację prezentacji grafi cz-
nej. Nagrodę specjalną od fi rmy Geberit 
za szczególne walory zaprojektowanej 
w mieszkaniu łazienki otrzymali — Mariet-
ta Blicharz i Filip Jucha z V roku Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej. 

Nowe udogodnienia 
dla przedsiębiorców
Onet.pl, „Dziennik Polski”, „Fakt” 
z 30 maja 2014 r.

W Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy 
Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 
28a zostały otwarte punkty konsultacyjne 
Centrum Transferu Technologii Politech-
niki Krakowskiej oraz Centrum Trans-
feru Technologii Akademii Górniczo-
-Hutniczej, gdzie osoby prowadzące lub 

planujące własny biznes mogą skonsul-
tować się z fachowcami oraz uzyskać 
bezpłatne porady. (...) Konsultanci Cen-
trum Transferu Technologii Politechniki 
Krakowskiej w każdy piątek, w godzinach 
12.00 — 16.00 udzielać będą pomocy 
w wyszukiwaniu partnerów zagranicz-
nych (m.in. poprzez bazy danych zawie-
rające oferty współpracy technologicznej 
i biznesowej), pomocy w nawiązywaniu 
kontaktów gospodarczych (misje gospo-
darcze, spotkania brokerskie), pomocy 
we wdrażaniu innowacji i rozwoju ba-
dań prowadzonych przez przedsiębior-
stwa oraz pozyskiwaniu funduszy na 
prowadzenie działalności badawczej, 
doradztwa w przygotowaniu i wdraża-
niu projektów badawczo-rozwojowych, 
w tym międzynarodowych (np. HORIZON 
2020), doradztwa w zakresie udziału 
przedsiębiorców w projektach szkolenio-
wych fi nansowanych ze środków publicz-
nych oraz w międzynarodowych progra-
mach stażowych (np. ERASMUS).

Wkrótce pozwolenie na budowę 
nowego parku
Onet.pl z 3 czerwca 2014 r., także TVP 
Kraków, „Dziennik Polski”

Jeszcze w tym tygodniu ma być złożo-
ny wniosek o pozwolenie na budowę par-
ku dla części Ogrodów Królewskich wokół 
Pałacu Królewskiego w Łobzowie przy ul. 
Podchorążych. Koncepcja rewitalizacji 
parku została zaprezentowana na począt-
ku roku, a jego pierwsza część dla miesz-
kańców ma być otwarta już jesienią. (...). 
Docelowo powstanie tam 3,5-hektarowy 
park. W pierwszym etapie będzie to 
1,5-hektarowy obszar parku zlokalizo-
wany za pałacem, który należy do klubu 
Wawel. W drugim i trzecim etapie będzie 
to po hektarze z terenów należących już 
do Politechniki Krakowskiej. Koncepcję 
rewitalizacji ogrodów stworzył zespół z In-
stytutu Architektury Krajobrazu, którym 
kieruje dr hab. inż. arch. Agata Zacha-
riasz. Zakłada on częściowo odtworzenie 
koncepcji ogrodu włoskiego. Dodatkowo 
w nowym parku miałyby się znaleźć bo-
iska, z których korzystałby Wawel czy 
place zabaw. Co do dawnego pałacu, to 
nadal pozostanie w nim Wydział Archi-
tektury PK, ale w nowej części budynku 
powstanie restauracja, która będzie się 
otwierać na park. Na odnowienie parku 
przeznaczone w budżecie miasta jest mi-
lion złotych. Koszy rewitalizacji pierwsze-
go etapu, czyli 1,5-hektarowego obszaru, 
to około 1,5–2 mln złotych, więc z budżetu 

będzie trzeba jeszcze pozyskać resztę 
kwoty. Rektor Politechniki prof. Kazimierz 
Furtak publicznie zadeklarował, że teren 
ten będzie swobodnie otwarty dla miesz-
kańców.

Politechnika Krakowska zaprasza 
kandydatów na architektów
„Dziennik Polski” z 29 maja 2014, Gaze-
ta.pl z 3 czerwca 2014 r.

Rozpoczęła się rekrutacja na Politech-
nikę Krakowską. Jako pierwsi elektronicz-
nej rejestracji dokonują kandydaci na kie-
runki architektura i architektura krajobrazu. 
Na rok akademicki 2014/2015 uczelnia 
przygotowała 4410 miejsc na 25 kierun-
kach studiów I stopnia.

Kandydaci tych dwóch pierwszych 
kierunków muszą zdawać egzamin 
wstępny z predyspozycji architektonicz-
nych i uzdolnień plastycznych. Kandy-
daci na pozostałe kierunki rejestrują się 
od 24 czerwca, przy czym tegoroczni 
maturzyści po otrzymaniu świadectw 
dojrzałości (wyniki z matur wprowadzają 
samodzielnie do formularza rejestracyj-
nego), a więc od 27 czerwca. Pierwsza 
tura rekrutacji trwa do 10 lipca, tylko kan-
dydaci na kierunek inżynieria wzornictwa 
przemysłowego na Wydziale Mechanicz-
nym muszą się pośpieszyć. Tu również 
odbywa się egzamin wstępny i rejestracja 
kończy się wcześniej, 30 czerwca. Reje-
stracja kandydatów odbywa się elektro-
nicznie, za pośrednictwem formularza na 
stronie internetowej uczelni w dziale „Re-
krutacja”. (...) Wyniki rekrutacji ogłoszone 
zostaną w lipcu. 

