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Słowo rektora
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Jesteśmy na progu nowego roku akademickiego, wyjątkowego dla naszej uczelni. Obchodzimy w nim jubileusz 70-lecia
istnienia Politechniki Krakowskiej. Podczas inauguracji roku
akademickiego uroczyście rozpoczniemy także rok jubileuszowy. Będzie on obfitował w wiele wydarzeń łączących nasze tradycje z wizją nowoczesnej uczelni technicznej.
Główne uroczystości z okazji 70-lecia PK odbędą się w maju
2015 roku. Planujemy wtedy m.in. międzynarodową konferencję naukową i forum gospodarcze. Gościć będziemy także Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Znamienici
goście i przyjaciele towarzyszyć nam będą w czasie całego
jubileuszu, począwszy od pierwszego dnia jego obchodów.
Podczas inauguracji roku akademickiego spotka nas zaszczyt
wysłuchania wykładu, który wygłosi prof. Agnieszka Zalewska,
przewodnicząca Rady CERN. Szczegółowe informacje na temat czekających nas wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej www.jubileusz.pk.edu.pl. Zachęcam do odwiedzania
serwisu i stałego śledzenia działań Komitetu Organizacyjnego
Jubileuszu 70-lecia PK. Dziękuję mu za trud wkładany w realizację tego przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że powodów
do podziękowań będzie jeszcze wiele.
Zaczynamy rok akademicki w zmienionej rzeczywistości
prawnej, po raz drugi dokonano bowiem nowelizacji ustawy
„Prawo o szkolnictwie wyższym”. Wprowadzone w ustawie korekty są większe niż podczas poprzedniej nowelizacji, znowu
czeka nas zmiana „Statutu PK” i innych aktów wewnętrznych.
Zapewniam, że podczas prac nad nimi podstawową zasadą
stosowaną na naszej uczelni będzie wprowadzanie nowych
przepisów oraz aktualizowanie istniejących tylko w niezbędnym
zakresie. Zdaję sobie sprawę, że wydawanie nowych aktów
może stworzyć niedogodności charakterystyczne dla okresu
przejściowego. Doświadczą ich zapewne zarówno ci, którzy
będą przygotowywać projekty nowych dokumentów, jak i ci, którzy będą się musieli do zmienionych przepisów przystosować.
W zgodzie z duchem znowelizowanej ustawy pozostają
zawarte przez nas w ostatnim czasie porozumienia. Wspólnie
z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym Politechnika Krakowska podpisała list intencyjny, którego
sygnatariusze podejmą starania zmierzające do ścisłej integracji
działań trzech uczelni. Współdziałanie to nie będzie ograniczało
autonomii żadnej ze stron. Porozumienie stwarza większe możliwości współpracy środowiskowej, bardzo potrzebnej przy aplikowaniu o projekty unijne, zwłaszcza finansowane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Szerzej na ten temat napiszę w następnym „Słowie”.

Politechnika Krakowska przystąpiła także do konsorcjum
działającego pod nazwą Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI). 18 polskich uczelni, 2 instytuty badawcze oraz
3 przedsiębiorstwa zamierzają dzięki niemu współpracować
w realizacji dużych projektów badawczo-rozwojowych, szczególnie unijnych. O tej inicjatywie, mającej szerszy wymiar terytorialny, informowałem już w poprzednim numerze „Naszej
Politechniki”. W ramach konsorcjum powoływane są teraz centra kompetencji, uwzględniające potencjał naukowy partnerów,
a służące konsolidacji środowiska naukowego i przemysłu wokół priorytetowych dla Polski dziedzin nauki i gospodarki.
Obydwie inicjatywy stwarzają naszej uczelni szansę uczestniczenia w kluczowych dla kraju i regionu przedsięwzięciach
naukowych oraz biznesowych. Aby zadeklarowaną wolę współpracy wypełniać treścią, potrzebna będzie mobilizacja wszystkich pracowników PK, gotowość do pracy w silnych zespołach
badawczych. Przygotowywane do realizacji tematy badawcze
są interdyscyplinarne i niemożliwe do podjęcia przez działających w pojedynkę naukowców. Tylko twórcza praca zespołowa
może przynieść owoce.
Gdy piszę te słowa, jest jeszcze za wcześnie na podsumowanie tegorocznej rekrutacji na studia. Ostateczne wyniki
poznamy pod koniec września, gdy zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci dopełnią wszystkich niezbędnych formalności.
Wstępnie można już jednak ocenić, że ten rok jest pierwszym,
w którym niż demograficzny i słabsze wyniki matury znalazły
odzwierciedlenie w liczbie kandydatów na PK. Nie zmieniły się
preferencje maturzystów w wyborze kierunku studiów. Mamy
satysfakcję, że nowości, wprowadzone do naszej oferty edukacyjnej w ostatnich latach, spotkały się z zainteresowaniem
młodzieży. Cieszy też, że Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne
nie obniżały znacząco progów punktowych w stosunku do poprzednich lat. To daje szanse na utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia na PK.
Mam nadzieję, że udanie spędzili Państwo wakacje, a po
odpoczynku wracają do zawodowych obowiązków z nowymi siłami i entuzjazmem. Na progu nowego roku akademickiego na
pytanie, jaki on będzie, odpowiadam niezmiennie — to zależy
od nas, od naszego zaangażowania i skuteczności w działaniu.
Nieustająco liczę na zrozumienie tej oczywistej prawdy.
Zapraszam na uroczystą inaugurację roku akademickiego
3 października o godz. 10.30 w Centrum Edukacyjno-Badawczym
„Działownia”.

Kazimierz Furtak
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Temat numeru

JJUBILEUSZ
U
POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Przedstawimy dorobek 70 lat

— W roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska
będzie obchodzić 70-lecie swego istnienia. Kierowany przez
Pana Profesora zespół od kilku miesięcy przygotowuje program obchodów tej rocznicy. Co jubileusz przyniesie uczelni?
— Każdy jubileusz jest dobrym momentem, żeby pokazać
dorobek jubilata. W przypadku Politechniki Krakowskiej ten dorobek jest duży. W ciągu 70 lat Politechnika znacząco zapisała
się w polskiej nauce i edukacji. Kształcimy dużą liczbę młodych
ludzi, którzy często obejmują znaczące stanowiska w gospodarce narodowej. Na szczególną uwagę zasługuje aspekt naukowy działalności Politechniki Krakowskiej, a to ze względu
na niedawną ocenę parametryczną, która wypadła poniżej naszych oczekiwań. Nasza uczelnia dysponuje dużym potencjałem, co wyraża się w liczbie będących w dyspozycji wydziałów
uprawnień do nadawania stopni naukowych. Mamy wysoko
kwalifikowaną kadrę naukową i sprawną ścieżkę promocji młodych naukowców. Pokazują to liczby: poszczególne wydziały
otrzymały w większości wysoką punktację z tytułu posiadanego potencjału naukowego. Warto fakt ten wyeksponować przy
okazji zbliżającego się jubileuszu, jak również zastanowić się
nad wykorzystaniem owego potencjału, aby w kolejnej ocenie
parametrycznej uczelnia wypadła lepiej. Pamiętać też warto, że
Politechnika Krakowska działa w wielu gremiach polskich i międzynarodowych. Wspomnę tylko o naszej obecności w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, w ramach której
wnieśliśmy istotny wkład w realizację projektu Wielkiego Zderzacza Hadronów, najpotężniejszego instrumentu badawczego
współczesnej nauki.
W tych trzech płaszczyznach — edukacyjnej, naukowej i w dziedzinie współpracy międzynarodowej — chcemy
z okazji jubileuszu przedstawić wizerunek i siłę Politechniki
Krakowskiej. Syntetycznie ujęliśmy to w haśle naszych obchodów: „Nauka — Innowacje — Kształcenie — Ekologia”.
Nauka, co zrozumiałe, jest na pierwszym miejscu. Innowacje, które wynikają z badań naukowych, są niezwykle ważne,
gdyż możemy przekuwać je na patenty i wdrożenia. Chodzi
o to, aby tworzyć nie tylko czystą nauką, ale by z wyników
badań korzystała także gospodarka. Kształcenie jest fundamentem, podstawą egzystencji uczelni, tą dziedziną, która
dostarcza nam środki finansowe, ale również naszą szlachetną misją. Ekologia zaś to zwornik wielu jednostek naszej
uczelni. „Nauka — Innowacje — Kształcenie — Ekologia”,
czyli razem: NIKE. Ten skrót dobrze oddaje siłę i ambicje Politechniki Krakowskiej.

Fot.: Jan Zych

Rozmowa z prof. Błażejem Skoczeniem, przewodniczącym Komitetu
Organizacyjnego Jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej

— Jak doszło do zawiązania komitetu, który przygotowuje
obchody jubileuszowe?
— Komitet powstał z inicjatywy Jego Magnificencji Rektora
Politechniki Krakowskiej. W skład komitetu weszli przedstawiciele wszystkich wydziałów, a także innych jednostek uczelni.
Rektor powierzył mi przewodniczenie komitetowi. Powołana
została również grupa osób, które wspierają organizację jubileuszu. Ich celem jest organizowanie przedsięwzięć jubileuszowych bezpośrednio na wydziałach. W ramach Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 70-lecia PK utworzono cztery zespoły
zadaniowe.
— Co należy do ich zadań?
— Zespół ds. Wydawnictw zajmuje się przygotowaniem
książki jubileuszowej oraz pozostałych wydawnictw dotyczących jubileuszu. Do jego zadań na początku należało zorganizowanie konkursu na logo jubileuszu, przedstawienie hasła
jubileuszu, a także przygotowanie wzorców dokumentów, które
w związku z obchodami będą kierowane do różnych instytucji.
Zespół ds. Koncertu i Akademii ma przygotować dedykowany
Politechnice Krakowskiej koncert, który odbędzie się w marcu
2015 r. w Filharmonii Krakowskiej. Zadaniem zespołu jest także przygotowanie, wspólnie z Działem Promocji PK, uroczystej akademii w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Zespół ds.
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Konferencji i Wystaw przygotowuje forum gospodarcze, a także
wystawy, które będą towarzyszyć jubileuszowi, w tym wystawę,
którą mamy nadzieję zaprezentować w siedzibie CERN. Jest
też Zespół ds. Imprez Okolicznościowych. W jego gestii znajduje się m.in. skoordynowanie z programem jubileuszu takich tradycyjnych imprez Politechniki Krakowskiej, jak Bieg Kościuszkowski, regaty żeglarskie czy gala sportu. Ponadto z własnymi
inicjatywami wystąpili studenci i w związku z tym można mówić
o istnieniu jeszcze jednego, piątego zespołu zadaniowego.
— Kiedy rozpoczną się obchody 70-lecia Politechniki Krakowskiej?
— Wraz z inauguracją roku akademickiego 2014/2015. Na
ceremonię inauguracyjną zaprosiliśmy przewodniczącą Rady
CERN, prof. Agnieszkę Zalewską, która wygłosi wykład inauguracyjny „Nauka i technologia — dwa spojrzenia na CERN”, stanowiący swego rodzaju wprowadzenie do naszego jubileuszu.
Z pewnością będzie to fascynujący wykład, bo pani profesor
mówi w sposób niezwykle interesujący.
— A kiedy odbędą się główne imprezy jubileuszu?
— Główne wydarzenia będą miały miejsce w maju przyszłego roku. 14 maja odbędzie się uroczysta akademia w Teatrze
im. Juliusza Słowackiego. Zaprosimy na nią przedstawicieli
władz centralnych i lokalnych oraz przedstawicieli innych uczelni. Chcemy w trakcie tego spotkania pokazać, czym jest dzisiaj
Politechnika Krakowska, chcemy przypomnieć, kiedy powstała, wskazać kamienie milowe w jej rozwoju. Zamierzamy też
wyróżnić medalem okolicznościowym, specjalnie wybitym z tej
okazji, osoby szczególnie zasłużone dla Politechniki. Powstała
koncepcja, aby wręczyć 70 medali na 70-lecie uczelni.
— Czy medalem zostaną wyróżnieni tylko pracownicy
uczelni?
— Otrzymają go osoby, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju Politechniki Krakowskiej i do tworzenia
jej korzystnego wizerunku — zarówno pracownicy, jak i osoby
spoza uczelni, wszyscy, dzięki którym PK miała szansę się
rozwijać.
Po akademii w Teatrze im. Słowackiego jeszcze tego samego dnia planujemy forum gospodarcze z udziałem przedstawicieli nauki i biznesu. Nazajutrz odbędzie się konferencja
naukowa, na którą chcemy zaprosić 10 wybitnych naukowców
reprezentujących różne dyscypliny nauki. Wspólnym mianownikiem ich prezentacji ma być powiązanie nauki i innowacji.
Chodzi o to, aby badacze ci powiedzieli nam, w jaki sposób
wyniki prac naukowych zostały przekształcone w innowacje
i wdrożone w gospodarce. Wreszcie, trzeciego dnia obchodów,
16 maja, chcielibyśmy zorganizować dzień otwartych drzwi
Politechniki Krakowskiej. Chcemy udostępnić Politechnikę
wszystkim, którzy zechcą odwiedzić naszą uczelnię, zobaczyć,
jak jest wyposażona; jak prowadzi się w niej prace naukowe;
jak powstają innowacje, a także dowiedzieć się, jak można dostać się tutaj na studia. Myślę, że taka promocja przysporzy
nam studentów.
— Wspomniał Pan Profesor o projekcie forum gospodarczego. Jakie są jego cele?
— Zasadniczym celem jest zgromadzenie przy jednym
stole, który umownie nazwaliśmy stołem okrągłym, przedstawicieli nauki i gospodarki, a także decydentów, a więc przedstawicieli władz państwowych i lokalnych, wspierających proces
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budowania pomostu między nauką i gospodarką. Przewidujemy trzy dyskusje panelowe. Rolę moderatora zgodził się przyjąć prof. Józef Gawlik, który, jako były rektor PK i osoba blisko
współpracująca z gospodarką, ma niewątpliwie szczególne
predyspozycje do poprowadzenia takiego forum.
Spodziewamy się, że to ogólnouczelniane forum, poświęcone zagadnieniom współpracy środowiska akademickiego
z gospodarką, zaowocuje podobnymi dyskusjami na poszczególnych wydziałach. Moim zdaniem tego typu przedsięwzięcia mogą dobrze wpisać się w obecną strategię państwowych
władz, które tworzą warunki sprzyjające zbliżeniu nauki i gospodarki. Na Politechnice Krakowskiej wydziały współpracują z gospodarką od dawna, ale często jest to współpraca
skoncentrowana wyłącznie na wąskich dziedzinach. Brak jej
bardziej ogólnego kontekstu. Tymczasem przy tak dużym
potencjale, jakim dysponuje nasza uczelnia, można byłoby
tę współpracę poprowadzić w trochę szerszym wymiarze, do
czego zresztą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
nakłania jednostki naukowe za pomocą różnych procesów
stymulacyjnych. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
pracuje właśnie nad przygotowaniem punktacji eksponującej
innowacje, aby zachęcić jednostki naukowe do lepszego zaangażowania się w działalność badawczą o wymiarze innowacyjnym.
— A co będziemy chcieli pokazać na wspomnianej wcześniej przez Pana wystawie w CERN?
— Ten projekt jest jeszcze w bardzo wstępnej fazie. CERN
to organizacja, która ma swoje wewnętrzne przepisy i uwarunkowania. Wstępną promesę wprawdzie już mamy, ale musimy
wszystko szczegółowo przedyskutować. Generalnie idea jest
taka, żeby przedstawić w formie plakatów naszą współpracę
z CERN. Datujemy ją od 1991 r., kiedy Polska stała się pełnoprawnym członkiem tej organizacji. A biorąc pod uwagę, że
pierwsze nasze prace w CERN sięgają 1990 r., możemy powiedzieć, że w 2015 r. będziemy obchodzili ćwierćwiecze tej
współpracy.
Dobrze byłoby, aby własne wystawy tematyczne przygotowały również wydziały PK i pokazały je w zagranicznych instytucjach naukowych. Jeśli jednak nie będzie możliwości prezentowania tego dorobku na forum międzynarodowym, a tylko
w kraju, takie wystawy także wpiszemy do programu jubileuszu. Planujemy ponadto zorganizowanie wystawy fotografii
Jana Zycha, który Politechnikę Krakowską fotografuje od 40 lat.
Chcielibyśmy, aby ta wystawa zaistniała w przestrzeni publicznej Krakowa, na przykład w formie plakatów umieszczonych na
Plantach, wzdłuż starych murów miasta.
— Czy w planach jubileuszu Politechniki Krakowskiej są
jeszcze inne znaczące przedsięwzięcia?
— O niektórych planach trudno jeszcze w tej chwili mówić,
gdyż cały czas trwają przygotowania. Intencją organizatorów
jubileuszu PK, wspieranych przez władze uczelni, jest, aby przy
okazji obchodów jubileuszowych odbyło się w Krakowie posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.
Trwają też prace nad zorganizowaniem forum Rady Młodych
Naukowców. Planujemy ponadto Dzień Wynalazków na PK
i różne inne przedsięwzięcia. Programem obchodów obejmiemy także liczne konferencje naukowe, które w roku jubileuszowym będą się odbywać na Politechnice Krakowskiej. Intensywny program obchodów przygotowuje także Centrum Sportu
i Rekreacji PK.

9/2014 NASZA POLITECHNIKA

— Podobnie jak 10 czy 20 lat temu, materialnym świadectwem przyszłorocznych obchodów okrągłej rocznicy powstania
Politechniki Krakowskiej zostanie książka jubileuszowa. Co
w niej otrzymamy?
— Planując jej strukturę, inspirowaliśmy się poprzednimi tego typu wydawnictwami, jednak nasza książka będzie
odmienna. Otworzy ją rys historyczny, przedstawiający Politechnikę Krakowską w latach 1945–2015, jednak ze szczególnym zwróceniem uwagi na ubiegłe dziesięciolecie. Tekst
ten przygotowuje prof. Józef Nizioł, były rektor, osoba niezwykle zasłużona dla PK. Znaczące miejsce w książce zajmą informacje o wydziałach i innych jednostkach uczelni. Ich
osiągnięcia z konieczności zostaną przedstawione w ograniczonej formie, bo gdybyśmy chcieli wymienić wszystkie
sukcesy, książka musiałaby się rozrosnąć do olbrzymich rozmiarów. Wydziały otrzymały w tej materii bardzo szczegółowe
instrukcje, aby swój dorobek opisać według przygotowanego
wcześniej wzorca. W książce znajdą się także liczby ilustrujące rozwój kadry naukowej Politechniki w minionym dziesięcioleciu — dane na temat doktorów, doktorów habilitowanych
oraz profesorów — zarówno osób na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych PK, jak i profesorów tytularnych.
— Kiedy książka jubileuszowa trafi do rąk czytelników?
— Na przełomie 2014 i 2015 roku. Trwają też prace nad
stroną jubileuszu w Internecie. Kiedy numer „Naszej Politechniki” z tą rozmową dotrze do czytelników, strona będzie już w sieci. Będzie ona dostępna zarówno z głównej strony Politechniki
Krakowskiej, jak i będzie mieć własny adres sieciowy. Na stronie jubileuszu znajdą się wszystkie informacje dotyczące jego
obchodów.
— Czy mógłby Pan powiedzieć, jak powstał program obchodów jubileuszowych?
— Od początku narzuciliśmy sobie duże tempo prac związanych z harmonogramem i kalendarium jubileuszu. Spotykamy się na posiedzeniach plenarnych raz w miesiącu. Oprócz
plenarnych mamy również posiedzenia robocze w zespołach, mniej więcej raz na dwa tygodnie, czasem co tydzień.
Koncepcja obchodów wykuwała się, jeśli można tak powiedzieć, w trybie iteracyjnym. Na pierwsze posiedzenie przyszedłem ze wstępnym zarysem programu. Były w nim tylko
najważniejsze elementy. W toku kolejnych dyskusji program
ten zaczął nabierać coraz bardziej konkretnego, wyrazistego kształtu. Jednym z pierwszych zadań, które postanowiliśmy zrealizować, było wydanie książki jubileuszowej. Również koncert w Filharmonii Krakowskiej, akademia w Teatrze
im. Słowackiego czy konferencja naukowa były elementami

Komitet Organizacyjny Jubileuszu 70-lecia
Politechniki Krakowskiej
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń
Zastępca przewodniczącego
dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK
Członkowie
dr inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak (Wydział Architektury)
dr hab. Piotr Kot (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki)
dr inż. Andrzej Szromba (Wydział Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej)
dr inż. Bożena Tyliszczak (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej)
dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień (Wydział Inżynierii Lądowej)
dr inż. Stanisław M. Rybicki (Wydział Inżynierii Środowiska)
dr inż. Zbigniew Latała (Wydział Mechaniczny)
mgr Jacek Majka (Centrum Sportu i Rekreacji)
mgr Renata Dudek (sekretarz rektora)

jubileuszu od początku znajdującymi się na liście planowanych przedsięwzięć. Z czasem zaczęły dochodzić projekty,
o których początkowo w ogóle nie myśleliśmy, jak np. wspomniane już forum gospodarcze.
— Jaka jest rola wydziałów w przygotowaniach do jubileuszu?
— Wydziały odgrywają kluczową rolę. Przygotowały materiały
do książki jubileuszowej, zgłosiły do programu obchodów liczne
konferencje i są zainteresowane organizowaniem wydziałowych
forów gospodarczych. Mają świadomość, że teraz środki finansowe na badania naukowe i rozwój będą wędrowały do uczelni
poprzez gospodarkę. A spotkania z przedstawicielami gospodarki
i biznesu mogą im pomóc w nawiązaniu nowych kontaktów.
— Na koniec muszę spytać, jak udaje się Panu Profesorowi
pogodzić liczne obowiązki? Wszak jest Pan na uczelni dyrektorem instytutu i nauczycielem akademickim, jak zresztą słyszałem, bardzo cenionym przez studentów. Poza tym wchodzi Pan
w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych i utrzymuje
bliskie kontakty z CERN. A teraz doszło kierowanie pracami komitetu jubileuszowego.
— Doba jest bardzo pojemna. Zasadnicza kwestia to właściwa organizacja, dobry plan działania. Jeśli się uda wszystkie
przedsięwzięcia zorganizować w taki sposób, żeby odbywały
się sekwencyjnie, żeby dało się na każde z tych przedsięwzięć
poświęcić względnie systematycznie trochę czasu, to można
zrealizować całkiem sporo rzeczy. Chcę też podkreślić, że nad
przygotowaniem jubileuszu pracuje zespół osób (komitet organizacyjny, przedstawiciele administracji uczelnianej, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji pozawydziałowych, osoby
dobrej woli), które niezwykle aktywnie zajmują się przygotowaniem wszystkich wydarzeń jubileuszu. Czujemy również mocne
wsparcie ze strony władz Politechniki. Współpraca z takim gronem jest prawdziwą przyjemnością.
— Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Lesław Peters
5
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Temat numeru

— Wspomniał Pan Profesor wcześniej, że do organizowania obchodów włączyli się studenci. Co planują?
— Myślą przede wszystkim o zorganizowaniu, we współpracy ze Stowarzyszeniem Wychowanków Politechniki Krakowskiej,
spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli w życiu zawodowym
sukces. Chcą zaprosić osoby, które zajmują eksponowane stanowiska w różnych instytucjach w kraju i za granicą, aby opowiedziały, jak potoczyły się ich kariery. Studenci zapalili się do
tego pomysłu, a ja nie ukrywam, że ta inicjatywa bardzo mi się
podoba, bo wiąże tych, którzy już opuścili mury uczelni i realizują
swoją karierę zawodową, z tymi, którzy kiedyś będą budować
własną ścieżkę kariery i szukają dobrych wzorców.
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Kronika
4 VII Spotkanie podsumowujące letnie warsztaty naukowe dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych połączone z konferencją prasową, poświęconą Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej, z udziałem wicemarszałka województwa małopolskiego Romana Ciepieli.
5 VII Uroczystość zakończenia studiów podyplomowych prowadzonych w roku akademickim 2013/2014 w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.
6 VII Koncert Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej i czeskiej orkiestry z Ostrawy — Dechový orchestr Ostrava — podczas Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr i Big-Bandów w Krakowie.
12 VII XXXVII Regaty o Puchar JM Rektora PK zorganizowane w Ośrodku Żeglarskim PK w Żywcu przez Klub Uczelniany AZS PK
i Centrum Sportu i Rekreacji PK.
15 VII W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie powołano konsorcjum Instytut „Autostrada Technologii i Innowacji” (IATI). PK wraz
z 17 uczelniami, 2 instytutami badawczymi i 3 przedsiębiorstwami podpisała umowę, na której podstawie będą realizowane
projekty badawczo-rozwojowe, zwłaszcza unijne.
VII — VIII Wystawa prac studentów I roku Wydziału Malarstwa ASP „Autoportret z przedmiotem” w Galerii PK „Gil”.
15–31 VIII 8. Letni Festiwal Teatrów Nieinstytucjonalnych zorganizowany przez Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN w Teatrze Zależnym PK przy ul. Kanoniczej 1.
18 VIII — 12 IX Plenerowa wystawa malarstwa „Pod niebem Krakowa II” Fundacji Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Galerii PK „Kotłownia”.
25 VIII Koncert Chóru PK „Cantata” oraz Monachijskiego Chóru Madrygalnego w kościele św. Floriana przy ul. Warszawskiej 1b.
26 VIII Koncert Monachijskiego Chóru Madrygalnego, goszczącego w Krakowie na zaproszenie Chóru PK „Cantata”, w bazylice Mariackiej na Rynku Głównym.

Opracowała: Renata Dudek

Rektor i Senat

Przeprowadzka do Łobzowa

Zarządzenia rektora PK

Oficjalne przekazanie do użytku wyInstytut Projektowania Budowlaremontowanych i wyposażonych w nienego PK otrzymał nowe pomieszczezbędne instalacje pomieszczeń odbyło
nia. To efekt wyremontowania i adapsię 25 czerwca. Na uroczystość przybył
tacji niewykorzystanych do tej pory
rektor PK prof. Kazimierz Furtak. Obecwnętrz parteru we wschodnim skrzyny był dziekan Wydziału Architektury PK
dle pałacu w Łobzowie, czyli w buprof. Jacek Gyurkovich, a także dyrektor
dynku Politechniki Krakowskiej przy
Instytutu Projektowania Budowlanego
ul. Podchorążych.
PK prof. Wacław Celadyn.
Wraz z początkiem roku akademickiego 2014/2015 podejmą tam
działalność dwa zakłady IPB. W wy(ps)
remontowanych wnętrzach będą pomieszczenia dla pracowników i miejsca konsultacji dla
studentów. Pomyślano też
o urządzeniu małej sali konferencyjnej i zaplecza socjalnego. Lokale przy ul. Warszawskiej, użytkowane wcześniej
przez oba zakłady, zostaną
przekazane innym jednostkom
Wydziału Architektury.
Ogółem dzięki wykonanym pracom uzyskano około
300 metrów kwadratowych powierzchni. Pozwoli to znacząco
poprawić warunki pracy nauczycieli akademickich instytu- Symbolicznego przekazania do użytku nowych potu i studentów, którzy do tej pory mieszczeń dla Wydziału Architektury dokonał rektor PK
korzystali z ciasnych pomiesz- prof. Kazimierz Furtak (z prawej) wspólnie z dziekanem
WA PK prof. Jackiem Gyurkovichem
czeń.

Nr 28 z 11 czerwca 2014 r. w sprawie
zmiany w składzie Uczelnianej Odwoławczej
Komisji Stypendialnej dla Doktorantów.
Nr 29 z 18 czerwca 2014 r. w sprawie
zmian w „Regulaminie przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich”.
Nr 30 z 23 czerwca 2014 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia przysługującego
nauczycielom akademickim za udział w pracach komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej
oraz pełnienie funkcji w wydziałowej i uczelnianej komisji rekrutacyjnej do spraw przyjęć
na studia I i II stopnia w roku akademickim
2014/2015.
Nr 31 z 27 czerwca 2014 r. w sprawie
wprowadzenia cennika na kwaterowanie
doraźne w domach studenckich Politechniki
Krakowskiej.
Nr 32 z 2 lipca 2014 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej na Wydziale Architektury.
Nr 33 z 3 lipca 2014 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej na Wydziale Mechanicznym.

Komunikaty rektora PK
Nr 10 z 3 lipca 2014 r. w sprawie planu
rzeczowo-finansowego na 2014 r.
Nr 11 z 7 lipca 2014 r. w sprawie uchwał
Senatu PK podjętych na posiedzeniu w dniu
27 czerwca 2014 r.
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Lipiec — sierpień

Pracownicy
Profesor tytularny
Krzysztof Konstanty Stypuła
Urodził się 20 marca 1948 r. w Krakowie. Maturę zdał w 1966 r. w krakowskim
III LO im. J. Kochanowskiego. Jest absolwentem dwóch uczelni — Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie i Politechniki Krakowskiej. W 1971 r. uzyskał tytuł magistra
inżyniera leśnictwa (dyplom z wyróżnieniem, laureat Konkursu Krakowskiej
Czerwonej Róży) na Wydziale Leśnym
WSR w Krakowie, a w 1974 r. — tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego
na Wydziale Budownictwa Lądowego PK
(specjalność: teoria konstrukcji). Wyniki
jego pracy dyplomowej pt. „Konsolidacja
warstwy sprężystej w jednoosiowym stanie odkształcenia” znalazły zastosowanie
w opracowanej i wdrożonej pod kierunkiem prof. G. Szefera (promotor) koncepcji ratowania przed awaryjnym osiadaniem wielkośrednicowych zbiorników
Rafinerii Gdańskiej.
W latach 1971–1974 pracował w Instytucie Użytkowania Lasu i Inżynierii
Leśnej. Prowadził zajęcia z zakresu
budownictwa ogólnego, drogowego,
melioracji oraz zabudowy potoków; od
podstaw zorganizował Laboratorium
Mechaniki Gruntów i Gruntoznawstwa
Drogowego, był również jego kierownikiem. (W 1977 r. wydał skrypt do ćwiczeń z mechaniki gruntów).
W 1974 r. podjął pracę w Instytucie
Mechaniki Budowli PK, w kierowanej
przez prof. Romana Ciesielskiego Katedrze Statyki i Dynamiki Budowli. Pracę doktorską pt. „Badania propagacji
w podłożu gruntowym oraz przekazywanie się na budynki drgań wywołanych
wbijaniem pali fundamentowych” (promotorem był prof. dr hab. inż. Edward
Maciąg) obronił na PK w 1981 r. Stopień
doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo uzyskał
w 2002 r., przedstawiając monografię pt.
„Drgania mechaniczne wywołane eksploatacją metra płytkiego i ich wpływ na
budynki”. Od 2004 r. jest zatrudniony na
stanowisku profesora nadzwyczajnego
Politechniki Krakowskiej. 26 czerwca
2014 r. prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk technicznych.
W latach 1995–2013 pełnił funkcję
zastępcy dyrektora Instytutu Mechaniki
Budowli ds. badań naukowych i współ-

pracy z przemysłem, od 2013 r. pełni
obowiązki dyrektora instytutu. W latach
2001–2012 pracował też jako doradca
administracyjno-ekonomiczny Polskiej
Prowincji Zakonu św. Augustyna.
Prof. Krzysztof Stypuła prowadzi
badania z dziedziny statyki i dynamiki budowli, dynamiki gruntów oraz
ochrony środowiska przed wibracjami,
szczególnie transportowymi (wibroizolacja torowisk w transporcie szynowym)
i budowlanymi. Jest współautorem obu
polskich norm dotyczących wpływu
drgań na budynki i na ludzi w budynkach
(PN-85/B-02170 i PN-88/B-02171).
Profesor jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji (1 skrypt,
1 rozdział w podręczniku, 4 monografie, 4 rozdziały w monografiach, 49 artykułów w czasopismach zagranicznych
i w krajowych czasopismach naukowo-technicznych oraz zeszytach naukowych, także 92 publikacje w materiałach
krajowych i zagranicznych konferencji
naukowych). Jego ostatnia monografia,
wydana wspólnie z prof. Januszem Kaweckim, nosi tytuł „Zapewnienie komfortu wibracyjnego ludziom w budynkach
narażonych na oddziaływania komunikacyjne” (Wydawnictwo PK, Kraków
2013 r.).
Uczestniczył w wykonaniu ponad
150 prac naukowo-badawczych (większością kierował), m.in.: 10 grantów, cyklu
kilkudziesięciu prac dotyczących drgań
wywołanych budową i eksploatacją warszawskiego metra oraz drgań kolejowych,
obliczeń sejsmicznych do projektu metra
w Algierii; obliczeń dynamicznych estakady dworca w Częstochowie oraz ponad
50 budynków w sąsiedztwie linii metra
i linii kolejowych oraz tramwajowych; prognozy wpływu drgań wywołanych budową
i eksploatacją dróg i autostrad na budynki;

projektu wibroizolacji nawierzchni w kolejowym tunelu średnicowym w Warszawie
(po raz pierwszy w Polsce zastosowano
system wibroizolacyjnego mocowania
szyny typu EBS) oraz nawierzchni metra na odcinku bielańskim w Warszawie,
nawierzchni tramwajowej (na moście
Śląsko-Dąbrowskim, na trasie W-Z oraz
na ulicach Mickiewicza i Nowowiejskiej
w Warszawie, a także na ulicy Mogilskiej
w Krakowie); projektu nowej wibroizolacji Dworca Stacji Katowice Osobowa
i Dworca Kraków Główny, a także Dworca Centralnego w Warszawie; wibroizolacji wielu budynków z aparaturą wrażliwą
na drgania (m.in. budynek Radia Kraków
i Wydziału Fizyki UJ, budynek Wydziału
Nanotechnologii AGH, obiekt synchrotronu UJ).
Jest współautorem „Wytycznych
projektowania budynków w warunkach
występowania wpływów parasejsmicznych wywołanych budową i eksploatacją metra” oraz „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
obiekty metra”. Współautor patentu
„Warstwowa przegroda wibroizolacyjna
w gruncie”. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy PZITB oraz rzeczoznawcy
budowlanego.
Był zapraszany do organizowania
i prowadzenia sesji na konferencjach międzynarodowych (International Conference
on Structural Dynamics EURODYN, International Conference on Earthquake and
Structural Engineering, International Conference on Engineering Computational
Technology). Jest wiceprzewodniczącym
komitetów naukowych cyklicznych konferencji: konferencji naukowo-technicznej
„Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym
INFRASZYN” oraz konferencji „Ekologia a Budownictwo”. Od 2006 r. organizuje co roku seminarium „Wpływ Hałasu i Drgań Wywołanych Eksploatacją
Transportu Szynowego na Budynki i Ludzi w Budynkach — Diagnostyka i Zapobieganie — WIBROSZYN”.
Za pracę naukową uzyskał: Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN (1982),
dwukrotnie nagrodę zespołową ministra
nauki, szkolnictwa wyższego i techniki (1980, 1984), dwukrotnie nagrodę
zespołową ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa (1990, 1996),
nagrodę ministra infrastruktury (za pracę habilitacyjną, 2003), kilka razy nagrodę rektora PK. Jest także laureatem
Nagrody im. prof. Stefana Bryły (2003)
i Medalu im. prof. Romana Ciesielskiego (2010).
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Paweł Modrzyński kanclerzem PK
1 lipca funkcję kanclerza Politechniki Krakowskiej objął dr Paweł
Modrzyński — specjalista w dziedzinie zarządzania i ekonomicznych
aspektów funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Wcześniej analogiczne
stanowisko zajmował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Paweł Modrzyński urodził się
w 1976 r. w Toruniu, gdzie ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W latach 1994–1999 studiował na
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Podczas ostatniego roku studiów odbył staż w Generale Bank w Brukseli (w ramach stypendium naukowego
programu TEMPUS). Po uzyskaniu tytułu
magistra podjął pracę jako analityk kredytowy jednego z banków, a w latach 2000–
2004 główny specjalista ds. analiz ekonomicznych na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika. Jednocześnie nadal podnosił
swoje kwalifikacje. W latach 2006–2008
odbył podyplomowe studia menedżerskie MBA (Executive Master of Business
Administration) na Dominican University w Stanach Zjednoczonych. W 2008 r.
uzyskał na UMK doktorat na podstawie
rozprawy „Budżetowe i pozabudżetowe
źródła finansowania państwowego szkolnictwa wyższego w Polsce”.
Od 2009 r. dr Paweł Modrzyński jest
ekspertem w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w dziedzinie „szkolnictwo
wyższe”. Był m.in. przewodniczącym rad
nadzorczych w Klubie Sportowym Toruń
Hokejowa Spółka Akcyjna oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania
w Toruniu. W 2012 r. pełnił funkcję eksperta w Komitecie Regionów Unii Europejskiej w Brukseli. Od stycznia 2009 r.

Fot.: Jan Zych

Członek wielu organizacji naukowych,
m.in.: Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu
Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego
PAN, Zarządu Polskiej Grupy Inżynierii
Sejsmicznej PAN, Komitetu Nauki PZITB,
Komitetu Ekologii PZITB (przewodniczący), Rady Naukowej Kolei Dużych Prędkości w PKP PLK SA oraz Rady Naukowo-Konsultacyjnej Metra Warszawskiego.
Profesor prowadzi zajęcia z mechaniki budowli, dynamiki budowli, badań
doświadczalnych konstrukcji, ochrony
środowiska przed drganiami (w tym wykłady na studiach podyplomowych). Wypromował 10 inżynierów, 12 magistrów
oraz 2 doktorów.
Jest członkiem Senackiej Komisji PK
ds. Gospodarki, Budżetu i Finansów (od
2008 r. przewodniczący). Był prezesem
rad nadzorczych SM „Podgórze” oraz
SM „Kazimierz”, przedstawicielem Skarbu Państwa w radach nadzorczych dwóch
spółek Skarbu Państwa (2001–2002). Od
1980 r. jest członkiem-założycielem NSZZ
„Solidarność” na PK (1980–1981 członek
Zarządu Komisji Zakładowej, 1994–2000
członek Zakładowej Komisji Rewizyjnej),
działał w okresie stanu wojennego.
Za działalność naukową i społeczną
otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi (1993), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000),
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005) oraz Honorową Odznakę PK
(1986), Złotą Honorową Odznakę CZSBM
(1989), Złotą Odznakę Honorową PZITB
(1993), Odznakę Honorową NOT (1999),
Złotą Odznakę PK (2005), medal „Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej” (2013).
Jest autorem wierszy o tematyce
społecznej, obyczajowej i politycznej.
Jego hobby to: filatelistyka, spacery po
lasach, zbieranie grzybów. Jest żonaty,
ma dwie córki i wnuka.

do listopada 2012 r. był kanclerzem UMK
w Toruniu. Od 2012 r. łączył stanowiska zastępcy kanclerza UMK i adiunkta
w Katedrze Gospodarowania Zasobami
Pracy na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania tejże uczelni.
Jest autorem książki „Polskie prawo
bankowe a standardy Unii Europejskiej”
(Toruń 2002) oraz rozdziałów w czterech
pracach zbiorowych. Publikował artykuły
w periodykach specjalistycznych, głównie na temat finansowania szkolnictwa
wyższego oraz stowarzyszeń inwestorów w różnych państwach Europy. Występował z referatami na konferencjach
w kraju i za granicą (Niemcy, Włochy).
Prywatnie interesuje się historią
(szczególnie współczesną) i lubi podróżować. Uprawia sport — pływa, a także
biega na długich dystansach. W kwietniu
bieżącego roku uczestniczył w maratonie w Paryżu, a wcześniej ten sam dystans pokonał w Brukseli. Jeszcze w tym
roku zamierza wziąć udział w maratonie
lub półmaratonie w Budapeszcie. W planach ma także start w triatlonie. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

(R.)

Honoris Gratia dla prof. Stanisława Mazurkiewicza
Wybitny specjalista w dziedzinie
biomechaniki prof. Stanisław Mazurkiewicz otrzymał odznakę Honoris Gratia, nadawaną przez prezydenta Krakowa. Uroczysta dekoracja odbyła się
13 czerwca w sali obrad Rady Miasta.
Stanisław Mazurkiewicz związany
jest z Politechniką Krakowską od czasu swych studiów na Wydziale Mechanicznym. Początkowo zajmował się
tworzywami sztucznymi, ale z czasem
poświęcił się inżynierii medycznej. W tej
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dziedzinie odniósł znaczące sukcesy,
współpracując z różnymi ośrodkami
medycznymi. Wniósł też duży wkład
w rozwój uczelni, m.in. jako koordynator
rozbudowy instytutów M-1, M-3 i M-5
w Czyżynach. Był prodziekanem Wydziału Mechanicznego. Mimo formalnego przejścia w 2002 r. na emeryturę
nadal jest aktywny naukowo.
Na zdjęciu: moment wręczenia odznaki przez prezydenta Jacka Majchrowskiego.
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(2004). Ukończyła też liczne kursy i szkolenia, w tym w zakresie prawa zamówień publicznych w szkołach wyższych (2004) i protokołu dyplomatycznego i etykiety w biznesie
(2008). Posiada również certyfikat Asystenta
Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (2002).
Mgr Agnieszka Pieczonka brała udział
m.in. w realizacji tematu „Implementacja
zintegrowanych systemów zarządzania
jakością w okręgu Chmielnickim na Ukrainie”. Współtworzyła Polsko-Ukraińskie
Centrum Jakości przy Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym. Kierowała projektem obejmującym warsztaty i szkolenia
w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000
w Urzędzie Gminy w Raciechowicach
i uczestniczyła w podobnych projektach
realizowanych w Tarnowie, Brzesku i Żywcu. Inicjowała i współorganizowała studia
podyplomowe oraz kursy i szkolenia.
Jest współautorką kilku książek, w tym
„Vademecum jakości” (z Adamem Taborem,
wyd. w 2003 r.), za którą została wyróżniona

nagrodą
rektora
PK. Jej artykuły
dotyczące głównie
zagadnień
jakości ukazywały się
w
czasopismach
naukowych i materiałach konferencyjnych. W 2014 r.
otrzymała Honorową Odznakę Politechniki Krakowskiej.
Jako następczyni wieloletniego dyrektora Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości dr. inż. Adama Tabora jest mu
szczególnie wdzięczna za wyrozumiałość
i serdeczność oraz podkreśla, że to dzięki
niemu Centrum jest dziś miejscem, w którym wiedza, umiejętności i zaangażowanie
liczą się bardziej niż tytuł i nazwisko, a sama
praca przynosi radość i satysfakcję.
W czasie wolnym lubi podróżować,
a w domu chętnie sięga po dobrą książkę.
U innych ceni lojalność i szczerość.