Modelling 2014
Edroga.pl z 13 czerwca 2014 r.

Na Politechnice Krakowskiej zakoń-
czyła się IV Ogólnopolska Konferencja 
Naukowo-Techniczna „Modelowanie po-
dróży i prognozowanie ruchu Modelling 
2014”. Celem konferencji była prezenta-
cja i wymiana doświadczeń w zakresie 
modelowania podróży osób i ładunków, 
potrzebnych do prognozowania ruchu na 
obszarach miejskich, obszarach zamiej-
skich, transportu drogowego (w tym zbio-
rowego i niezmotoryzowanego), trans-
portu szynowego, transportu lotniczego 
i korytarzy multimodalnych. Dwudniowe 
spotkanie zorganizowało Stowarzysze-
nie Inżynierów i Techników Komunikacji 
RP w Krakowie oraz Katedra Systemów 
Komunikacyjnych na Wydziale Inżynierii 
Lądowej PK.

O Politechnice Krakowskiej napisali
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Galeria GIL

Galeria Kotłownia

Dzień Dziecka
29 maja — 10 czerwca 2014 r.

Od lat zapraszamy dzieci pracowników 
PK do udziału w wystawie prac plastycznych. 
W tym roku była to WIELKA wystawa, choćby 
ze względu na rekordową liczbę uczestników 
— 166 dzieci.

Sponsorzy i współorganizatorzy tej imprezy 
to tradycyjnie: Zakładowa Komisja Świadczeń 
Socjalnych i Dział Spraw Osobowych i Socjal-
nych PK oraz Komisja Zakładowa PK NSZZ 
„Solidarność” i Rada Uczelniana ZNP. Serdecz-
nie dziękujemy za fi nansowe wsparcie, dzięki 
któremu każde dziecko zostało obdarowane 
materiałami plastycznymi i słodyczami.

(dz)

Wenting Yu — „Gorzko-słodki 
smak przemian”
30 maja — 25 czerwca 2014 r.

Wenting Yu w 2006 r. uzyskała 
licencjat w Szkole Wyższej Sztuk w Ji-
lin w Chinach, a od 2007 r. mieszka 
w Polsce. Przez rok uczyła się polskie-
go, a następnie zdała egzamin na stu-
dia magisterskie w krakowskiej ASP, 
gdzie studiowała malarstwo w pracowni 
prof. Adama Wsiołkowskiego. Obecnie 
jest studentką III roku studiów dokto-
ranckich w krakowskiej ASP, jej promo-
torem jest prof. A. Wsiołkowski.

„Gorzko-słodki smak przemian” — 
to głęboko przemyślany tytuł wystawy, 
a obrazy zostały tak dobrane, aby te 
przemiany pokazać, od pejzaży po ży-
wioły wody, powietrza i ziemi. Ogląda-
my obrazy, w które artystka subtelnie 
wpisuje elementy chińskiej kultury. 

*

Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale 
Malarstwa. Uprawia malarstwo, grafi kę 
komputerową, ikonopisarstwo, a tak-
że tworzy autorskie unikatowe tkani-
ny w technice batiku. Malując, stara 
się połączyć wysoki stopień abstrakcji 
z ekspresywnymi cechami koloru. Pro-
motorem jej pracy doktorskiej jest prof. 
Lilla Kulka. 

„Flashback” — jak mówi autorka — 
to rozliczenie się z przeszłością, bardzo 
spójna, ciekawa opowieść o sobie w kil-
kunastu odsłonach i różnych technikach. 
Są wśród nich kolaże, akryle, wydruki na 
tkaninach, większość technik, które ar-
tystka uprawia.

(dz)
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Wystawa prezentowana była w Ga-
lerii „Kotłownia” od 30 maja do 10 czerw-
ca, a następnie od 11 do 25 czerwca — 
w Galerii „Gil”.

Krystyna Malinowska — „Flashback”
11–26 czerwca 2014 r.

Absolwentka Wydziału Malarstwa 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Dyplom zrealizowała w Pracowni Ma-
larstwa prof. Andrzeja Bednarczyka 
oraz w Pracowni Tkaniny Artystycznej 
prof. Lilli Kulki. W 2012 r. rozpoczę-
ła studia doktoranckie w krakowskiej 
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Na koniec numeru...

SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA
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Kości a pory roku
W zimie przykre jest wstawanie,
Bo człowieka w kościach łamie.
A gdy wiosna buchnie majem,
To się rześko rano wstaje
I przeciąga wszystkie kości,
Dając upust swej radości.
Nocny upał w lecie znany;
Wstajesz jak ugotowany,
Jakby kto w przypływie złości
Porachował twoje kości.
A jesienią, kiedy słota,
Mija do wstania ochota,
Czuć jak ci rdzewieją kości,
Z wszechobecnej wilgotności.
Prosty wniosek się wyłania
Z analizy tej wstawania:
Że przy takich przyjemnościach,
Pory roku czujesz w kościach.

Krzysztof Konstanty Stypuła 

Pod Wydziałem Architektury 
zrobiło się bezpieczniej