Informacje

1 września funkcję dyrektora Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów
Jakości Politechniki Krakowskiej objęła
mgr Agnieszka Pieczonka. Z jednostką
tą związana jest od początku jej istnienia.
Urodziła się w Krakowie, gdzie ukończyła III Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Kochanowskiego. Uczęszczała również do
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
w klasie fortepianu. Studia magisterskie na
Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej
(kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne) ukończyła w 2000 r.
W trakcie studiów uzyskała Certificate English for Business trzeciego stopnia w London Chamber of Commerce and Industry. Po
dyplomie podjęła pracę na Politechnice Krakowskiej. Od maja do listopada 2000 r. była
zatrudniona w Centrum Transferu Technologii PK, a od grudnia 2000 r. pracuje nieprzerwanie w Centrum Jakości PK. Odbyła studia
podyplomowe „międzynarodowy system zapewnienia jakości w zakładach przemysłowych wg norm ISO 9000” (2002) oraz „zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”

Fot.: Jan Zych

Agnieszka Pieczonka dyrektorem Centrum Szkolenia
i Organizacji Systemów Jakości PK

(R.)

1 września funkcję dyrektora Centrum
Pedagogiki i Psychologii Politechniki
Krakowskiej objął dr Marian Piekarski.
Jest on specjalistą w dziedzinie pedagogiki i doradztwa zawodowego.
Urodził się 3 maja 1958 r. w Jarosławiu
na Podkarpaciu, gdzie ukończył Liceum
Ogólnokształcące w klasie humanistycznej. Następnie w Krakowie studiował pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą w Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz filozofię
i teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej. W 2005 r. na Politechnice Krakowskiej
ukończył studia podyplomowe „doradztwo
zawodowe”. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskał
w 2008 r. w Instytucie Badań Edukacyjnych
Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej
„Doradca zawodowy w kształtowaniu planów życiowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”. W maju 2013 r. ukończył na
Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
studia podyplomowe „organizacja i zarządzanie oświatą”.

We wrześniu 1985 r. podjął pracę
w Zespole Szkół Łączności w Krakowie,
gdzie do sierpnia 2014 r. był pedagogiem
i doradcą zawodowym, a także stworzył
Szkolny Ośrodek Kariery. Jednocześnie
w 2003 r. związał się z Centrum Pedagogiki i Psychologii PK. We wrześniu 2009 r.
został nauczycielem akademickim PK jako
starszy wykładowca, a następnie adiunkt,
prowadził zajęcia ze słuchaczami studiów
podyplomowych Studium Pedagogicznego
oraz ze studentami Wydziału Mechanicznego i Wydziału Inżynierii Lądowej. Od
roku pełni funkcję wicedyrektora Centrum
Pedagogiki i Psychologii PK.
Zainteresowania naukowe i badawcze
dr. Mariana Piekarskiego skupiają się na
orientacji, poradnictwie i doradztwie zawodowym w edukacji, relacji pomiędzy procesami edukacyjnymi a pracą zawodową
oraz przydatności zawodowej w świetle
zadań wykonywanych na stanowisku pracy.
W swoim dorobku ma 22 publikacje z zakresu pedagogiki pracy i doradztwa zawodowego. Przedstawił liczne referaty na konferen-

cjach naukowych
w kraju i za granicą.
Jest autorem 7 programów edukacyjnych z zakresu
doradztwa zawodowego dla młodzieży. Był promotorem
22 prac magisterskich i 26 prac licencjackich. Obecnie
jest autorem i koordynatorem dwóch projektów z zakresu doradztwa realizowanych
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Urzędem
Miasta Krakowa. Od czerwca 2014 r. współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie jako ekspert w zakresie
doradztwa zawodowego.
Został odznaczony Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, a także uhonorowany nagrodami ministra edukacji narodowej
oraz małopolskiego kuratora oświaty.

(R.)
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Marian Piekarski dyrektorem Centrum Pedagogiki
i Psychologii PK
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Politechnika
na Autostradzie
Innowacji

Wspomnienie
Bolesław Józef Stolarski

Rosnące możliwości pozyskania
znacznych środków finansowych,
przede wszystkim w ramach europejskiej polityki spójności, zachęcają instytucje naukowe i przedsiębiorstwa
do zawierania nowych sojuszy. Wyrazem tego jest utworzenie ogólnopolskiego konsorcjum, które ma tworzyć
zespoły do realizacji dużych projektów badawczo-rozwojowych.
Wśród 18 uczelni, będących sygnatariuszami umowy w tej sprawie, jest
Politechnika Krakowska. Porozumienie zawarto 15 lipca w Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie. W imieniu naszej uczelni dokument podpisał rektor
prof. Kazimierz Furtak.
Przypomnijmy — w ramach perspektywy finansowej na lata 2014–2020
Polska otrzyma 82,5 mld euro, z czego
istotna część ma przypaść instytucjom
naukowym. Szczególny nacisk położony
zostanie na związki nauki z gospodarką.
System został tak skonstruowany, że to
właśnie przedsiębiorstwa będą głównie
decydować o przepływie środków finansowych do jednostek naukowych. Nie
dziwi więc fakt, że partnerami umowy
podpisanej w lipcu są trzy firmy: KGHM
Polska Miedź SA, Tauron Polska Energia
SA oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA we Wrocławiu.
Inicjatywa funkcjonuje pod nazwą
Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI). Liderami przedsięwzięcia
są dwie uczelnie: Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Wrocławska.
Prócz nich do porozumienia przystąpiły: politechniki w Białymstoku, Częstochowie, Gliwicach, Kielcach, Krakowie,
Lublinie, Opolu, Poznaniu i Rzeszowie,
Uniwersytet Zielonogórski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej, akademie morskie
w Gdyni i Szczecinie, Wyższa Szkoła
Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. Partnerami umowy
są ponadto dwa instytuty badawcze:
Główny Instytut Górnictwa oraz Instytut
Chemicznej Przeróbki Węgla. Konsorcjum może być powiększone o następne
instytucje.

(R.)
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Prof. dr hab. inż. Bolesław Józef
Stolarski, wieloletni dyrektor Instytutu
Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych Politechniki Krakowskiej,
zmarł 24 czerwca 2014 r. w Krakowie.
Z Politechniką Krakowską związany był
od chwili jej powstania w 1954 r.

*
Profesor Bolesław J. Stolarski urodził
się 6 marca 1930 r. w Krakowie. Studiował na Wydziale Komunikacji Akademii
Górniczej w Krakowie, gdzie w 1951 r.
uzyskał dyplom inżyniera mechanika,
następnie — na Politechnice Śląskiej,
którą ukończył w 1954 r. z dyplomem
magistra inżyniera. W latach 1951–1953
pracował w Fabryce Samochodów
Osobowych na Żeraniu w Warszawie,
w okresie uruchamiania produkcji samochodu Warszawa M-20.
Pracę na Politechnice Krakowskiej
rozpoczął w 1954 r. jako asystent i przeszedł wszystkie szczeble hierarchii naukowej i zawodowej. Na PK w 1964 r.
obronił pracę doktorską, w 1969 r. otrzymał nominację na stanowisko docenta;
w 1989 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego i tytuł profesora, a w 1998 r.
został powołany na stanowisko profesora zwyczajnego.
W latach 1968–2000 kierował kolejno:
Katedrą Technologii i Eksploatacji Samochodów i Ciągników, Zakładem Technologii Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych, Zakładem Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa Pojazdów Samochodowych. W latach 1969–2000
pełnił funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych do spraw współpracy
z przemysłem, a następnie dyrektora tegoż instytutu. Od 1969 r., przez wiele lat,
był seniorem budowy Wydziału Mechanicznego PK w Czyżynach.
Działalność naukowa i dydaktyczna
Profesora Stolarskiego od samego początku związana była z zagadnieniami
technologii pojazdów samochodowych
i silników spalinowych. Tym zagadnieniom
poświęcił około 100 prac naukowych, ponad 50 referatów na konferencjach naukowych oraz 12 patentów. Był promotorem
12 prac doktorskich i recenzentem wielu
rozpraw doktorskich, habilitacyjnych oraz
wniosków o tytuł i stanowisko profesora.

Znaczący jest jego dorobek w zakresie prac realizowanych dla przemysłu.
Współpracował m.in. z Fabryką Samochodów Ciężarowych w Starachowicach,
Sanocką Fabryką Autobusów, Fabryką
Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, Fabryką Samochodów Osobowych
w Warszawie, Wytwórnią Silników Wysokoprężnych w Andrychowie, Wytwórnią
Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu.
Działalność dydaktyczna obejmowała przede wszystkim prowadzenie wykładów, konsultacje prac przejściowych
i dyplomowych. Był promotorem ponad
400 prac dyplomowych magisterskich
i inżynierskich.
Ze względu na autorytet, jakim Profesor Stolarski cieszył się w środowisku,
powierzano mu ważne funkcje w organizacjach naukowych — przewodniczył
m.in. Komisji Motoryzacji Krakowskiego
Oddziału PAN i Radzie Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. dr. Jana
Sehna w Krakowie; był członkiem Rady
Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie, współzałożycielem Polskiego Towarzystwa
Naukowego Motoryzacji i jego wiceprzewodniczącym. Działał w wielu organizacjach naukowych, jak: Akademia
Transportu Ukrainy, Zespół Motoryzacji
Komitetu Transportu PAN, Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych.
Współtworzył ogólnopolską konferencją naukową „KONMOT”, odbywającą się cyklicznie od 1976 r. Brał udział
w pracach komitetów organizacyjnych
i naukowych wielu innych konferencji
naukowych.
Profesor Bolesław J. Stolarski był
barwną postacią, obdarzoną wieloma
przymiotami. W naszej pamięci pozostanie przede wszystkim jako człowiek
życzliwy, pomocny kolegom i studentom, wspierający każdego, kto znalazł
się w trudnej sytuacji.

Andrzej Mruk
Witold Jordan
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Konferencja prasowa na PK z udziałem wicemarszałka województwa małopolskiego

który mówił o długofalowych korzyściach
naszego województwa i wszystkie szkoły
z realizowanego obecnie przedsięwzięwyższe, które zechcą przystąpić do procia. Należy do nich infrastruktura (która
jektu. Na realizację całego projektu wydaznajdzie w przyszłości zastosowanie
nych zostanie w najbliższych latach 125
przy realizacji następnych projektów),
milionów złotych. Roman Ciepiela zwrócił
współpraca szkół z uczelniami (która
uwagę, że w Polsce nie ma drugiego tego
przyczyni się do lepszego zrozumienia
typu projektu. Twórcy Małopolskiej Chmumiędzy nauczycielami i wykładowcami
ry Edukacyjnej nie znaleźli, mimo poszuakademickimi), a także przygotowanie
kiwań, podobnego przedsięwzięcie w Unii
młodzieży do pracy na najnowocześniejEuropejskiej. Wszystko więc wskazuje, że
szym sprzęcie.
jest to projekt unikatowy również w skali
Uczestnicy spotkania na Politechnicałego kontynentu.
ce Krakowskiej mieli także możliwość
Politechnika Krakowska przywiązuje
spotkania się z młodzieżą uczestniczącą
do inicjatywy dużą wagę. Podczas konferencji prasowej rektor PK prof. Kaziw warsztatach prowadzonych na dwóch
mierz Furtak podkreślił, że uczestnictwo
wydziałach. Na Wydziale Inżynierii i Techw programie wpisuje się w misję uczelnologii Chemicznej PK nasi goście trafili
ni. Politechnika poczuwa się bowiem do
akurat na zajęcia laboratoryjne dotycząodpowiedzialności za edukację całego
ce wykonywania i badania właściwości
kosmetyków — szamponów i kremów.
społeczeństwa. — Mówi się dziś poUczniowie korzystali wprawdzie z gotowszechnie, że najważniejszą inwestycją
wych receptur, ale mogli samodzielnie
jest inwestowanie w poziom intelektualny
dobierać zapachy i kolory. A także badali
społeczeństwa. Już nie liczba wydobytych
właściwości sporządzonych preparatów.
ton węgla czy wytopionej stali, nie liczba
A wytworzone próbki mogli po zajęciach
komputerów jest najważniejsza, ale to, co
wziąć ze sobą. Osoby prowadzące
zostaje w umysłach ludzkich — stwierdził
grupę zwracały uwagę na ambicję, z jaką
prof. Kazimierz Furtak. Zapewnił, że Politechnika Krakowska jest gotowa włączyć się w podobne
przyszłe inicjatywy, jeśli takie
powstaną.
Mózgiem i sprawcą projektu Małopolska Chmura
Edukacyjna Roman Ciepiela nazwał uczestniczącego
także w spotkaniu Dariusza
Styrnę, dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia
Ustawicznego w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Dariusz
Styrna mówił o bardzo pozytywnych opiniach młodzieży
na temat prowadzonych na
uczelniach zajęć. Zapowiedział, że wiosną 2015 r.
nastąpi ewaluacja projektu,
a następnie płynne przejście
do jego realizacji w pełnym
wymiarze, a więc z udziałem
ponad 200 szkół funkcjonujących w naszym regionie.
W konferencji prasowej
uczestniczył także prorek- Wicemarszałek Roman Ciepiela (w środku) podczas wizyty
tor PK prof. Dariusz Bogdał, na PK; z prawej rektor PK Kazimierz Furtak
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Przeszło 750 uczniów z 21 szkół
ponadgimnazjalnych Małopolski zamiast zażywać po zakończeniu roku
szkolnego zasłużonego wypoczynku,
udało się na krakowskie uczelnie, aby
wziąć udział w tygodniowych warsztatach edukacyjnych. Młodym ludziom
najwyraźniej jednak spodobał się ten
sposób spędzania wolnego czasu.
Mówili o tym uczestnikom konferencji
prasowej, zorganizowanej 4 lipca na
Politechnice Krakowskiej w celu podsumowania warsztatów.
Zorganizowanie warsztatów było
możliwe dzięki zawarciu w styczniu
bieżącego roku porozumienia, które
powołało do życia Małopolską Chmurę Edukacyjną (o czym informowaliśmy
na łamach marcowego wydania „Naszej Politechniki”). Do udziału w fazie
pilotażowej programu zostali wybrani
najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Małopolski. Uczestniczyli oni
w warsztatach zorganizowanych przez
sześć krakowskich uczelni, tworzących
Małopolską Chmurę Edukacyjną: Akademię Górniczo-Hutniczą (lider projektu), Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy,
Uniwersytet Pedagogiczny oraz Politechnikę Krakowską. Dla wielu uczniów
przybyłych spoza Krakowa dodatkową
atrakcją była możliwość zwiedzania stolicy Małopolski. W ramach warsztatów
z fizyki część młodzieży wyjechała też
do Zakopanego, aby odbyć tam zajęcia
praktyczne w stacji meteorologicznej.
Mówił o tym w trakcie spotkania
z mediami na PK wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela. Nazwał on Małopolską Chmurę Edukacyjną projektem
flagowym województwa i poinformował, że AGH zaproponowała rozwiązania, które umożliwią od początku roku
szkolnego 2014/2015 prowadzenie dla
21 szkół lekcji on-line w dziesięciu obszarach tematycznych. Zaplanowano
zrealizowanie kilkuset scenariuszy lekcji.
Program pilotażowy ma sprawdzić
wszystkie procedury, zarówno od strony
technicznej, jak i dydaktycznej. A od przyszłego roku Małopolska Chmura Edukacyjna zacznie funkcjonować w pełnym wymiarze. W programie uczestniczyć będą
mogły wszystkie szkoły ponadgimnazjalne
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Faza pilotażowa Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Wicemarszałek w rozmowie z uczniami, biorącymi udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK

uczniowie dążyli do celu, i dodawali, że
praca z tak uzdolnioną młodzieżą była
prawdziwą przyjemnością.
W innym laboratorium tego samego wydziału uczniowie prowadzili badania stężeń związków żelaza i magnezu.
W tym celu musieli wykonać całą złożoną procedurę. Przy czym posługiwali się
własnymi próbkami, a ściślej wodą przy-

wiezioną przez siebie z Wieliczki. — To
są ćwiczenia, które u nas wykonują studenci na drugim, a nawet trzecim i czwartym roku studiów — powiedział poproszony o komentarz dla „Naszej Politechniki”
dr inż. Piotr Radomski z Instytutu Chemii
i Technologii Nieorganicznej. — Skoro
mieliśmy przygotować warsztaty profesjonalne, chcieliśmy pokazać to, co jest

najciekawsze. Tym bardziej że w zajęciach biorą udział nie licealiści, którym
trzeba wszystko tłumaczyć od początku,
ale uczniowie techników, mający pewne przygotowanie. Niektóre rzeczy są
dla nich nowością, ale radzą sobie bez
najmniejszego problemu. Idzie im to
perfekcyjnie — dr inż. Radomski chwalił chłonne umysły podopiecznych i ich
zapał do pracy w laboratorium. Wyraził też nadzieję, że być może niektórzy
z uczniów przyjdą studiować chemię na
Politechnice.
Uczestnicy konferencji prasowej odwiedzili także młodzież, biorącą udział
w zajęciach prowadzonych na Wydziale
Inżynierii Lądowej PK. Przygotowano tu
ciekawy i bogaty program. Młodzi ludzie
mogli uzyskać sporo informacji dotyczących m.in. inżynierii drogowej, systemów komunikacyjnych, konstrukcji
drewnianych, konstrukcji mostowych,
budownictwa innowacyjnego, mechaniki budowli oraz geologii. Uczniowie,
pytani o wrażenia z udziału w warsztatach, wyrażali zadowolenie z tej formy
kontaktu z uczelnią. Zapewne dla niejednego Politechnika Krakowska stanie
się w niedalekiej przyszłości miejscem
studiów.

Lesław Peters

Finał konkursu w ramach projektu „Żywe konstrukcje”

Uczniowie rozwiązywali problemy inżynierskie
W celu popularyzacji nauk technicznych i wiedzy o Tadeuszu Kościuszce Politechnika Krakowska
wraz z Komitetem Kopca Kościuszki
w Krakowie powołały do życia projekt
„Żywe konstrukcje”. Pierwszym efektem była otwarta w listopadzie ubiegłego roku ekspozycja w Centrum
Wystawienniczo-Konferencyjnym
im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.
Drugim przedsięwzięciem był konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Małopolski, zakończony
w czerwcu spotkaniem zwycięskich
zespołów w Krakowie.
Zainteresowanie konkursem przeszło
oczekiwania organizatorów. Konieczne
okazało się ograniczenie liczby zgłoszonych zespołów do nie więcej niż trzech
z jednej szkoły. Konkurs trwał przez cały
rok szkolny 2013/2014. Liczące po trzy
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osoby drużyny wykonywały zadania teoretyczne z zakresu ogólnie pojętej inżynierii
lądowej, a także musiały wykazywać się
wiedzą o historii kopca Kościuszki i o jego
patronie. Jednocześnie przed młodymi
ludźmi postawiono do rozwiązania rzeczywiste problemy inżynierskie, wymagające
analizy i opracowania autentycznych danych, pochodzących z systemu monitorowania kopca Kościuszki.
Od 25 do 28 czerwca 10 zwycięskich
zespołów wzięło udział w zjeździe naukowym w Krakowie. W jego trakcie uczniowie uczestniczyli w grach interaktywnych
i doświadczeniach związanych z monitorowaniem konstrukcji, w tym w badaniach polowych drgań wymuszonych
kładki o. Bernatka. W programie zajęć
było też zwiedzanie Muzeum Lotnictwa
w Czyżynach oraz wizyta w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu

Jagiellońskiego. Młodzi ludzie wysłuchali
serii wykładów. Z dokonaniami inżynierskimi Tadeusza Kościuszki zapoznał ich
dr inż. arch. Krzysztof Wielgus.

(R.)

Fot.: Jan Zych
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Podczas prób prowadzonych na kładce
o. Bernatka

9/2014 NASZA POLITECHNIKA

VIII Międzynarodowa Konferencja Mechanochemii i Mechanicznego Stopowania

Technologie potrzebne na Ziemi i w kosmosie
wyrafinowanych właściwościach sprawiają, że zainteresowanie techniką wysokoenergetycznego mielenia ciągle
rośnie. I tu można wymienić korzystne
ekologicznie syntezy pigmentów nieorganicznych, prekursorów katalitycznych (użytecznych przykładowo przy
wytwarzaniu wodoru w procesie parowego reformingu biopaliw), fotokatalizatorów czy sorbentów do usuwania
organicznych zanieczyszczeń środowiska.
Z bogatych dyskusji uczestników
konferencji INCOME 2014 wynika, że
szeroko już zakrojone badania zjawisk
aktywowania ciał stałych lub wywoływania reakcji mechanochemicznych
były i są nadal prowadzone w skali laboratoryjnej za pomocą młynów kulowych wysokoenergetycznych. Obecnie
intensyfikuje się poszukiwania możliwości zwiększenia skali wytwarzania
tych materiałów, ale nie w klasyczny
sposób. Jednym z rewolucyjnych rozwiązań jest wprowadzenie techniki
wyładowań elektrycznych do konwencjonalnej obróbki mechanochemicznej

Informacje

SiC) lub azotków oraz całego szeregu
materiałów kompozytowych (Al-SiC,
AlNi-Al2O3), wykorzystywanych w lotnictwie i astronautyce oraz do wyrobu
pieców przemysłowych, turbin gazowych, urządzeń do przeróbki plastycznej, komór spalania w różnego rodzaju
silnikach cieplnych oraz w wielu dziedzinach współczesnej techniki, wymagających materiałów odpornych na ścieranie
i wysoką temperaturę. Inny kierunek
zastosowań omawianej metody to synteza i (lub) modyfikowanie układów tlenkowych o różnych właściwościach dielektrycznych, m.in. ferroelektrycznych,
piezoelektrycznych, piroelektrycznych,
wykorzystywanych w przemyśle elektronicznym do pamięci komputerowych,
kondensatorów ceramicznych, różnego
rodzaju sensorów elektrochemicznych
i aktuatorów.
Nieustanne dążenie do ograniczania uciążliwości dla środowiska oraz
zmniejszania kosztów wytwarzania
rozmaitych materiałów funkcjonalnych
z jednej strony, a z drugiej — zapotrzebowanie na produkty o coraz bardziej

Fot.: Jan Zych

Międzynarodowe Stowarzyszenie
Mechanochemii (International Mechanochemistry Association, IMA)
wybrało Kraków na miejsce VIII Międzynarodowej Konferencji Mechanochemii i Mechanicznego Stopowania
(VIII INCOME 2014). Powierzenie Politechnice Krakowskiej organizacji
spotkania, które po raz pierwszy odbyło się w Polsce, to wyraz uznania
dla ośrodka mechanochemii od lat
działającego na PK. Obrady konferencji toczyły się na PK od 22 do
26 czerwca. Współorganizatorem był
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.
Mechanochemia stanowi interdyscyplinarną gałąź chemii, operującą pojęciami z zakresu m.in. chemii i fizyki
ciała stałego, krystalochemii, inżynierii
materiałowej. Stosowanie mechanochemicznej aktywacji poprzez proces wysokoenergetycznego mielenia,
wywołującej reakcje w ciele stałym
w krótszym czasie, jest celowe nawet
wtedy, gdy otrzymane produkty byłyby
podobne do tych, które można uzyskać metodami tradycyjnymi. Ostatnie
lata doświadczeń wykazały jednak,
że najczęściej są to unikalne związki
i (lub) fazy o właściwościach znacząco
różnych od produktów pochodzących
z syntez na drodze mokrej lub wysokotemperaturowej.
Obszar potencjalnych zastosowań
produktów otrzymanych na drodze mechanochemicznej lub mechanicznego
stopowania jest bardzo duży. Przykładowo, syntezowane nanomikroproszki
kompozytowe metaliczno-ceramiczne
dzięki swym właściwościom wytrzymałościowym służą do wytwarzania materiałów konstrukcyjnych wykorzystywanych w produkcji turbin wiatrowych,
elementów silników odrzutowych, znajdują też inne zastosowania w aeroi kosmotechnologii. W szeroko pojętej
metalurgii za pomocą omawianej metody wytwarza się szereg stopów na
osnowie żelaza, niklu, aluminium oraz
faz międzymetalicznych, np. Fe-Mo,
Mn-Al, Cu-Co.
Mechaniczne stopowanie jest również stosowane do syntezy ceramiki, np. borków, węglików (TiB, TiC,

Prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Mechanochemii prof. Mamoru Senna (z lewej)
i współorganizator konferencji dr hab. inż. Dariusz Oleszak z Wydziału Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej podczas obrad na PK
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litechniki Krakowskiej — prof. Krystyna Wieczorek-Ciurowa, ze strony Wydziału Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej — dr hab.
Dariusz Oleszak. Konferencja zgromadziła 80 osób z 14 krajów świata,
od Australii po Kazachstan, w tym
25 z Polski.
Obrady INCOME 2014 toczyły
się w sali konferencyjnej pawilonu
„Kotłownia”. Otworzył je prezydent
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Mechanochemii prof. Mamoru Senna. Witając gości w imieniu władz
Politechniki Krakowskiej, prorektor
Prof. Krystyna Wieczorek-Ciurowa prezentuje prof. Jan Kazior życzył owocnych
obrad w dziedzinie, która — jak poddzwoneczek, który zwoływał na obrady
kreślił — jest mu również bardzo bliska. Podczas spotkania zaprezentowaciał stałych (Andrzej Całka, Australia).
no 34 wystąpienia ustne
Syntezy materiałów funkcjonalnych,
i 58 w formie posterów
wykonywane taką elektro-mechano(„Book of Abstracts”, ISBN
-chemiczną metodą (ang. Electric Dis978-83-7242-774-8). Archarge Assisted Mechanical Milling
tykuły
pokonferencyjne
— EDAMM), trwałyby o rzędy jednobędą publikowane w „Acta
stek czasowych krócej niż za pomocą
Physica Polonica A”.
stosowanej obecnie metody mechanoPoza obradami orchemicznej. Miałoby się przy tym do
ganizatorzy
konferencji
czynienia z prawdziwie zieloną techzapewnili
uczestnikom
nologią chemiczną. I to jest głównym
INCOME 2014 atrakcyjny
celem prowadzonych badań.
program spędzenia wolPracami komitetu organizacyjnego
nego czasu. Uroczysta
VIII Międzynarodowej Konferencji Mekolacja w Przegorzałach
chanochemii i Mechanicznego Stoposłużyła bliższemu powania kierowali — ze strony Wydziału
znaniu się uczestników,
Inżynierii i Technologii Chemicznej Po-

zwłaszcza osób należących do młodszego pokolenia. Goście zwiedzili także
kopalnię soli w Wieliczce. Za obsługę
konferencji i imprez towarzyszących
odpowiadała jako koordynator firma
ARTprom. To jej należą się podziękowania, które uczestnicy spotkania składali na ręce organizatorów.
Poprzednie konferencje pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechanochemii odbyły się w Koszycach (Słowacja, 1993), Nowosybirsku
(Rosja, 1997 i 2006), Pradze (Czechy,
2000), Brunszwiku (Niemcy, 2003),
Jamshedpurze (Indie, 2008) i w Hercegnovi (Czarnogóra, 2011).

KWC

Fot.: Jan Zych
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Mechanochemia na Politechnice Krakowskiej
W Instytucie Chemii i Technologii
Nieorganicznej na Wydziale Inżynierii
i Technologii Chemicznej PK prowadzone są od 1996 r. przez prof. Krystynę Wieczorek-Ciurową z zespołem
(w ramach Laboratorium Mechanochemii) intensywne prace badawcze
nad bezpośrednim wytwarzaniem
i (lub) modyfikowaniem nowoczesnych
proszkowych materiałów funkcjonalnych oraz aktywacją ciał stałych przez
wysokoenergetyczne
współmielenie
z zastosowaniem dwu różnych laboratoryjnych planetarnych młynów kulowych („Pulverisette 6”, Fritsch GmbH
i „Activator 2S”, Nowosybirsk). W każdym przypadku próbuje się określić zależność między warunkami prowadze-
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nia mechanicznej obróbki a jakością
otrzymywanego produktu.
Metoda mechanochemiczna jest alternatywą dla powszechnie stosowanych
technik, takich jak: zol-żel, współstrącanie, metoda hydrotermalna czy wysokotemperaturowa. Mechanochemiczne
procesy prowadzone są w temperaturze
pokojowej, zachodzą jednoetapowo, nie
generują odpadów. Spełniają tym samym zasady „zielonej chemii”.
Zorganizowanie współpracy naukowej w zespołach interdyscyplinarnych w kraju i za granicą pozwoliło na
realizowanie ocen właściwości fizycznych, mechanicznych, trybologicznych, elektrycznych, katalitycznych,
fotokatalitycznych i innych wytwarza-

nych produktów. Przykładowo, za pomocą tej metody uzyskuje się materiały aktywne w ochronie środowiska
jako sensory gazów, sorbenty, związki kumulujące wodór, prekursory katalityczne, fotokatalizatory, pigmenty
nieorganiczne, nano- i mikrokompozyty ceramiczno-metaliczne z fazami
międzymetalicznymi, materiały bioceramiczne, tlenki złożone — perowskity o modyfikowanych właściwościach
dielektrycznych dla mikroelektroniki
itp. Prace są intensyfikowane dzięki
finansowemu wsparciu ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki
oraz Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.
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Osiemnaste spotkanie REA w Łodzi
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Fot.: Gabriela Góral
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i Budownictwa oraz Politechniki Wrocławskiej.
Rolę organizatora pełnił Instytut Architektury
i Urbanistyki Politechniki
Łódzkiej.
Zgodnie z tradycją,
wszystkim działaniom:
konferencji naukowej,
konkursowi dla studentów i intensywnym
warsztatom studenckim,
zakończonym wystawą
pokonkursową,
przyświecało to samo hasło: „Ville sur ville — le Projekt wielofunkcyjnej tymczasowej przestrzeni publicznej, audeveloppement durable” torstwa zespołu Gabrieli Góral, studentki WA PK, uzyskał II nagrodę podczas międzynarodowych warsztatów studenckich
(„Miasto na mieście —
zrównoważony rozwój”).
Również i tym razem Politechnika
inwestycji mogłaby zostać zagospodaKrakowska zaznaczyła swoją obecność.
rowana tymczasowo według jednego
Podczas sesji plenarnej konferencji rez najlepszych, wyłonionych w czasie
ferat dr inż. arch. Matyldy Wdowiarzwarsztatów pomysłów. Zespół Gabrieli
-Bilskiej pt „Revitalisation comme un proGóral zajął drugie miejsce, projektując
blème de l’enseignement de la planificakolorową i wielofunkcyjną przestrzeń
tion urbaine” (Rewitalizacja jako problem
publiczną, przeznaczoną dla wszystdydaktyczny w projektowaniu miasta)
kich grup wiekowych i umożliwiającą
odczytała Sabina Żółkiewicz — stażystdialog społeczny, integrację. Zapropoka w IPMiR. Z kolei w konkursie, którenowane rozwiązania cechowała troska
go przedmiotem organizatorzy uczynili
o środowisko.
zaprojektowanie otoczenia Nowego
W trakcie spotkania omówiono
Dworca Łódź Fabryczna,
przykłady najnowszych łódzkich prac
wzięli udział studenci I roku
rewitalizacyjnych, również dotyczące
studiów II stopnia WA PK:
dostosowania historycznych obiektów
Paulina Bołdak, Paulina
poprzemysłowych do nowych funkcji.
Chudy, Gabriela Góral
Zainteresowaniem cieszyła się także
i Olga Górnik. Zgłoszone
prezentacja miejsc istotnych dla polna konkurs prace zostaskiej kultury, jak: Łowicz, skansen i most
ły wykonane pod opieką
w Maurzycach, pałac i park w Nieboroprof. Elżbiety Węcławowiczwie, park w Arkadii oraz dwór w Żelazo-Bilskiej i zgodnie z prograwej Woli
mem przedmiotu ekologia
Kolejne, dziewiętnaste spotkanie
i ochrona środowiska.
REA odbędzie się w przyszłym roku we
O sukcesie PK możFrancji, w Lille.
na mówić w przypadku
warsztatów — w trwająMatylda Wdowiarz-Bilska
cych całą dobę zmagaSabina Żółkiewicz
niach uczestniczyło sześć
międzynarodowych grup
studentów, którzy mieli za
Dr inż. arch. Matylda Wdowiarz-Bilska jest
zadanie opracować konpracownikiem Instytutu Projektowania Miast
cepcję Nowego Centrum.
i Regionów.
Inż. arch. Sabina Żółkiewicz jest studentką
18. spotkanie REA w Łodzi — międzynarodowe warsztaty stu- Jego przestrzeń do czaWydziału Architektury PK (studia II stopnia).
su realizacji docelowych
denckie

Wydział Architektury PK od lat
współpracuje z jednostkami naukowymi o podobnym profilu w Europie.
Wspólnymi płaszczyznami działania
w sieci szkół architektonicznych,
obejmującej państwa Europy Środkowej i Wschodniej oraz Francję (Reseau des écoles d’architecture françaises, de l’Europe centrale et orientale
— REA), są nauka i dydaktyka.
W maju przedstawiciele WA PK wzięli udział w osiemnastym spotkaniu uczelni zrzeszonych w sieci, zorganizowanym
w Łodzi. Obok Politechniki Krakowskiej,
reprezentowanej przez Instytut Projektowania Miast i Regionów — z bogatego
programu spotkania skorzystało dwanaście uczelni, które kształcą studentów
na kierunku architektura. Delegacjom
z wyższych szkół architektury — École Nationale Supérieure d’Architecture
w Grenoble, Rouen i Tuluzie oraz z École Nationale Supérieure d’Architecture et
de Paysage w Bordeaux i Lille towarzyszyli przedstawiciele uczelni z Europy
Środkowej i Wschodniej — Politechniki
Bratysławskiej, Budapeszteńskiego Uniwersytetu Techniczno-Ekonomicznego,
Uniwersytetu Architektury Inżynierii Lądowej i Geodezji w Sofii, Erewańskiego Państwowego Instytutu Architektury

Fot.: Gabriela Góral

W trosce o zrównoważony rozwój miast
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Domy w betonie drążone

Zgodnie z formułą tematu semestralnego program konkursowy kryje
w sobie potrójne znaczenie. Po pierwsze ma prezentować ideę — grę brył —
zamysł projektowy, rozwiązujący problem poszukiwania formy w przestrzeni
nieokreślonej, ukierunkowujący drogę
na elementarny kształt abstrakcji. Inne
istotne sensy — to: poszukiwanie formy
wśród szeroko pojętej teorii architektonicznej. Podobnie, jak sto lat temu, wobec wielowartościowych i różnorodnych
idei współczesności domy jednorodzinne stają się niejako przestrzennym
wzorcem, na którym architekci starają
się budować własną definicję przestrzeni architektonicznej. Oczywiście, temat
jednoznacznie odwołujący się do definicji corbusierowskiej architektury nie
ogranicza innych pretekstów dla za-

bawy projektowej. Oprócz „wspaniałej,
mądrej i poprawnej gry brył w świetle”
wnikliwy obserwator dostrzeże wśród
projektów także naśladownictwo racjonalnych geometrii Louisa Kahna, Mario
Botty czy nawiązanie do estetyki domów
Alberto Campo Baezy. Architektoniczne
idee wspierane są niekiedy przestrzenią malarską i graficzną tych artystów,
którzy abstrakcję geometryczną uznają
za jedyną drogę dla stworzenia formy
idealnej.
W projektowanych domach jednorodzinnych widać, że podstawą jest celebracja kompozycji gry brył oraz jej dekompozycji tworzonej z masy, grubości
i ciężaru materii, bryły i pustki — rzeczy
definiujących kształt budynku z właściwą
sobie stylistyczną logiką, w której monolit żelbetu zastępuje kamień, a przestrzeń wyobraźni stara się przeniknąć
przez zamknięty, abstrakcyjny kształt
architektury.
Drugie znaczenie określa materię — betonowe tworzywo, wraz z całą
jego ogromną rolą w swobodzie kreacji
współczesnej architektury. Ów związek

Nagrodzona praca Eweliny Proszek

Wyróżniony projekt Klaudii Księżarczyk

Nagrodzona praca Karoliny Leśniak
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Fot.: Jan Zych

Uroczyste ogłoszenie wyników
XIV edycji konkursu „Architektura
betonowa — Gra brył — Dom w krajobrazie” odbyło się 23 czerwca na
Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej przy ul. Warszawskiej.
Jak co roku, organizatorem konkursu
był zespół dydaktyczny prof. Dariusza
Kozłowskiego w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej Wydziału Architektury
PK, kierowanej przez prof. Marię Misiągiewicz.
W tegorocznej edycji przyznano
3 nagrody po 300 zł i 4 wyróżnienia. Nagrody otrzymali: Ewelina Proszek, Karolina Leśniak i Magdalena Woźniczka.
Wyróżnieniami uhonorowano: Kacpra
Kubiaka, Klaudię Księżarczyk, Agnieszkę Żabicką i Patrycję Wasiak. Laureaci
otrzymali dyplomy i wydawnictwa albumowe.
W uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród wzięli udział:
prodziekani WA dr inż. arch. Rafał Zawisza i dr inż. arch. Katarzyna Hodor,
dyrektor Instytutu Projektowania Budowlanego prof. Wacław Celadyn oraz
zaproszeni
profesorowie,
studenci
i przedstawiciele mediów. Uroczystość
prowadził kierownik zespołu dydaktycznego w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej
WA PK prof. Dariusz Kozłowski. Warto
przypomnieć, że konkurs jest efektem
współpracy Katedry Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej
Wydziału Architektury PK oraz Stowarzyszenia Producentów Cementu z dyrektorem Biura prof. Janem Deją.
Zajęcia dydaktyczne prowadził zespół pod opieką prof. Dariusza Kozłowskiego w składzie: dr Przemysław
Bigaj, dr Marcin Charciarek, mgr Ewa

Laureaci konkursu (od lewej): Ewelina Proszek, Karolina Leśniak, Kacper Kubiak, Klaudia Księżarczyk i Agnieszka Żabicka

Heger, dr Tomasz Kozłowski, dr Anna
Mielnik, dr Maciej Skaza, mgr Piotr
Stalony-Dobrzański, dr Ernestyna Szpakowska i dr Rafał Zawisza.

*
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Podpisanie aktu założycielskiego spółki celowej PK

Tego dzisiaj oczekują od nas
zarówno przedsiębiorcy, jak
i środowisko naukowe, zainteresowane wymiernymi korzyściami ze swojej pracy. Misję
stworzenia spółki i funkcję prezesa zarządu powierzyliśmy
osobie z właściwymi kompetencjami i doświadczeniem
w dziedzinie wdrażania nowych rozwiązań produktowych
i organizacyjnych w polskich
i międzynarodowych firmach
— mówi rektor Politechniki
Krakowskiej, prof. Kazimierz Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak
Furtak.
(pierwszy z lewej) podpisuje akt założycielski spółki INTECH
Siedziba INTECH PK Sp. PK w obecności prorektora ds. nauki prof. Jana Kaziora
z o.o. będzie się znajdować i prezes Izabeli Paluch (obok) oraz prawnika i notariusza
na parterze budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej,
wano ofertę technologiczną Politechniki
z niezależnym wejściem od ul. Szlak
Krakowskiej, a kilka rokujących komer(w miejscu byłego sklepu z artykułami
cjalizację rozwiązań poddano szczegópapierniczymi).
łowej analizie i wycenie. Wybrane oferty
Przypomnijmy, powołanie spółki
będą zamieszczone w internetowej bacelowej było jednym z zadań projektu
zie ofert PK dla przemysłu.
„Przygotowanie i założenie spółki celoWszystkie osoby zainteresowane
wej jako efektywnego podmiotu zarząkomercjalizacją wyników badań oraz
dzającego komercjalizacją wyników bawsparciem swoich przedsięwzięć i podań i prac rozwojowych powstałych na
mysłów, a także osoby chcące nawiązać
Politechnice Krakowskiej”. Projekt jest
współpracę ze światem nauki zapraszafinansowany przez Narodowe Centrum
my do kontaktu (www.komercjalizacja.
Badań i Rozwoju w ramach Programu
pk.edu.pl).
SPIN-TECH. Koordynacją projektu od
Monika Firlej-Balik
listopada 2013 r. zajmuje się Zespół
ds. Komercjalizacji PK podległy prorektorowi ds. nauki.
Dzięki
funduszom
uzyskanym
z NCBiR udało się zrealizować na naszej
Mgr Monika Firlej-Balik jest pracownikiem Zeuczelni kilka istotnych działań wspieraspołu ds. Komercjalizacji PK.
jących komercjalizację. Zinwentaryzo-

formy z materią przypomina przede
wszystkim o odwiecznym problemie
stosowności kreacji formy w danej materii. Przypomina również, że istnieje odwieczne roszczenie do prawa ożywiania
materii, sztuka bowiem przestaje istnieć,
jeśli to roszczenie się odrzuca, a materia
pozostaje oporna przed twórcą, który nie
posiada koherentnej wizji. Współczesna
synteza formy, funkcji, materii i konstrukcji daje także podstawę rozumienia słów
wypowiedzianych sto lat temu przez
Maxa Berga: „Architektura, jak każda

dziedzina sztuki, jest kształtowaniem
materiału podług idei”.
Trzeci sens określa kontekst wypowiedzi architektonicznej — dom zlokalizowano na zboczu, w istniejącym naturalnym krajobrazie, który uznano za
wartość a priori i dla którego należy znaleźć odpowiednią rolę w ukazaniu rzeczy
stworzonej ręką ludzką. Umiejscowienie
domu w krajobrazie pogórza jest także
pretekstem dla dyskusji na temat powinowactwa (lub jego braku) abstrakcyjnej
formy i naturalności kształtu otaczającej

przyrody. Wydaje się, że sztuka architektury nie oznacza jedynie opozycji wobec
dowolności kształtu natury, lecz również
sama kreuje ową naturę — jest zdolna
zdefiniować nową przestrzeń za pomocą
figur „wykrojonych” w umyśle artysty.

Marcin Charciarek

Dr inż. arch. Marcin Charciarek jest pracownikiem Katedry Architektury Mieszkaniowej
i Kompozycji Architektonicznej PK.
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Kierując się uchwałą Senatu Politechniki Krakowskiej, rektor PK
prof. Kazimierz Furtak podpisał 25 lipca akt założycielski spółki kapitałowej
naszej uczelni. Spółka będzie komercjalizować wyniki badań naukowych
i prac rozwojowych, powstających
na PK. Firma pod nazwą INTECH PK
Spółka z o.o. zacznie działać w październiku br.
Głównym zadaniem spółki będzie
udostępnianie na zasadach rynkowych
praw do wyników prac badawczych i rozwojowych wykonanych na Politechnice
Krakowskiej. Prawa te będą udostępniane innym podmiotom — głównie przedsiębiorcom — m.in. w drodze licencjonowania lub przenoszenia praw własności
intelektualnej (sprzedaży praw) na inny
podmiot, a także poprzez tworzenie spółek „odpryskowych” (spin-off i spin-out)
przez pracowników naukowych, doktorantów i studentów samodzielnie lub
z udziałem inwestora.
Stuprocentowym udziałowcem spółki
jest Politechnika Krakowska. Organami
spółki są: zgromadzenie wspólników,
reprezentowane przez rektora PK oraz
zarząd spółki, reprezentowany przez
prezesa. Funkcję prezesa zarządu objęła mgr Izabela Paluch.
— INTECH PK — to nowy podmiot
na naszej uczelni, służący efektywnej
współpracy naukowców i przedsiębiorców. Dzięki formie prawnej spółka ma
szansę elastycznie reagować na potrzeby rynku i skutecznie realizować postawione przed nią cele. Chcemy, aby
spółka INTECH PK była miejscem, które
faktycznie połączy naukę z biznesem.

Fot.: Ze zbiorów PN-6

INTECH PK — nowy rozdział w historii uczelni
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Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych
W kwietniu i maju br. pod patronatem
rektora PK prof. Kazimierza Furtaka odbyły
się obrady Uczelnianej Sesji Studenckich
Kół Naukowych. We współpracy z prorektorem ds. studenckich, prof. Leszkiem Mikulskim sesję przygotowała prof. Barbara
Tal-Figiel, pełnomocnik rektora ds. studenckich kół naukowych. Zaprezentowano
209 referatów.
Na Wydziale Architektury sesji przewodniczyła prof. Ewa Gołogórska-Kucia.
W sesji, oprócz studentów i studentek z PK,
wzięła udział studentka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z 22 wygłoszonych referatów nagrodzono 6. I miejsce przyznano za referat „OdGrodzić ogRODy, czyli
miasto scalone zielenią — Rodzinny Ogród
Działkowy »Nad Dłubnią« w Krakowie” autorstwa Iwony Kluzy (SKN Arboris, opiekun:
dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek) i Gabrieli
Alibożek (KN Polityki Regionalnej, Katedra
Gospodarki Regionalnej na Wydziale Finansów UEK, opiekun: dr Halina Guzik).
Sesji Kół Naukowych Wydziału Fizyki,
Matematyki i Informatyki PK przewodniczył
dr Witold Obłoza. Wygłoszono 9 referatów
konkursowych — 4 referaty z KN Kwark
i 5 z KN Matematyków. Jury postanowiło przyznać I miejsce Marii Skupień
z KN Matematyków za referat pt. „Nietrywialne piękno krzywych Jordana” (opiekun:
dr Marcin Skrzyński).
Sesję na Wydziale Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej prowadził dr inż. Wojciech
Mysiński. 16 studentów, w tym 7 z Akademii
Górniczo-Hutniczej, przedstawiło 12 referatów. I miejsce zajęła praca Marii Łysik „Informatyczne zagadnienia analizy ruchu” (KN IT,
opiekun: dr inż. Piotr Andrzej Kowalski).
Na Wydziale Inżynierii i Technologii
Chemicznej referaty inauguracyjne wygłosili: Andre Bauer z Air Liquide Global E&C
Solutions — Krakow („The Shale Gas Revolution — New Petrochemical Technologies”)
oraz dr Oleg Demchuk z Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie („How to improve the Noble reactions? Design and synthesis of novel phosphorus ligands”). W sesji
wzięło udział 72 studentów, którzy wygłosili
60 referatów. Obrady realizowano w 3 sekcjach tematycznych. Sekcji obcojęzycznej
przewodniczył dr hab. inż. Piotr Michorczyk,
sekcji „chemia i technologia chemiczna”
— dr Oleg Demchuk, zaś sekcji „inżynieria
chemiczna i procesowa” — dr Adam Węgrzynowicz. Zwycięzcami SSKN na wydziale
zostali:
— Marcin Kowalski (Uniwersytet Łódzki)
za referat „Exploration of fluorinated nitrones for syntheses of nitrogen, oxygen
and sulfur heterocycles bearing fluoroalkyl groups” (opiekunowie: prof. Grzegorz
Mlostoń i dr Emilia Obijalska);
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— Boris Koczergin (Uniwersytet Chemiczno-Technologiczny w Iwanowie) za referat
„Supramolecular complexation of transport proteins and nucleobases” (opiekunowie: assist. prof. Aleksiej Solomonow
i prof. Jewgenij Rumiancew);
— Maciej Gierada (PK) za referat „Structure of reduced chromium oxide species
supported on silica: cluster DFT studies”
(opiekun: dr hab. inż. Jarosław Handzlik,
prof. PK);
— Aleksandra Gwóźdź (PK) za referat „Micele polimerowe jako systemy dostarczania leków” (opiekun: dr inż. Jolanta
Polaczek);
— Małgorzata Jawor (PK) za referat „Sposoby efektywnego wzmocnienia ekstrakcji
surowców roślinnych” (opiekunowie: mgr
inż. Anita Kamińska-Pękala i dr hab. inż.
Włodzimierz Ciesielczyk, prof. PK).
Na Wydziale Inżynierii Lądowej zaprezentowano 54 prace w sześciu sekcjach tematycznych. Miejsce pierwsze zajęli:
— inż. Arkadiusz Drabicki (I rok studiów
II stopnia), inż. Piotr Ostaszewski (I rok
studiów II stopnia) za referat „Koncepcja
testowego wdrożenia żółtych pól (yellow
box) na skrzyżowaniach” (KN Systemów
Komunikacyjnych, opiekun: dr inż. Tomasz Kulpa);
— inż. Aleksandra Przewoźnik (I rok studiów II stopnia) za referat „Zachowanie
materiałów przy ściskaniu materiałów
termoizolacyjnych” (KN Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu, opiekun: dr inż. Aneta Nowak-Michta);
— inż. Piotr Ostaszewski (II rok studiów
II stopnia), inż. Anna Lizoń (II rok
studiów II stopnia) za referat „Funkcjonowanie i bezpieczeństwo ruchu
skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej w stanach zawodności” (KN Systemów Komunikacyjnych, opiekun:
dr inż. Krzysztof Ostrowski);
— inż. Krystian Banet (II rok studiów
II stopnia) za referat „Funkcjonowanie
miejskich węzłów przesiadkowych” (KN
Systemów Komunikacyjnych, opiekun:
dr inż. Tomasz Kulpa);
— inż. Katarzyna Krzemień (II rok studiów
II stopnia) za referat „Wpływ rodzaju kruszywa na zachowanie betonu w warunkach działania wysokiej temperatury” (KN
Konstrukcji Żelbetowych „CONKRET”,
opiekun: dr inż. Izabela Hager);
— Barbara Kożuch (II rok studiów II stopnia) za referat „Propagacja hałasu w otoczeniu linii kolejowych dużych prędkości” (KN Dróg Kolejowych, opiekun: prof.
Włodzimierz Czyczuła);
— Jakub Woszczenko (I rok studiów II stopnia) za referat „Nawierzchnia kolejowa na zboczach zagrożonych ruchami

masowymi” (KN Dróg Kolejowych, opiekun: dr hab. inż. Juliusz Sołkowski);
— Paulina Łysik (II rok studiów I stopnia) za
referat „Analiza porównawcza kryteriów
stosowanych do wyboru optymalnych
wariantów energooszczędnych w budownictwie. Wybrane zagadnienia” (KN Budownictwa Innowacyjnego „InBud”, opiekun: mgr inż. Jolanta Gintowt);
— inż. Paweł Boroń (II rok studiów II stopnia), inż. Bartosz Ptasznik (II rok studiów
II stopnia) za referat „Numeryczna symulacja zniszczenia próbki stalowej” (KN
Mechaniki Budowli, opiekun: dr inż. Piotr
Kuboń).
Na Wydziale Inżynierii Środowiska sesji
przewodniczył dr inż. Andrzej Potocki. Wygłoszono 22 referaty. I miejsce przyznano Dawidowi Krupie (I rok SUM) za referat „Inwentaryzacja dzikich wysypisk w gminie Opatowiec”
(KN Ochrony Środowiska, opiekun: dr hab.
inż. Agnieszka Generowicz).
Na Wydziale Mechanicznym w dwóch
sekcjach prowadzonych przez dr. hab. inż.
Marka Kozienia, prof. PK i dr. hab. inż. Stanisława Okońskiego, prof. PK wygłoszono
26 referatów. I miejsce zajęli:
— Agnieszka Żyra (I rok studiów II stopnia)
za referat „Wpływ obróbki elektroerozyjnej i elektrochemicznej na cechy strukturalne i morfologiczne stali austenitycznej
X5CRNI 1810” (KN Spawalników, Odlewników i Metalurgii Proszków, opiekun:
dr inż. Stanisław Kuciel);
— Emil Cichocki, Krzysztof Flis (I rok studiów II stopnia) za referat „Projekt silnika
pneumatycznego” (KN Maszyn Roboczych, opiekun: dr inż. Janusz Pobędza);
— Maciej Ryś (II rok studiów III stopnia)
za referat „Modelowanie konstytutywne,
identyfikacja parametrów oraz implementacja modelu stali austenitycznej
poddanej obciążeniu w warunkach kriogenicznych” (KN Mechaniki „Konstruktor”, opiekun: dr inż. Halina Egner).
Uroczyste zakończenie Sesji Studenckich
Kół Naukowych połączone z wręczeniem dyplomów i nagród odbyło się 10 czerwca w sali
konferencyjnej pawilonu „Kotłownia”. Uczestniczyli w nim: rektor Politechniki Krakowskiej
prof. Kazimierz Furtak, prorektor ds. ogólnych
dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK,
pełnomocnik rektora ds. studenckich kół naukowych prof. Barbara Tal-Figiel, dziekani i prodziekani, opiekunowie kół naukowych oraz
studenci. Podkreślono, że referaty prezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny.
W trakcie uroczystości podziękowano rektorom, dziekanom i nauczycielom akademickim
za bezinteresowny trud, włożony we wzorowe
przygotowanie tegorocznej sesji.

Beata Fryźlewicz-Kozak
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Skrzydlata Politechnika
Twórcy Wydziału Komunikacji, protoplasty dzisiejszego Wydziału
Mechanicznego, powołując w 1945 r. specjalność lotniczą,
mieli dalekosiężną wizję

S

na podstawie zarządzenia ministra szkolnictwa wyższego z lipca 1953 r. Następnie, na mocy uchwały Rady Ministrów
nr 409 z 7 lipca 1954 r. została powołana
do życia Politechnika Krakowska.
Specjalność lotnicza działała wprawdzie tylko przez pięć lat, mimo to była
na Wydziale ważna. Osiągnięcia jej
pracowników, ale i absolwentów, którzy
w następnych latach kontynuowali pracę
na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Krakowskiej, odcisnęły piętno na historii
całej uczelni. Dziś, gdy wkraczamy w rok
jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej, warto przypomnieć sylwetki niektórych z tych postaci.

Rozmiłowany w szybowcach
Z Katedrą Budowy Płatowców związany był mgr inż. Franciszek Kotowski
(1901–1970). Należałem do jednego
z ostatnich roczników, dla którego docent
Kotowski prowadził wykłady z przedmiotu „części maszyn”. Przydomek „Lotnik”
zyskał dzięki legendarnej przeszłości
oraz charakterystycznemu sposobowi
noszenia okularów na czole, tak jak to
robili piloci po wylądowaniu. Był osobą
życzliwą i lubianą przez studentów.
Początkowo, w 1946 r. został zatrudniony na stanowisku adiunkta Katedry
Budowy Płatowców. Kierowanie katedrą
przejął w 1949 r., po śmierci poprzednika.
Od 1950 r. pracował jako adiunkt w Katedrze Mechaniki Ogólnej (od 1951 —
w Katedrze Części Maszyn). W 1952 r.

Franciszek Kotowski

został kontraktowym zastępcą profesora, w 1957 r. — docentem. Był kierownikiem Katedry Części Maszyn (1960 r.)
i Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn
(1966–1970). W latach 1958–1960 pełnił
funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.
Zaliczał się do grona absolwentów Politechniki Lwowskiej. Aktywnie
uczestniczył w projektowaniu szybowców — kierował biurem konstrukcyjnym w Lwowskich Warsztatach Lotniczych (LWL) — i sam na nich latał.
W „Wykazie najważniejszych osiągnięć
Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowie
z lat 1929–1939” pod datą 3 czerwca
1933 r. zapisano: „Franciszek Kotowski
— czas lotu 5 godz. 7 min.”. Wyrazem
jego badawczych aspiracji były m.in. artykuły opublikowane na przestrzeni lat
1935–1937 w lwowskim „Czasopiśmie
Technicznym” — „Pomiar biegunowej
w locie przy różnych położeniach środka
ciężkości” i „Wyznaczanie współczynnika stateczności podłużnej na podstawie
pomiarów w locie”.
W 1938 r. podjął pracę naukową
na Politechnice Lwowskiej jako młodszy asystent Docentury Mechaniki Lotu
i Budowy Płatowców, u prof. Gustawa
19

Artykuły

Działalność Wydziału Komunikacji
opierała się na utworzonych 1 grudnia
1945 r. 20 katedrach. Były wśród nich
i takie, jak: kierowana przez zastępcę
profesora Józefa Krzemienia Katedra
Budowy Płatowców, Katedra Budowy
Lotnisk i Eksploatacji Lotniczej z kierującym nią zastępcą profesora Marianem
Göttem oraz Katedra Silników Samochodowych i Lotniczych, działająca pod kierunkiem zastępcy profesora Eugeniusza
Małeckiego. Wydział i jego struktura zostały uprawomocnione dekretem Rady
Ministrów z 19 listopada 1947 r., z mocą
obowiązującą od 1 kwietnia 1945 r.
Od 1948 r. następowało już jednak
stopniowe wygaszanie specjalności lotniczej. Wiązało się to z decyzją ministerstwa o przeniesieniu Oddziału Lotniczego
do Warszawy. Ostatnie wykłady dla studentów tej specjalności zakończyły się
w czerwcu 1950 r., a 31 sierpnia tego roku
zaprzestały również działać wymienione
katedry. (Wszystkie przeżywały zresztą pewne problemy kadrowe — Katedra
Budowy Płatowców nie była obsadzona
od 1949 r., od śmierci zastępcy profesora
J. Krzemienia; Katedra Budowy Lotnisk
i Eksploatacji Lotniczej — od 1 września
1947 r., od odejścia z pracy zastępcy
profesora M. Götta). Po likwidacji katedr
część pracowników została zatrudniona
w innych jednostkach Wydziału.
Prace nad reorganizacją Wydziału
Komunikacji i jego przemianowaniem
na Wydział Mechaniczny rozpoczęły się
w 1950 r. Prawnie zmiany wprowadzono

Repr.: Jan Zych

pecjalność lotnicza została utworzona na Wydziale Komunikacji Akademii Górniczej w Krakowie w 1945 r. Podczas konferencji, która odbyła
się 19 października 1945 r. w Ministerstwie Oświaty, ustalono, że Wydział
Komunikacji z trzema oddziałami: Kolejowo-Mechanicznym, Samochodowym
i Lotniczym, powinien być włączony do organizowanych na AG Wydziałów Politechnicznych, stanowiących odrębną jednostkę administracyjną z własnym
Senatem i budżetem. W rezultacie pod nazwą: Wydziały Architektury, Inżynierii i Komunikacji AG w Krakowie powstała nowa uczelnia związana z Akademią
Górniczą urzędem rektora.

Mokrzyckiego. W okresie 1939–1940
jako docent organizował Katedrę Budowy Płatowców we Lwowie1. W okresie
powojennym Fr. Kotowski, wraz z lwowskimi kolegami: Marianem Graczem,
Rudolfem Matzem, Józefem Niespałem,
podjął się odtworzenia dokumentacji
przedwojennego szybowca „Salamandra”. Prace trwające od 1945 r. zakończono w czerwcu 1946 r., co pozwoliło
na wykonanie pierwszych po wojnie
pięciu konstrukcji tego typu2. W latach
1947–1948 w Instytucie Szybownictwa
w Bielsku-Białej powstał szybowiec „Mucha”. Jego projekt opracował zespół kierowany przez inżynierów Franciszka Kotowskiego i Irenę Kaniewską. Był to drugi
opracowany tu od podstaw model, który
w odmianach „Mucha-bis” i „Mucha-ter”
wszedł do seryjnej produkcji i masowego
użytku w aeroklubach. Jako jeden z najpopularniejszych, powojennych polskich
szybowców jest obecnie eksponowany
w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, sąsiadującym z kampusem Wydziału Mechanicznego PK w Czyżynach.

Artykuły

Ekspert lotnictwa cywilnego
na czele Wydziału
Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry Silników Samochodowych
i Lotniczych w 1945 r. był powołany na
stanowisko zastępcy profesora mgr inż.
Eugeniusz Małecki (1898–1956), od
1948 r. profesor nadzwyczajny, a w latach 1949–1952 dziekan Wydziału Komunikacji (późniejszego Wydziału Mechanicznego). Znany również z funkcji
prorektora Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Krakowie (1952–1953).
Warto przypomnieć kilka faktów
z jego biografii: studiował na Politechnice Lwowskiej, w 1939 r. powrócił na tę
uczelnię, obejmując etat adiunkta Katedry Budowy Samochodów i Traktorów.
Decyzję tę poprzedziła praca na odpowiedzialnych stanowiskach państwowych: eksperta (w dziedzinie wypadków
lotniczych) Komisji Cywilnych Statków
Powietrznych (1929–1934); kierownika
działu technicznego w Departamencie Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa
Komunikacji (1934–1936) i kierownika
Kontroli Fabrycznej w Państwowych
1
Zob.: A. Trojanowski, „Lwowscy mechanicy w Krakowie”, Cracovia Leopolis, 2005, nr 4.
2
Zob.: A. Skarbiński, „Ze Lwowa do Bielska”, Cracovia Leopolis, 2006. Dostęp: http://
www.cracovia-leopolis.pl/index.php?pokaz
=art&id=1170.
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Zakładach Lotniczych (PZL) w Warszawie (1936–1939).
Swoje zainteresowania zawodowe
Eugeniusz Małecki dzielił pomiędzy budowę samolotów i samochodów, stając się znawcą obydwu tych dziedzin.
W okresie lwowskim z entuzjazmem popularyzował lotnictwo. Almanach Lwowski „Ateneum”3 z 1928 r., zamieszczając
(z opóźnieniem) sprawozdanie z pracy
Towarzystwa Naukowego i wybranych
organizacji upowszechniających wiedzę
i sztukę we Lwowie, notuje, iż 11 października 1926 r. w Związku Awiatycznym Studentów Politechniki wygłosił
wykład pt. „Budowa Samolotu i jego fabrykacja”, a 10 czerwca 1927 r. wystąpił z odczytem pt. „Płatowce” na forum
Ligi Obrony Powietrznej Państwa4. Znany jest jako autor książek: „Płatowiec”,
„Silniki spalinowe pojazdów mechanicznych”, „Silniki spalinowe przemysłowe”.

Zapalony konstruktor i pilot
tworzy… katedrę
Lotnictwo było również pasją organizatora Katedry Pojazdów Mechanicznych, prof. dr. inż. Władysława Rubczyńskiego (1884–1962). Także i jego łączyła
silna więź z Politechniką Lwowską — na
tej uczelni ukończył studia, w 1919 r.
otrzymał status docenta, w 1941 r. — profesora, tu także kierował Katedrą Budowy
Pojazdów Samochodowych i Ciągników
(od 1939 r.). Kolejne awanse przyszły
później w Krakowie, gdzie znalazł zatrudnienie. W 1947 r. został mianowany
na profesora AG, a w 1953 r. uzyskał
tytuł profesora zwyczajnego. Katedrą
Pojazdów Mechanicznych kierował aż
do 1960 r. (Jednocześnie w latach 1945–
1952 był kierownikiem podobnej katedry
na Politechnice Śląskiej w Gliwicach).
Samolotami interesował się od
wczesnej młodości. W latach 1910–1911,
jeszcze jako student Wydziału Budowy
Maszyn PL, został członkiem zespołu,
3
Zob.: Almanach Lwowski „Ateneum”
1928, Drukiem A. Gojawiczyńskiego, Lwów,
Kopernika 20, s. 74.
4
Liga Obrony Powietrznej Państwa, następnie Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, została zorganizowana z inicjatywy
członków Aeroklubu Rzeczpospolitej Polskiej
jako niezależna od aeroklubu powszechna
organizacja mająca na celu rozwój lotnictwa
w Polsce. Jej nazwę zaproponował pisarz
Andrzej Strug. 22 maja 1923 r przyjęto statut
Ligi, a 4 sierpnia 1923 r. ukonstytuowały się
pierwsze władze. Działała do wybuchu II wojny światowej w 1939 r.

Repr.: Jan Zych
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Władysław Rubczyński

któremu powierzono wykonanie dwupłatowca o ogólnej powierzchni nośnej
50 m2 i rozpiętości skrzydeł wynoszącej
12 m, wyposażonego w zabudowany silnik firmy „Korting” o mocy 40 KM. Model
został opracowany pod względem teoretycznym i konstrukcyjnym przez asystenta Politechniki Lwowskiej inż. Jana Webera i prof. inż. Zygmunta Sochackiego.
Gdy zakończono montaż maszyny,
powstał problem, kto wykona lot próbny.
Los wskazał na Wł. Rubczyńskiego, który
posiadał „świadectwo na kierownika automobilu z motorem wybuchowym”, opatrzone numerem 1, czyli… pierwsze prawo jazdy. Pierwszy lot odbył się na Polach
Janowskich. Pilot wyprowadził samolot na
wysokość około 30 m, a następnie w niewyjaśnionych okolicznościach wylądował
na sąsiednim ogrodzeniu i drzewie5.
W 1913 r. podczas II Wystawy Lotniczej, otwartej 16 lutego na Politechnice Lwowskiej i urządzonej staraniem
Związku Awiatycznego Słuchaczów Politechniki, Rubczyński wystawił model
samolotu własnej konstrukcji. W listopadzie 1918 r., kiedy toczyły się walki
polsko-ukraińskie o Lwów, w zorganizowanych pod jego kierunkiem warsztatach lotniczych udało się naprawić
kilka samolotów pozostawionych przez
Austriaków na lotnisku na Błoniach Janowskich. Były to modele typu Hansa-Brandenburg z silnikami firmy Austro-Daimler o mocy 180 KM. Stanowiły
one pierwszą polską napowietrzną siłę
zbrojną6. Na tym jednak nie koniec,
5
Zob.: St. Majerski, „Początki lotnictwa
polskiego we Lwowie”, Semper Fidelis, 2004,
nr 4–5.
6
Tamże.
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I jeszcze jedna barwna postać, o której nie sposób nie wspomnieć — mgr inż.
Tadeusz Czayka (1912–2001). Nauczał
„elektrotechniki lotniczej” w latach 1947–
1950 na Wydziałach Politechnicznych
i prowadził zajęcia z przedmiotu elektrotechnika i elektrotechnika samochodowa
w latach 70. także z moim rocznikiem.
Tadeusz Czayka studiował na Politechnice Lwowskiej, był absolwentem
Oddziału Elektrotechnicznego na Wydziale Mechanicznym tej uczelni. Od 1939 r.
pracował jako asystent i wykładowca
radiotechniki w Lwowskim Instytucie Politechnicznym. Po II wojnie światowej,
w 1945 r. został zatrudniony jako starszy
asystent Politechniki Śląskiej w Krakowie,
w 1947 r. — starszy asystent w Katedrze
Elektrotechniki Wydziału Komunikacji AG.
Od 1948 r. był adiunktem i wykładowcą
Wydziału Komunikacji, w 1951 r. otrzymał
etat zastępcy profesora i kierownika Katedry Elektrotechniki. Od 1961 r. był starszym wykładowcą. Pełnił ponadto funkcje
prodziekana Wydziału Mechanicznego
Politechniki Krakowskiej, członka senatu
i wielu komisji wydziałowych.
Cechowała go duża wiedza teoretyczna, jak i praktyczna, przy równoczesnej
Autor, będąc dyrektorem Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, podjął starania o odzyskanie tablicy i umieszczenie jej w siedzibie instytutu
w Czyżynach. Okazało się, że tablica została
zniszczona w czasie remontu i wywieziona
wraz z gruzem budowlanym. Taki sam los
spotkał dwie inne tablice poświęcone bardzo
zasłużonym dla Wydziału profesorom — Ignacemu Czerniewskiemu — organizatorowi
i pierwszemu dziekanowi Wydziału, delegatowi Ministerstwa Komunikacji w czasie tworzenia Wydziału (sala nr 13) oraz Mieczysławowi
Nosowiczowi, który był m.in. dziekanem Wydziału i prorektorem PK (sala nr 5).

Sekcja lotnicza w akcji
Nieocenione dla historii Wydziału
są wspomnienia studentów specjalności lotniczej. Jednymi z pierwszych
jej absolwentów byli późniejsi profesorowie Wydziału Mechanicznego —
prof. dr inż. Jan Kaczmarek, doctor honoris causa kilku uczelni i prof. dr hab.
inż. Andrzej Samek.
Prof. Jan Kaczmarek (1920–2011) —
pełniący w latach 60. na PK obowiązki
prorektora i rektora, późniejszy minister
nauki, szkolnictwa wyższego i techniki PRL — swoją przygodę z lotnictwem
rozpoczął stosunkowo wcześnie. Ucząc
się w gimnazjum w Pabianicach, niewiele przed maturą w 1938 r. uzyskał uprawnienia pilota szybowcowego (1936 r.)
i motorowego (1937 r.). Po rozpoczęciu studiów na Wydziale Chemicznym
Politechniki Warszawskiej odbył zaś
obowiązkową służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotniczej
w Radomiu-Sadkowie (filia Szkoły Orląt
w Dęblinie), a w 1939 r. walczył jako pilot
w kampanii wrześniowej. Studia kończył
8

Zob. A. Trojanowski, dz. cyt.

dopiero po wojnie właśnie na Wydziale
Komunikacji AG. Dyplom obronił w roku
akademickim 1948/19499.
Po latach tak wspominał okres studencki: „Słynne stały się wyprawy sekcji
lotniczej. Na miejscach bitew, w rozbitych magazynach pohitlerowskich, na
drogach i wertepach — poszukiwano
silników, oprzyrządowania, materiałów
i wszystkiego, co mogło być pomocne w nauczaniu. Tak powstał doskonale działający przez szereg lat warsztat remontowy sekcji lotniczej przy
9
Jan Kaczmarek po studiach na Wydziale Komunikacji AG związał się Katedrą
Obróbki Metali. Na AGH obronił doktorat
w 1958 r., w 1962 r. habilitował się i uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1972 r. został
profesorem zwyczajnym. W latach 1957–1968
był dyrektorem Instytutu Obróbki Skrawaniem
w Krakowie. Na PK kierował Katedrą Obróbki Materiałów i Zakładem Podstaw Techniki
Maszyn (1958–1978), pełnił urząd prorektora
(1965–1968), a w 1968 r. przez parę miesięcy był rektorem uczelni. Sprawował ważne
funkcje państwowe — ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki (1972–1974). Był
członkiem PAN i PAU, przewodniczącym, prezesem Rady Głównej NOT, honorowym prezesem SIMP. Tytuł doctora honoris causa nadały
mu: TU Chemnitz, MGTU w Moskwie, Politechnika Poznańska, Politechnika Koszalińska. Odznaczony Złotym Medalem Bułgarskiej
Akademii Nauk (1969), Złotymi Palmami Akademickimi – Medal Francji (1972), Medalem
im. M. Kopernika, przyznanym przez PAN
(1977), najwyższymi polskimi i zagranicznymi
odznaczeniami państwowymi, m.in. Orderem
Budowniczych Polski Ludowej, Orderem Legii
Honorowej (Francja 1972).
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Podstawą — wykłady
z elektrotechniki

dużej żywotności oraz humorze, potęgowanym wspaniałym „bałakiem lwowskim”, wtedy gdy było to dopuszczalne8. Był życzliwy, pomocny studentom
w rozwiązywaniu trudnych spraw na
uczelni i w życiu. Przez całe swoje długie życie pozostał wierny socjalistyczno-demokratycznym poglądom, w dobrym
tego słowa znaczeniu.

Fot.: Ze zbiorów Muzeum Lotnictwa w Krakowie

Wł. Rubczyński brał udział w walkach
pod Lwowem jako lotnik II eskadry bojowej. Wykonał dwa loty jako pilot samolotu wojskowego.
W uznaniu zasług prof. Władysława
Rubczyńskiego Rada Wydziału Mechanicznego nadała jego imię sali wykładowej nr 4 w ówczesnej siedzibie Wydziału, znajdującej się na terenie kampusu
przy ul. Warszawskiej, o czym informowała marmurowa tablica nad wejściem.
Po przejęciu budynku przez Wydział Inżynierii Elektrycznej, w czasie remontu
tablica została zdjęta7.

7

WWS-1 Salamandra na starcie

21

NASZA POLITECHNIKA 9/2014

Fot.: Ze zbiorów Muzeum Lotnictwa w Krakowie

ul. Straszewskiego 28 (…) Dzięki temu
warsztatowi, którego znakomitym kierownikiem był obecny profesor Politechniki
Gdańskiej dr R. Siemiński10 — mogła
ruszyć »szkółka szybowcowa« w Bodzowie pod Krakowem, która szkoliła
w kategoriach A i B. Sława i uznanie dla
studenckiej sekcji lotniczej były takie, że
ówczesny jej prezes — równie przystojna, jak i energiczna koleżanka Wanda
Rajska-Cieślikowska — była poważnym
autorytetem nie tylko w skali uczelni”11.

Studenci tłumaczą podręcznik

Artykuły

Z opowieści innego, młodszego absolwenta Oddziału Lotniczego Wydziałów Politechnicznych AG prof. Andrzeja
Samka (ur. 1924)12, który dyplom ukończenia studiów uzyskał w 1950 r., wyłania się obraz równie trudnej powojennej
rzeczywistości: „Studenci chcieli się jak
najwięcej nauczyć. Mieliśmy bardzo
mało podręczników, na przykład do ae-

10
Ryszard Siemiński (1912–1990), prof.
zw. dr inż., związany z kierunkiem lotniczym
na Politechnice Lwowskiej, specjalista od
drewna jako tworzywa lotniczego. W latach
1960–1963 kierownik Katedry Obrabiarek do
Metali, organizator i pierwszy dyrektor Instytutu Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej
(1969–1973).
11
Cyt. za: „Politechnika Krakowska 1945–
1970”, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne,
Kraków 1970, s. 37.
12
Prof. Andrzej Samek w 1950 r. rozpoczął pracę na stanowisku nauczyciela w Państwowej Szkole Przemysłowej,
a w 1951 r. został powołany na dyrektora obecnego Technikum Mechaniczno-Energetycznego w Krakowie. Od 1956 r.
pracuje w Katedrze Obrabiarek Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora uzyskał w 1963 r., doktora habilitowanego —
w 1967 r., tytuł profesora nadzwyczajnego
w 1983 r., w 1991 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego. Pełnił funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Technologii Maszyn,
kierownika Zakładu Technologii Obróbki
i Montażu, Zakładu Nowych Technik Nauczania, prodziekana Wydziału Mechanicznego.
Szczególne zainteresowania zawodowe
to uniwersalne przyrządy składane (UPS).
Był ekspertem i przewodniczącym polskiej
delegacji Stałej Komisji Normalizacyjnej
RWPG, opracowującej normy dotyczące
oprzyrządowania UPS. Po przejściu na emeryturę pracuje na AGH, prowadzi zajęcia
z bioniki. Znany nie tylko jako specjalista
w dziedzinie automatyki i robotyki, ale i rozlicznych pasji — popularyzatora nauk przyrodniczych, kolekcjonera muszli morskich,
malakologa, projektanta modeli okrętów
i samolotów.

22

Archiwalne zdjęcie szybowca SZD-12A Mucha 100

rodynamiki — żadnego. Przez Holandię
ściągnęliśmy angielski podręcznik »Aerodynamics«. W wakacje 1948 r. przetłumaczyliśmy go po kawałku na język
polski. Nauczyliśmy się go na egzamin u pana Ziemnickiego13, który zrobił
ogromne oczy, ponieważ mówiliśmy
o rzeczach, o których on nie miał zielonego pojęcia: »Skąd panowie to wiecie?
Transformacja Żukowskiego? Skąd Panowie to wiecie? Jak to? Krakowianowy
rachunek?«. »Panie profesorze, mamy
podręcznik!«. Studenci pełni zapału szukali materiału, ściągali, tłumaczyli, uczyli
się samodzielnie”14.
Trudności nie zniechęcały tego pokolenia, nauczyciele z kolei wymagali
rzetelnej wiedzy i umiejętności wykorzystania jej w praktyce, wierząc, że kształcą kadrę inżynierów potrzebnych odradzającej się gospodarce zniszczonego
wojną kraju. Prof. A. Samek wspomina: „Pracę dyplomową wykonywaliśmy
w pięć osób. Pod kierunkiem profesora
Kotowskiego projektowaliśmy samolot dwuosobowy, sportowy, dolnopłat.
Każdy z nas opracowywał odpowiedni
wycinek elementów: jedni mieli aerodynamikę, drudzy — dobór silnika, inni
— konstrukcję kadłuba. Ja miałem przejJulian Ziemnicki (1906–1955), dr inż.,
dyplom inżyniera elektryka w 1928 r. w Lyonie,
inżyniera mechanika na Politechnice w Charlottenburgu. W latach 1945–1952 adiunkt
Katedry Termodynamiki, od 1952 r. zastępca
profesora i kierownik Zakładu Termodynamiki.
14
„Profesor Niezwyczajny. Wspomnienia profesorów Politechniki Krakowskiej”,
pod red. Jakuba Gałęziowskiego, Joanny
Komperdy, Karoliny Żłobeckiej, Wydawnictwo
PK, Kraków 2011, s. 131–132.
13

ście skrzydło — kadłub. Wykonaliśmy
kompletną dokumentację i samolot miał
iść do produkcji, ale akurat skończyła
się polska myśl konstrukcyjna sportowych samolotów, bo Rosjanie uznali, że
będą to robić Czesi, a nie my. Egzamin
dyplomowy to nie były opowieści, ale
konkretna praca, którą potem trzeba
było obronić”15.
Zainteresowanie lotnictwem w przypadku prof. Samka znalazło także wyraz
w publicystycznej, popularyzatorskiej
formie: „Jeszcze na trzecim roku studiów, czyli w 1948 r., zacząłem pisać do
»Skrzydlatej Polski«. Pisałem także do
innego pisma, tygodnika, który się nazywał »Skrzydła i Motor«. Prowadzono
tam cykliczny dział »Samoloty minionej
wojny«. Ktoś uprzednio opisał samoloty
polskie i francuskie. Ja opisałem najpierw samoloty brytyjskie, potem amerykańskie, więc przyszła kolej na samoloty
rosyjskie. Wszystko byłoby pięknie, gdy
mnie diabeł nie podkusił, żeby w opisie
wielkiego czteromotorowego bombowca TB-7 sięgnąć do moich materiałów.
Znalazłem w niemieckim czasopiśmie
»Adler« zdjęcie rozbitego Tupolewa 4.
Narysowałem sobie na »kaleczce« ślicznie stanowisko tylnego strzelca, stanowiska dział itd. I załączyłem to do artykułu.
Efekt był taki, że skonfiskowali cały numer, zrobiła się piekielna awantura i cykl
został przerwany”16.
Cykl nie został ukończony, ale pojawiła się szansa na pierwszą pracę:
„Po ukończeniu studiów każdy z nas
dostał przydział do pracy. Był rok 1950,
15
16

Dz. cyt., s. 184.
Dz. cyt., s. 196.
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Fot.: Ze zbiorów Muzeum Lotnictwa w Krakowie

Zatrudnieni w Katedrze
Budowy Płatowców*
mgr inż. Tadeusz Kostia (1945–1949,
kolejno młodszy asystent, asystent, starszy asystent)
dr inż. Lesław Martini (1950 r., asystent)
mgr inż. Władysław Nowakowski
(1948–1949, starszy asystent)
mgr inż. Zbigniew Pająk (1948 r., młodszy asystent)
mgr inż. Ryszard Siemiński (1950 r.,
starszy asystent)
mgr inż. Witold Starzewski (1948–
1949, młodszy asystent)
mgr inż. Bogumił Szuba (1948–1949,
młodszy asystent)

gdy zostałem skierowany do Warszawy
jako
inspektor
nadzoru
Portu
Lotniczego Okęcie. Pojechałem na miejsce, wszystko wyglądało wspaniale, pensja dość dobra, tylko zastanawiała mnie
jedna rzecz. »Proszę pani, tak prywatnie
proszę mi zdradzić, czemu tak doskonała posada jest wolna?«. »Panie! Bo już
czwarty facet siedzi. Co się stanie na
Okęciu: awaria, źle lądują, kłopot — inspektor nadzoru winien i do mamra«. No
to ja prędziutko się stamtąd wycofałem”17.
Zamiłowanie do lotnictwa nie słabło,
profesor został członkiem Aeroklubu
Krakowskiego, z czasem jego prezesem,
a nawet monografistą, wydając z okazji
80-lecia tej organizacji książkę pt. „Aeroklub Krakowski — część I, 1928–1939”.

Specjalność nadal potrzebna
Wydział Mechaniczny miał szansę
reaktywowania specjalności lotniczej
w okresie 1960–1980. Sprzyjała temu
rozbudowana współpraca z Wytwórnią
Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu —
największym w Polsce producentem
samolotów i zespołów do samolotów
(elementów kadłubów). Politechnika
Krakowska prowadziła w Mielcu zamiejscowy punkt konsultacyjny studiów
zaocznych. Większość studentów rekrutowała się spośród pracowników
zakładu, a ich prace przejściowe i dyplomowe były związane z potrzebami
zakładu i dotyczyły produkcji lotniczej.
W tym okresie również wielu studentów
studiów stacjonarnych (dziennych) odbywało w WSK programowe czterotygo17

Tamże.

dniowe praktyki zawodowe.
W tamtych latach na Wydziale Mechanicznym żywe były jeszcze tradycje
specjalności lotniczej, a jej absolwenci,
zatrudnieni na krakowskich uczelniach
i w instytutach naukowych, przeżywali
okres wzmożonej aktywności zawodowej. Był to również czas uruchamiania takiej specjalności na innej uczelni
technicznej na południu Polski. Niestety, w trakcie reorganizacji Wydziału Mechanicznego nie uwzględniono możliwości
przywrócenia
specjalności
lotniczej.
Obecnie widać, jak dynamicznie
rozwija się komunikacja, zwłaszcza
transport lotniczy. Szkoda, że kiedyś
zarządzeniami ministerialnymi zlikwidowano tę specjalność, a w sprzyjających
okolicznościach i we właściwym czasie
nie podjęto starań o jej ponowne uruchomienie. Po prawie 70 latach okazuje się,
że twórcy Wydziału, powołując w 1945 r.
trzy odziały: Kolejowo-Mechaniczny,
Samochodowy i Lotniczy, kształcące
inżynierów specjalistów z tych trzech
dziedzin, mieli wyobraźnię i dalekosiężną wizję. Zapotrzebowanie na takich
specjalistów w XXI wieku, mimo gwałtownego rozwoju nowych technologii
i nowych dziedzin techniki, wcale się nie
zmniejsza.

Andrzej Mruk

Prof. dr hab. inż. Andrzej Mruk kieruje Zakładem Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Wydziale Mechanicznym PK.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Zatrudnieni w Katedrze Budowy
Lotnisk i Eksploatacji Lotniczej
mgr inż. Edmund Bergander (1947 r.,
młodszy asystent)
mgr inż. Bronisław Chrystoff (1946–
1947, młodszy asystent)
mgr inż. Wanda Cieślikowska-Rajska
(1947 r., starszy asystent)
mgr inż. Jan Jasiński (1947–1950,
młodszy asystent)
mgr inż. Rudolf Matz (1946–1950,
adiunkt, wykładał przedmiot „przyrządy pokładowe”)
mgr inż. Ryszard Siemiński (1948–
1950, starszy asystent)
mgr inż. Stanisław Szymulański (1948 r.,
młodszy asystent)

Artykuły

SZD-22 Mucha Standard — fragment ekspozycji Muzeum Lotnictwa w Krakowie

Zatrudnieni w Katedrze
Silników Samochodowych
i Lotniczych
mgr inż. Stanisław Dydek (1950 r., młodszy asystent)
mgr inż. Tadeusz Dziulak (1946 r., starszy asystent)
mgr inż. Jerzy Goliński (1946 r., młodszy asystent)
mgr inż. Jerzy Kucharski (1947–1949,
młodszy asystent)
mgr inż. Władysław Nowakowski
(1946–1948, starszy asystent)
mgr inż. Ryszard Orłowski (1948 r.,
starszy asystent)
mgr inż. Tadeusz Rybicki (1945–1947,
adiunkt)

* Opracowując wykaz pracowników
z lat 1945–1950, korzystałem z „Politechnika Krakowska: 1945–1970: Wydział Mechaniczny”, pod red. Jana Wątorskiego,
Wydawnictwo PK, Kraków 1970.
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Wieczność, która trwała 10 sekund
Wyprawa w góry Kirgistanu nie osiągnęła planowanego celu,
ale dostarczyła niemałych emocji

Na przełomie 2013 r. i 2014 r. w Galerii „Gil” Politechniki Krakowskiej prezentowana była wystawa zdjęć wykonanych przez Piotra Zabawę podczas wyprawy górskiej do Kirgistanu. Zdjęcia, choć pokazujące potęgę gór, nie były w stanie oddać
dramaturgii zdarzeń, do których doszło podczas wyprawy. Dlatego powracamy do
tematu, publikując artykuł przygotowany przez autora fotografii. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że w literaturze poświęconej wspinaczkom wysokogórskim trudno
znaleźć relacje osób, które wyszły cało z lawiny równie wielkiej, co opisana przez
autora w tekście.

W
Artykuły

wyjeździe w góry Pamiru i Tien-szan — w góry, których
najwyższe szczyty przekraczają 7000 m n.p.m. — początkowo
miały uczestniczyć trzy osoby: Walerij
(Rosjanin), Marat (Kazach) i ja. Jednak już
w pierwszym tygodniu akcji górskiej Marat
zmuszony był do wycofania się ze względu na dolegliwości zdrowotne.

skiego Piku Pobiedy (7439 m n.p.m.,
Tien-szan). Plan minimum ograniczał
się do zdobycia pierwszych dwóch. Pozostałe dwa siedmiotysięczniki, brakujące do kompletu, to Pik Kommunizma
(7495 m n.p.m., Pamir) i Pik Korżeniewskoj (7105 m n.p.m., Pamir).
Byliśmy doskonale przygotowani. Ja,
nie licząc regularnego chodzenia w góry,
biegałem intensywnie od 3 lat 10–25 km

co drugi dzień po Dolinkach Podkrakowskich, czym zresztą chciałem zaskoczyć
nestora turystyki wysokogórskiej, jakim
jest bez wątpienia Walerij. Okazało się
jednak, że Walerij przez całe życie biega
regularnie tzw. dwumaratony — dystans
80 km (ale odkąd przekroczył sześćdziesiątkę, musi w połowie dystansu napić
się wody). Oczywiście, obaj chodzimy
w góry od dziecka, od wielu lat również
zawodowo, dlatego byliśmy świadomi,
na co się piszemy. Walerij był już na kilku siedmiotysięcznikach. Chodzi po górach wysokich dłużej niż ja, bez przerw
i to jego żywioł. Chciałem zatem nauczyć
się od niego jak najwięcej.

Lawina
Jak wiadomo, góry uczą pokory. Tym
razem odebraliśmy twardą lekcję bez

Ambitny cel
Cel wyprawy był bardzo ambitny —
zdobycie w ciągu jednego sezonu wszystkich pięciu siedmiotysięczników znajdujących się na terenach dawnego Związku
Radzieckiego, z czego trzy najłatwiej osiągnąć od strony Kirgistanu, a dwa pozostałe
— Tadżykistanu. Dokonał tego wcześniej
tylko jeden człowiek, nieustannie zaaklimatyzowany, nieprzeciętnie sprawny i odporny na przeciwności losu Denis Urubko
z Kazachstanu, na dodatek przemieszczający się wówczas śmigłowcami.
Był to, oczywiście, program maksimum, jednak pod jego kątem planowaliśmy wszystkie nasze działania. W harmonogramie brakowało nam jedynie trzech
dni do zrealizowania planów, jednak przewidywaliśmy kilka dni na przeczekiwanie
niepogody. Program najbardziej realny
obejmował zdobycie kolejno: Piku Lenina (7134 m n.p.m., Pamir), Chan Tengri
(7010 m n.p.m., Tien-szan) i najbardziej
wymagającego spośród nich — pobli-
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Pik XIX Zjazdu KPZR góruje nad lodowcem Lenina, spływającym w kierunku północnym z Piku
Lenina (widok z Przełęczy Podróżników)
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podejście, ale ból nie pozwolił mu wstać.
Początkowo myślałem, że jest w szoku,
ale on po prostu nie pamiętał wypadku
ani lawiny. Reset pamięci krótkotrwałej
— przypomniałem sobie z zajęć na temat sztucznej inteligencji, jeszcze z czasów studiów.

Czy Walerij przeżyje?
Przewodnicy wezwali ratowników
przez radiotelefon. Podałem im łopatę,
żeby wykopali poziomą platformę dla
Walerija. Ratownicy przybiegli z dołu
Autor tekstu
w rekordowym czasie, dali Walerijowi
zastrzyki, i — o zgrozo — zaczęli dia— mój pierwszy, trwający dwie godziny
gnozować moją poczytalność. Test mulot przez cudnej urody, skrzesane i pełsiał wypaść dobrze, bo ich szef kazał
ne zielonych łąk góry. W Osz spędziłem
mi, po zapakowaniu Walerija w zwijaną
dwa tygodnie, zajmując się Walerijem
plastikową akię, służącą do transportoi czekając na diagnozę oraz na decyzję
wania po śniegu (w pozycji leżącej) ofiar
o jego transporcie do rodzinnego Nowypadków, związać się ze sobą. Pobiewosybirska. Zwiedziłem różne miejsca
gliśmy w dół z napiętą liną, której łapali
w tym pięknym uniwersyteckim mieście
się w czasie pokonywania szczelin ra— stolicy kulturalnej Kirgistanu, gdzie rok
townicy transportujący Walerija. Tempo
wcześniej miała miejsce wojna domowa,
nadawał szef ratowników — myślałem,
konflikt zbrojny Kirgizów z Uzbekami.
że padnę. Nie miałem jeszcze przecież
Wszedłem na Sulejmankę, górę, która
aklimatyzacji, a tu taki kilkukilometrowy
dała początek tradycji narodu kirgiskiego,
bieg, i to na dodatek w rakach. Dobrze
miejsce czakramu. Zwiedziłem muzeum
chociaż, że w dół!
archeologiczne, podziwiałem przepiękWarto było wytrzymać. Nie tylko
ne widoki na żyzną Dolinę Fergańską,
szybko uwinęliśmy się z transportem,
uchodząc zarazem z zagrożonego miejsca, ale
usłyszałem na zakończenie
z ust szefa — „maładiec!”.
Zdałem chyba najtrudniejszy
egzamin.
Na śmigłowiec czekaliśmy w obozie pierwszym
całą dobę. Firma ubezpieczeniowa nie działała
w niedzielę i armia kirgiska, zajmująca się ratownictwem, odmówiła przylotu, nie mając gwarancji od
ubezpieczyciela. To była
trudna noc, może najtrudniejsza w moim życiu. Nikt
nie wiedział, w jakim stanie
jest Walerij i czy dożyje do
następnego dnia. W obozie
nie było żadnego lekarza.
Przesiedziałem przy Waleriju do rana, podając mu często niewielkie porcje płynów
i starając się zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
Następnego dnia czekał
nas przelot śmigłowcem do Bloki lodu sterczące z pofałdowanej powierzchni lodowca
szpitala w Osz przez ma- Inylczek, rozciętej rwącą rzeką lodowcową (widok ze śmilownicze Pasmo Ałajskie głowca)
25
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względu na nasz wiek czy doświadczenie. Plany pokrzyżowała nam bowiem
ogromna lawina, która spadła na nas
nieoczekiwanie w pierwszym tygodniu
naszej działalności górskiej, w trakcie drugiego wejścia aklimatyzacyjnego północną ścianą Piku Lenina. Była
spowodowana, jak się później okazało,
niewyczuwalnym dla nas trzęsieniem
ziemi, tzw. przedwstrząsem.
Samej lawiny nie widzieliśmy, gdyż
całą ścianę zasłaniał nam próg lodowca.
Nagle, 50 m od nas, z krawędzi progu
zaczęły lecieć z różnych stron prosto na
nas, z jękiem i z ciężkim jazgotem, wirujące w powietrzu nieregularne wielkie bloki
lodu (seraki) i głazy. Były rozpędzone zapewne do prędkości około 200 km/godz.
Zdołałem jedynie wziąć odruchowo głęboki oddech. Półświadomie podszedłem
do stojącego kilka metrów przede mną
Walerija, aby wygospodarować parę
metrów luzu w linie na ewentualne odskoczenie przed spadającym blokiem.
Przyjąłem pozycję znaną mi z treningów
kung-fu, dającą szansę szybkiej zmiany
miejsca pobytu, i czekałem na to, co się
stanie. Przepuszczałem pędzące seraki
(które przed upadkiem tkwiły pod granią
szczytową Piku Lenina) tuż koło siebie,
starając się wytrzymać psychicznie napięcie i nie uskakiwać w bok, gdy nie
było to absolutnie konieczne.
Tak przetrwałem wieczność, trwającą
10 sekund. Zdążyłem w tym czasie przeżyć dwie chwile zwątpienia, gdy liczba
spadających seraków gwałtownie rosła
i wydawało się, że nie będzie gdzie uskoczyć oraz gdy po lawinie opadł na nas
śnieżny pył, w którym nadal leciały na nas
nieliczne już bloki. Mogliśmy je tylko słyszeć. Walerij miał mniej szczęścia. Jeden
z bloków uderzył w śnieg powyżej nas
i skręcił prosto na niego. Walerij zdążył
błyskawicznie rzucić się na powierzchnię lodowca i wtedy zobaczyłem, jak jego
duży plecak rozrywa się w powietrzu na
strzępy i rzeczy wpadają do pobliskich
szczelin. Chwilę później wszystko ucichło.
Walerij leżał bez ruchu. Sądziłem, że
musiał zginąć od potężnego uderzenia.
Podszedłem do niego i ująłem delikatnie
za ramię. Odezwałem się. Nie było reakcji. Wyczułem jednak tętno i oddech.
Licząc, że widzą nas turyści, alpiniści,
narciarze, zacząłem wzywać pomocy
— używałem powszechnie stosowanych
znaków wizualnych. Wkrótce podeszli
do nas rosyjscy przewodnicy, idący za
nami wraz z klientami. Walerij odzyskał przytomność, dziwił się, że pytamy
go, jak się czuje. Chciał kontynuować
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przez którą prowadził Jedwabny Szlak
(Osz był ważnym ośrodkiem produkcji
tkanin jedwabnych), dostałem nawet błogosławieństwo od mułły na dalszą drogę.
W Osz przeżyłem też potężne trzęsienie
ziemi: 6 stopni w skali Richtera w samym
Osz, a 8 w epicentrum, oddalonym zaledwie o 60 km. To jego zapowiedzią była
parę dni wcześniej nasza lawina. Miasteczko, znajdujące się w epicentrum,
zostało zburzone.
Gdy Walerija zabrano samolotem do
jego rodzinnego miasta, postanowiłem
kontynuować górską przygodę, już bez
większych szans na realizację planów.
Wróciłem pod Pik Lenina, uznawszy, że
to, co miało spaść, już spadło. Okazało
się, że fakt wyjścia przeze mnie z lawiny
bez szwanku był już znany w okolicy jako
cud. W podobnej lawinie w 1990 r. zginęły
43 osoby. Otworzyło mi to mnóstwo drzwi
w tym i tak bardzo gościnnym kraju.
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Niedosyt i nadzieje
W obozie pierwszym mogłem nocować w dużym namiocie bazowym,
mieszkając z kirgiską rodziną. Byłem
częstowany wspaniałymi posiłkami, dostawałem prowiant na drogę. Zostałem
jednak sam, a nie chciałem włóczyć
się po lodowcach bez asekuracji. Dlatego przyłączyłem się do spotkanych
Polaków i dotarłem z nimi na Pik Razdielnaja (6148 m n.p.m.), do obozu IIIA
znajdującego się na wierzchołku. Tam,
w noc ataku szczytowego, załamała się
gwałtownie pogoda — najpierw huragan,
a potem — już w trakcie zejścia — opady
śniegu i gęste chmury, targane podmuchami wiatru. Stwierdziłem, że pora szukać szczęścia gdzie indziej.
Udałem się więc wynajętym przez kilku Polaków gazikiem do Osz, a stamtąd,
już z Kirgizami, taksówką do Biszkeku,
skąd znów taksówką do miasta Karakoł,
leżącego w pobliżu wschodniego brzegu
wspaniałego krajobrazowo, ogromnego
jeziora Issyk-kul o kryształowo czystych
wodach. Jest ono największym górskim
jeziorem świata pod względem objętości, a drugim pod względem powierzchni, osiąga głębokość niemal 700 metrów.
Okazało się, niestety, że w Karakoł
utknąłem na ponad tydzień z powodu
braku możliwości przejazdu do wymarłego miasteczka Inylczek, położonego
w dolinie o tej samej nazwie. To nią spływa lodowiec ścielący się w jej górnych
partiach, u stóp kolejnych górskich celów
–— szczytu Chan-Tengri i Piku Pobiedy.
Gdy w końcu udało mi się tam dojechać,
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Widok z Sulejmanki na miejscowość Osz. Na
pierwszym planie meczet w budowie

dołączyłem do polskiej grupy trekkingowej prowadzonej przez naszą znaną
himalaistkę Olę Dzik. Wraz z nimi dotarłem w ciągu trzech i pół dnia do bazy pod
Chan-Tengri, aby usłyszeć, że zostanie
ona zlikwidowana za dwa dni ze względu
na koniec sezonu.
Zrozumiałem wówczas, że podczas
tej wyprawy nie zdobędę już żadnego
z siedmiotysięczników. Przez moment
pojawił się cień szansy, że wejdę na Pik
Pobiedy, gdy do bazy zawitał Tomek
Kowalski (który notabene zginął w ubiegłym roku, schodząc z ośmiotysięcznika
Broad Peak). Tomek zaproponował mi
wspólne wejście na ten niezwykle niebezpieczny szczyt. Zdałem sobie jednak
sprawę, że brakuje mi należytej aklimatyzacji. Gdy bowiem planowałem wejście
na Pik Pobiedy jeszcze razem z Walerijem, za jego radą mieliśmy najpierw
osiągnąć wstępną aklimatyzację na
Piku Lenina, a następnie ugruntować ją
na Chan-Tengri (i to bez wielodniowych
przerw, które niwelują efekt przystosowania do dużych wysokości). Ostatecznie postanowiłem więc zaufać doświadczeniu mojego górskiego partnera i nie
ryzykować. Nie przyszło mi to łatwo.
Miałem świadomość, że swoją decyzją
przekreśliłem zarówno plany Tomka —
jak się wtedy okazało niemal identyczne
z moimi — jak i swoje własne. Szkoda,
że planów Tomka nie znałem wcześniej.
W tej sytuacji nie pozostało mi nic
innego, jak wrócić śmigłowcem w dół doliny Inylczek, a stamtąd samochodem do
Karakoł i znów zawitać nad brzeg jeziora
Issyk-kul. Gdy dotarłem do Karakoł, do

odlotu został mi jeszcze tydzień. Postanowiłem więc zrobić na zakończenie pobytu w Kirgistanie kilkudniowy, samotny
trekking w góry lodowcowe Terskej Ałatau i zdobyć jeden z tamtejszych czterotysięczników — tak na otarcie łez po
braku wcześniejszych sukcesów. W tych
górach zachwyciłem się niezwykłą, dziką i przepiękną przyrodą — spotkałem
się twarzą w twarz ze świstakami, stadem dziko pasących się jaków, motylami, wspaniałą roślinnością i strzelistymi
szczytami, pokrytymi potrzaskanymi
lodowcami. Niestety, gdy dochodziłem
do czoła lodowca spływającego główną
odnogą doliny, nastąpiło kilkudniowe
załamanie pogody. Zdecydowałem się
w tych warunkach na odwrót doliną do
Karakoł. Góry pożegnały mnie niezwykłym, nawet jak na ornitologów badających tamtejszą awifaunę, spotkaniem
z ibisodziobem — ptakiem z rzędu siewkowych, wpisanym do Czerwonej Księgi
Gatunków Zagrożonych.
Kirgistan opuściłem pełen zachwytu,
ale z niedosytem i z nadziejami na to, że
uda mi się jeszcze kiedyś przekonać rodzinę do mojego powrotu w tamte strony
świata — moje ulubione strony.

*
Wyprawa w góry Kirgistanu miała
miejsce w 2011 r. Została dofinansowana przez Politechnikę Krakowską. Dziękuję władzom uczelni, w szczególności
Panu Rektorowi Kazimierzowi Furtakowi
i Panu Dziekanowi Markowi Stanuszkowi — bez ich życzliwości i wsparcia do
wyprawy w ogóle by nie doszło. Do wyjazdu przyczyniły się również, przyznając znaczące rabaty na zakup sprzętu,
sklep Polarsport i firma Odlo.
Składam też serdeczne wyrazy podziękowania Panu Janowi Zychowi za
cenne rady oraz pomoc w wyborze zdjęć
i w ich przygotowaniu do wystawy oraz
Pani Danucie Zajdzie za pomoc w zrealizowaniu wystawy. Bez ich udziału urządzenie wystawy byłoby niemożliwe i na
pewno nie okazałoby się dla mnie tak
miłym doświadczeniem.

Piotr Zabawa
Zdjęcia: Z archiwum autora
Dr inż. Piotr Zabawa jest pracownikiem Instytutu Informatyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki PK. Wspinaczkę uprawia od
czasów licealnych.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Pierwsze miejsce dla projektu studentów Politechniki Krakowskiej

„Wykołuj optymalne rozwiązanie”
Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zostali
laureatami konkursu zorganizowanego przez firmę DPD Polska. Przewagę
nad konkurentami osiągnęli dzięki
umiejętności zoptymalizowania modelu sieci transportowej, umożliwiającej doręczanie przesyłek w standardzie next bussiness day.
Ogłoszony w kwietniu konkurs rozstrzygnięto w połowie lipca. Do współzawodnictwa zgłosiło się sześć uczelni
— Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Szkoła
Główna
Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie i Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu. Stawką były atrakcyjne nagrody finansowe dla uczestników i grant
dla uczelni, której zespół najlepiej rozwiąże zadanie.
Pierwsze miejsce zajęły ex aequo
zespół Politechniki Krakowskiej i zespół
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-

skiego w Warszawie. Drużynę PK tworzyli studenci kierunku transport: Katarzyna Kułaga, Wioletta Migza, Anna
Szutkowska, Aneta Wojdyła, Paweł
Wykurz, Jakub Kaczor, Kinga Jagieła, Konrad Chwastek, Łukasz Bieniasz
oraz Jan Aleksandrowicz. Wszyscy są
zaangażowani w pracę Studenckiego
Koła Naukowego Transportu i Logistyki TiLog. Zwycięski projekt wyróżniał się podejściem metodologicznym,
uwzględnianiem zmian na rynku, w tym
szybkiego rozwoju e-commerce oraz
kompletnością rozwiązania. Doceniono
także trafność wniosków, które w dużej
mierze pokryły się z doświadczeniami DPD. Trzecie miejsce zajął zespół
Politechniki Warszawskiej za analizę
zmian w konfiguracji sieci w zależności od wzrostu transportowanych wolumenów. Nagrody drugiego stopnia
nie przyznano. Dodatkowe wyróżnienie
otrzymał zespół Międzynarodowej Wyższej Szkoły Transportu i Logistyki we
Wrocławiu.

Opiekun naukowy studentów PK,
mgr inż. Paweł Więcek z Instytutu Zarządzania w Budownictwie i Transporcie
podkreśla, że główną wartością konkursu był praktyczny charakter zadania
i osadzenie w realiach biznesowych.
Wszyscy uczestnicy konkursu korzystali bowiem z rzeczywistych danych,
poznając tym samym specyfikę branży
transportowo-spedycyjnej i logistycznej.
Przyznany uczelni grant w wysokości
5 tys. złotych jest przeznaczony na potrzeby naukowe SKN TiLog.
Firma DPD Polska rozpoczęła działalność w 1991 r. jako spółka ze stuprocentowym kapitałem polskim. Obecnie
zatrudnia ponad 5,5 tys. pracowników,
dysponuje flotą 3000 pojazdów i 50 oddziałami, w tym nowoczesną i jedną
z największych w tej części Europy sortownią w Strykowie. DPD Polska należy
do francuskiego holdingu GeoPost, którego właścicielem jest francuska LaPoste.

(R.)

Koncepcje architektów PK nagrodzone

W strefie sacrum
Rodziński, Jan Pamuła i Adam Brinken,
oraz dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, ks. dr Andrzej Nowobilski. Pierwszą nagrodę otrzymali artyści
plastycy Dominika Jasińska i Tomasz
Tajak.
Wśród wystawionych w galerii znalazły się również projekty studentek

Kalejdoskop

Niezwykła ekspozycja gościła
w czerwcu w Galerii Instytutu Historii
Architektury i Konserwacji Zabytków
WA PK przy ul. Kanoniczej 1. Tematem prezentowanych projektów była
aranżacja Grobu Pańskiego w krypcie zabytkowego kościoła oo. Pijarów
w Krakowie. Wystawa stanowiła podsumowanie czwartej edycji otwartego
konkursu dla artystów plastyków, architektów oraz studentów uczelni artystycznych, równocześnie była okazją do skonfrontowania tegorocznych
koncepcji z tymi z lat wcześniejszych.
W gronie laureatów konkursu znaleźli się — absolwent WA PK, Paweł Karol
Dobrowolski — zdobywca II nagrody
oraz studentka IV roku WA, Anna Cygan, której pracę wyróżniono. Nagrody
mają charakter prestiżowy. Przyznaje je
jury, w którego skład wchodzą m.in. profesorowie krakowskiej ASP: Stanisław

Projekt Pawła K. Dobrowolskiego, absolwenta PK, otrzymał II nagrodę

Praca Anny Cygan, studentki IV roku na WA,
została wyróżniona
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FMC Technologies wspiera studentów Politechniki Krakowskiej

Firma FMC Technologies, światowy
lider w dostawie rozwiązań technologicznych dla sektora energetycznego,
rozpoczęła współpracę z Politechniką
Krakowską. Jej wynikiem są zaplanowane na wrzesień specjalistyczne
praktyki studenckie krajowe i zagraniczne. Praktyki zorganizowano dla
studentów kierunku zamawianego
„mechanika i budowa maszyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny.
Sześciu studentom, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacyjny, stworzono okazję do zapoznania się w ciągu
dwóch tygodni z zakresem działalności
projektowej i strukturą organizacyjną departamentów FMC Technologies, z narzędziami stosowanymi w codziennych
pracach projektowych, z technologią
i organizacją produkcji, z podstawowymi
czynnościami serwisowymi i związaną
z tym pracą inżynieryjną oraz dokumentacją techniczną. Dodatkowo studentom
umożliwiono przyjrzenie się technologiom używanym podczas podmorskiego
wydobycia ropy i gazu.
Poza zajęciami prowadzonymi w Krakowie projekt obejmuje tygodniowy pobyt
w norweskich oddziałach FMC Technologies w miejscowościach Kongsberg i Ber-

Fot.: FMC Technologies

Tydzień na praktyce w Norwegii

gen. Studentom zagwarantowano przelot,
noclegi, wyżywienie oraz opiekę merytoryczną ze strony FMC Technologies.
Aktualnie ponad setka zatrudnionych
w Krakowie pracowników FMC Technologies zapewnia wsparcie techniczne
w pracach konstruktorskich i usługowych,
związanych z najbardziej nowoczesną
i innowacyjną częścią portfolio firmy: systemami podmorskiego wydobycia ropy
i gazu. Dostępność wykształconej, młodej
i zdolnej kadry jest niewątpliwym atutem
krakowskiej lokalizacji firmy. Zatrudnienie
znajdują tu specjaliści z różnych dziedzin,

m.in.: wiertnictwa, mechaniki, inżynierii
materiałowej czy automatyki. Firma chętnie inwestuje też w zdolnych absolwentów
— także tych, którzy kończą Politechnikę
Krakowską — zapewniając intensywne
szkolenia i przygotowanie do samodzielnej pracy poprzez współpracę z ekspertami z całego świata.

IV roku WA: Katarzyny Kowalskiej, Katarzyny Sawickiej oraz Aleksandry Tomaki (prace były konsultowane przez
prof. Ewę Węcławowicz-Gyurkovich oraz
dr. hab. Andrzeja Gaczoła).
Obecny na wernisażu wystawy rektor Kolegium Ojców Pijarów w Krakowie,

ks. dr Mieczysław Rolka zwrócił uwagę
na odważne podejmowanie trudnych
tematów sztuki sakralnej przez młode
pokolenie — studentów i absolwentów uczelni artystycznych czy WA PK.
Podkreślił, że strefa sacrum wymaga
od twórcy zrozumienia i umiejętnego

stosowania środków plastycznych, wyrażających tajemnicę wiary oraz skłaniających do refleksji. W wernisażu
wziął również udział dziekan WA PK,
prof. Jacek Gyurkovich.

Projekt Katarzyny Kowalskiej

Projekt Aleksandry Tomaki

Projekt Katarzyny Sawickiej

Monika Kubas

Autorka jest pracownikiem firmy FMC Technologies Sp. z o.o.

(W strefie sacrum — dokończenie)
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K.K.
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O Politechnice Krakowskiej napisali
„Dziennik Polski” z 2 lipca 2014 r.
W Pawilonie „Wyspiański” na placu
Wszystkich Świętych odbył się wernisaż
wystawy projektów rewaloryzacji dwóch zabytkowych ogrodów. Zostały na niej zaprezentowane prace studentów II roku architektury krajobrazu Politechniki Krakowskiej.
Młodzi ludzie zajęli się terenami dawnego
ogrodu Dworu Łowczego (ul. Kościuszki)
i ogrodami księży Kanoników Laterańskich
przy bazylice Bożego Ciała na Kazimierzu.
Autorzy zaproponowali dla ogrodów rośliny
historyczne, uczytelnili punkty widokowe,
wprowadzili małą architekturę. Założeniem było czasowe otwieranie ogrodów dla
mieszkańców i turystów. Teraz nie są one
publicznie dostępne.

Inwestycja, która wszystkim się
opłaci
„Newsweek” z 7 lipca 2014 r.
Politechnika Krakowska i Wyższa
Szkoła Zarządzania Personelem (WSZP)
w Warszawie niezależnie od siebie stworzyły wyjątkowe systemy informatyczne.
Mają one pomóc uczelniom zmienić sposób nauczania tak, by spełniał niezwykle
trudny, ale kluczowy warunek: odpowiadał
i studentom, i przyszłym pracodawcom.
Oba narzędzia zostały dofinansowane
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.. (...) Przykładem narzędzi, które wspierają uczelnie w lepszym przygotowaniu
studentów do wejścia na rynek pracy, są
opracowany na Politechnice Krakowskiej
system EPAK (skrót od Elektronicznej Platformy Analizy Kompetencji) oraz e-platforma, która powstała w Wyższej Szkole
Zarządzania Personelem w Warszawie.
Oba stworzono po to, by monitorować losy
absolwentów. To ważne, bo pozwala uczelniom na bieżąco weryfikować, czy i jak
radzą sobie ich absolwenci. Opracowane
w tym celu systemy informatyczne dają
jednak o wiele większe możliwości. Najważniejszymi adresatami obu systemów są
szkoły wyższe, absolwenci i pracodawcy,
którzy już włączyli się w prace nad EPAK.
Bazę obu systemów stanowią ankiety wypełniane zarówno przez absolwentów, jak
i pracowników uczelni. Projektem EPAK na
PK kieruje dr Joanna Żyra, która jest autorką wydanej w 2013 r. książki „Efekty ekonomiczne niedopasowań strukturalnych
i kompetencyjnych w obszarze edukacji”..
(…) W testach systemu EPAK bierze udział
15 uczelni.

Mechaniczna proteza stawia na nogi
„Dziennik Polski” z 19 lipca 2014 r.
Opracowana w Krakowie nowatorska
proteza umożliwia poruszanie się sparaliżowanym dzieciom. Jest znacznie tańsza
i nowocześniejsza od podobnych aparatów stosowanych na świecie. Stworzył ją
zespół krakowskich naukowców, na czele
którego stoi specjalista od mechaniki prof.
Stanisław Mazurkiewicz z Politechniki Krakowskiej. — Dzieci z porażeniem kończyn
dolnych, na przykład z uszkodzonym kręgosłupem, muszą codziennie spędzać pewien czas w pozycji pionowej, gdyż wpływa
to dobrze na ich mięśnie i organy wewnętrzne. Stawia się więc je przy poręczach lub
balkoniku i tak spędzają kilkanaście minut.
Tymczasem my stworzyliśmy protezę, która nie tylko pozwala choremu na osiągnięcie pozycji pionowej, ale także na chodzenie — wyjaśnia prof. Mazurkiewicz. Jego
interdyscyplinarny zespół złożony z ortopedy (to dr Wojciech Radło), elektroników
i mechaników opracował protezę przypominającą mechaniczne spodnie, które
zakłada się pacjentowi. Sztywna proteza
pozwala dziecku stać prosto, a dwa niewielkie elektryczne silniczki poruszające
ją, umożliwiają wykonywanie kroków. (…)
Szybkość poruszania się urządzenia może
być dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Istotna jest też cena aparatu
— około 17 tys. zł — znacznie niższa niż
w przypadku zachodnich modeli. — Pewien młody pacjent, u którego dr Radło
zastosował naszą protezę, właśnie zdał
maturę i dostał się na studia na Politechnice Krakowskiej. A my myślimy już o kolejnym ulepszeniu urządzenia, tak aby dało
się z niego wyeliminować źródło zasilania,
czyli baterię — opowiada prof. Mazurkiewicz. Proteza została zgłoszona do ochrony patentowej oraz do refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jaki ruch w Krakowie.
Samochód „goni” tramwaj
Onet.pl z 25 lipca 2014 r., a także:
„Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Polski”,
„Gazeta Krakowska”, TVP Kraków,
Radio Kraków
Urząd Miasta Krakowa zaprezentował wyniki Kompleksowych Badań Ruchu
2013. Co z nich wynika? Po Krakowie coraz więcej jeździmy samochodami, a mniej
komunikacją miejską. Kraków ma też jeden
z największych w Polsce współczynników
podróży pieszych. Na podstawie danych
z badania miasto będzie teraz korygowa-

ło politykę inwestycyjną i transportową.
— To „laurka”, która powinna wstrząsnąć
miastem — uważa ekspert z Politechniki
Krakowskiej. Szczegółowe wyniki badań
zaprezentował dr hab. Andrzej Szarata
z Katedry Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej. KBR są prowadzone w Krakowie co kilka lat. Ostatnie były
w 2003 r., a wcześniej w 1995 r. Porównując je, widać, że coraz więcej podróżujemy
po mieście samochodami, a coraz mniej
komunikacją miejską.

Sinologia, inżynieria biomedyczna.
Najbardziej oblegane kierunki
w Krakowie
PAP z 9 sierpnia 2014 r.
Sinologia, inżynieria biomedyczna,
marketing i komunikacja rynkowa to —
zgodnie z wynikami rekrutacji na studia
stacjonarne I stopnia — kierunki najczęściej wybierane w największych krakowskich uczelniach przez tegorocznych maturzystów. Na UJ — jak poinformował PAP
przedstawiciel uczelni Maciej Rogala —na studiach stacjonarnych uczelnia przygotowała 9046 miejsc, a liczba kandydatów wyniosła 27 tys. 288. Najwięcej osób
ubiegało się o przyjęcie na kierunek lekarski -— 1967, na prawo -— 1961 osób oraz
na psychologię —- 1196 osób. Najtrudniej
było się dostać na: sinologię (15,2 osoby na miejsce), kierunek lekarsko-dentystyczny (15,1 osoby na miejsce)
oraz na japonistykę (12,3 osoby na miejsce). Jak podała rzecznik Politechniki
Krakowskiej Małgorzata Syrda-Śliwa,
na rok akademicki 2014/2015 uczelnia
przygotowała 3436 miejsc na studiach
stacjonarnych I stopnia. W ofercie siedmiu wydziałów jest 25 kierunków studiów.
Największym zainteresowaniem cieszyła
się informatyka na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki, o jedno miejsce
ubiegało się tu blisko 5,71 kandydatów.
Informatyka była również w czołówce
popularności na dwóch innych wydziałach PK, na których jest prowadzona. Na
Wydziale Mechanicznym na jedno miejsce na informatykę stosowaną przypadło
4,55 kandydata, a na Wydziale Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej na informatykę było 4 kandydatów na miejsce. W czołówce zainteresowania kandydatów były
też: inżynieria biomedyczna (5,1 osób na
miejsce), architektura (4 osoby), gospodarka przestrzenna (3,89), biotechnologia
(3,69), automatyka i robotyka (3,41), mechanika i budowa maszyn (3,38), transport (3,15 na wydziale inżynierii lądowej).
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Studenci Politechniki odmłodzili
dwa ogrody
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Szekspir na plakatach

Dzieła mistrzów w Galerii WM
Najmłodsza galeria sztuki, funkcjonująca na Politechnice Krakowskiej na
Wydziale Mechanicznym, włączyła się
w obchody przypadającej w tym roku
450. rocznicy urodzin Williama Szekspira. W Galerii WM obejrzeć można
wystawę plakatów do sztuk teatralnych
wielkiego dramaturga ze Stratfordu.
Dzięki uprzejmości Krzysztofa Dydo,
znanego kolekcjonera i szefa Galerii

Plakatu w Krakowie, w gościnnych murach Wydziału Mechanicznego znalazły
się dzieła najwybitniejszych polskich
twórców. Wśród autorów pokazanych
prac są artyści tej klasy, co Franciszek
Starowieyski, Jan Lenica, Rafał Olbiński, Andrzej Dudziński, Rosław Szaybo,
Eugeniusz „Get” Stankiewicz czy Andrzej Pągowski. Kuratorami wystawy są
Krzysztof Dydo i dr inż. Zbigniew Latała.

Prezentowany na wystawie plakat autorstwa
Zbigniewa Latały

Fot.: Jan Zych

Informację o wystawie w Galerii
WM zamieścił czołowy szwajcarski
portal poświęcony sztuce plakatu na
świecie (http://www.posterpage.ch/div/
news14/n140512a.htm). Po prezentacji na Politechnice Krakowskiej przewidziano pokazanie wystawy w Ameryce
Północnej.

(R.)
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Jubileusz galerii
W 1978 r. Galeria „Gil” Politechniki
Krakowskiej obchodziła 5-lecie swego
istnienia. Miała wtedy siedzibę w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej, a prowadziła ją Maria Balewiczowa. Zdjęcie przedstawia przybyłego
na uroczystość rocznicową ówczesnego
rektora PK prof. Bolesława Kordasa (z lewej) oraz prof. Kazimierza Flagę.
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Galeria GIL
Autoportret z przedmiotem
Lipiec — sierpień 2014 r.
Wystawa prac studentów I roku Wydziału Malarstwa studiów stacjonarnych,
niestacjonarnych i edukacji artystycznej
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
roku akademickiego 2013/2014. Ekspozycja w Galerii „Gil” Politechniki Krakowskiej
— to wynik realizowanego przez studentów ASP ćwiczenia, którego temat brzmiał:
„autoportret i przedmiot związany z szeroko rozumianym pojęciem dramatu”.
Przedstawiony w Galerii zestaw prac
obejmuje około 40 autoportretów i dwa
zestawy kompletnych ciągów ćwiczeń,
każdy po 6 prac. Rysunki te stanowią
pierwszą część w cyklu prac poświęconych zagadnieniu kompozycji. Studenci,
przekształcając stopniowo kompozycję

realistyczną w coraz bardziej abstrakcyjną, uczą się transformacji i upraszczania. W proponowanych ćwiczeniach wymaga się użycia trzech kolorów
podstawowych, siedmiu płaszczyzn walorowych i układu 12 linii. Z kolei ostatnie ćwiczenie wymaga wykorzystania
w kompozycjach barwnych par kolorów
dopełniających, w szczególności z nastawieniem na ich chromatyczne bądź
walorowe zróżnicowanie dla oddania
szczegółów wcześniejszych kompozycji.
Jest to tylko fragment z ćwiczeń proponowanych studentom w pierwszym i drugim semestrze.

Wszystkie rysunki są wykonane
ołówkiem na kartonie, natomiast prace
barwne i walorowe to efekt naklejania na
płaszczyznę uprzednio pomalowanych
papierów. Powstały na zajęciach z przedmiotu „wiedza o działaniach i strukturach wizualnych”, prowadzonego przez
prof. Zbigniewa Bajka i niżej podpisaną.

Joanna Banek

Dr Joanna Banek pracuje na ASP w Krakowie, była opiekunem wystawy na PK.

Galeria Kotłownia

Poplenerowa wystawa malarstwa
z cyklu „Zabytki na liście UNESCO”
tym razem objęła obiekty w Wieliczce,
Owczarach, Sękowej i Binarowej. Organizatorami pleneru byli: Muzeum Żup
Krakowskich w Wieliczce oraz Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych.
W dwudniowym plenerze wzięło udział
41 uczestników. Artyści odwiedzili perełki architektury sakralnej ziemi gorlickiej i Wieliczkę, w której zamek żupny
jako kolejny dołączył do listy obiektów
Światowego Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO. Wystawa została zorganizowana w ramach 62. Spotkań Artystycznych Osób Niepełnosprawnych.

Pod niebem Krakowa II
18 sierpnia — 12 września 2014 r.
Plener odbył się w dniu otwarcia
XV Tygodnia Osób Niepełnosprawnych,
29 maja na Rynku Głównym w Krakowie.
Wzięło w nim udział 96 osób niepełno-

sprawnych. Uczestnicy otrzymali materiały plastyczne: podobrazia, kartony, farby akrylowe, tempery, akwarele, pędzle,
pastele i tak zaopatrzeni udali się w różne punkty Rynku i okolice, aby malować

i rysować. Choć plenery organizowane są
od lat, to każdy spacer wśród wystawionych prac pokazuje coś nowego, świeżego.

(dz)
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Zabytki na liście UNESCO —
wystawa poplenerowa
30 czerwca — 8 sierpnia 2014 r.
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Na koniec numeru...
SZPILKA AKADEMICKA
Do Recenzenta

LESZKA WOJNARA

Dzięki Ci, Recenzencie,
Żeś dzieło ocenił,
W krytyce nie przesadził,
Rezultat docenił.
Wiedz, że ego Autora
Niezmiernie się cieszy,
Gdyś zalety namaścił,
A błędy rozgrzeszył.
Gdybyś jeszcze punktację
Potrafił rozmnożyć,
Mógłbym Cię między świętych
Niechybnie położyć.
Krzysztof Konstanty Stypuła

Fot.: Jan Zych
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Mateusz Laska, doktorant na Wydziale
Mechanicznym, w wolnych chwilach robi…
kolczugi. Czepiec kolczy, w którym widzimy
go na zdjęciu, wykonał na prezent. Mówi,
że to duża frajda zobaczyć obdarowanego
w takim nakryciu głowy.
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