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Pod znakiem jubileuszu

U

roczysta inauguracja roku akademickiego na każdej
uczelni ma swój stały, uświęcony tradycją przebieg
i w tej akurat dziedzinie nikt nie oczekuje nowatorskich rozwiązań. A jednak tegoroczna inauguracja na Politechnice Krakowskiej, przypadająca 3 października, była
inna od wszystkich poprzednich. Pierwszy raz bowiem w historii naszej szkoły rok akademicki zainaugurowaliśmy we
własnej auli — dużej, nowocześnie wyposażonej sali audytoryjnej w otwartym przed kilkoma miesiącami Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia”.
Ceremonia zapoczątkowała rok, w którym Politechnika Krakowska będzie obchodzić 70-lecie swego istnienia.
Do rocznicy tej odwołał się w swym wystąpieniu inauguracyjnym Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej
prof. Kazimierz Furtak, który tę historyczną perspektywę odniósł do spraw dnia dzisiejszego i spojrzenia w przyszłość
uczelni. „Nie ulega dla mnie wątpliwości, że przyszłość naszej
uczelni, ale też nauki w ogóle, zależy od tego, czy będziemy
mieli wyobraźnię i zrozumiemy, że w nauce bezpowrotnie minął czas samotnych szeryfów, którzy w pojedynkę ratują świat.
(…) Tylko we współpracy z innymi, czerpiąc z ich doświadczeń,
czasem dodając sobie odwagi ich brawurą, przekraczając własną wiedzę, mamy szansę stworzyć wielkie dzieła” — powiedział rektor Politechniki Krakowskiej.
Prof. Kazimierz Furtak podsumował liczne osiągnięcia
uczelni w minionym roku akademickim, nie pomijając zarazem
jej słabości. Kończąc swe wystąpienie, nawiązał ponownie do
przeszłości Politechniki Krakowskiej. Stwierdził, że był to czas
wykorzystanych szans. Czas, z którego dziś — patrząc na
kreatywność i odwagę poprzedników — czerpiemy inspirację.
(Pełny tekst przemówienia inauguracyjnego zamieszczamy na
stronach 4–7).
Najbardziej podniosłym momentem inauguracji była immatrykulacja studentów pierwszego roku. Wzięli w niej udział studenci z najlepszymi wskaźnikami uzyskanymi w postępowaniu
rekrutacyjnym, wyłonieni spośród przyjętych 3824 osób, reprezentujący wszystkie wydziały Politechniki Krakowskiej. Przedstawił ich prorektor ds. studenckich prof. Leszek Mikulski, który
następnie odczytał rotę ślubowania. Symbolicznego pasowania
na studentów dokonał rektor prof. Kazimierz Furtak, kładąc berło

Rota ślubowania studentów
rozpoczynających I rok studiów
Wstępując do wspólnoty akademickiej Politechniki Krakowskiej, ślubuję uroczyście: zdobywać wiedzę i umiejętności, przestrzegać regulaminu studiów, zachowywać się godnie i dbać
o dobre imię mojej uczelni, postępować zgodnie
z zasadami etyki, szanować tradycje Politechniki
Krakowskiej.
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na ramieniu każdego z immatrykulowanych. Otrzymali oni listy
gratulacyjne oraz elektroniczne indeksy w postaci pendrive’ów.
Po tym uroczystym akcie rektor dokonał oficjalnego otwarcia roku akademickiego, wygłaszając tradycyjną formułę:
„Quod felix, faustum, fortunatumque sit!” (Niech będzie dobry,
szczęśliwy i pomyślny!). Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej „Cantata” odśpiewał pieśń „Gaudeamus igitur”.

*
Studenci, profesorowie i zaproszeni goście wysłuchali wykładu inauguracyjnego „Nauka i technologia — dwa spojrzenia na
CERN” prof. Agnieszki Zalewskiej, przewodniczącej Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Przedstawiła ona
tematykę najważniejszych badań prowadzonych w CERN i podkreśliła, że nie sposób wyobrazić sobie takich eksperymentów
bez wsparcia ze strony inżynierów. W tym kontekście dziękowała
Politechnice Krakowskiej za istotny wkład wniesiony w ostatnim
ćwierćwieczu przez jej specjalistów w budowę najpotężniejszych
instrumentów badawczych CERN. (Pełny tekst wykładu opublikujemy w jednym z najbliższych numerów).
Zgromadzeni w auli Politechniki Krakowskiej mieli też okazję
wysłuchać wystąpienia prezesa Stowarzyszenia Wychowanków PK mgr. inż. Wojciecha Riegera i wystąpienia przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów PK inż. Janusza
Rogulskiego (omówienia obu wystąpień drukujemy na dalszych
stronach).
Inauguracja roku akademickiego była okazją do wręczenia
dwóch nagród. Nagroda im. Profesora Zbigniewa Engela I stopnia, ufundowana przez Fundację Rodziny Engelów, przypadła
dr inż. Agnieszce Makarze z Katedry Technologii Nieorganicznej i Biotechnologii Środowiska na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Laureatka była wielokrotnie nagradzana
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*
W inauguracji jubileuszowego roku akademickiego Politechniki Krakowskiej prócz wymienionych osób uczestniczyli
także: wiceminister infrastruktury i rozwoju Janusz Żbik, wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak,
zastępca prezydenta Krakowa ds. rozwoju Elżbieta Koterba,
zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji Tadeusz Matusz,
wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch oraz
parlamentarzyści naszego regionu, w tym Józef Lassota, Jerzy Fedorowicz i Kazimierz Wiatr (dyrektor Akademickiego
Centrum Komputerowego „Cyfronet-AGH”). Wśród gości zagranicznych obecni byli: konsul generalny Federacji Rosyjskiej
w Krakowie Wiktor Kolesnikow, konsul generalny Ukrainy Witalij Maksymenko, a ponadto konsul honorowy Austrii Andrzej
Tombiński i konsul honorowy Chorwacji Paweł Włodarczyk.
Na uroczystość przybyli doctorzy honoris causa Politechniki
Krakowskiej, profesorowie: Witold Cęckiewicz, Kazimierz Flaga,
Józef Nizioł. Licznie reprezentowane były uczelnie współpracujące z PK, zarówno polskie, jak i zagraniczne. Z grona rektorów krakowskich szkół wyższych obecni byli: prof. Ewa Kutryś
— rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, prof. Wojciech
Sady — rektor Uniwersytetu Rolniczego, prof. Tadeusz Słomka
— rektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Gośćmi inauguracji roku
akademickiego byli także: sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności prof. Jerzy Wyrozumski, zastępca komendanta
wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. inspektor Paweł Dzierżak,
proboszcz parafii św. Floriana w Krakowie ks. prałat Grzegorz
Szewczyk. Obecni byli przedstawiciele życia gospodarczego,
w tym Piotr Hrabia — prezes Galicyjskiej Izby Budownictwa.
Na uroczystości otwierającej rok jubileuszowy Politechniki Krakowskiej nie zabrakło wszystkich byłych rektorów naszej
uczelni pochodzących z wolnych wyborów, kierujących Politechniką w ciągu ostatnich 24 lat. Obecni byli (w kolejności sprawowania urzędu): prof. Józef Nizioł, prof. Kazimierz Flaga, prof. Marcin
Chrzanowski i prof. Józef Gawlik. Przybył również przewodniczący Konwentu Seniorów PK prof. Stanisław Juchnowicz.
Podczas ceremonii inauguracyjnej prorektor PK prof. Jan Kazior poinformował zebranych o listach gratulacyjnych, jakie Politechnika Krakowska otrzymała z okazji rozpoczęcia roku akademickiego. Prezydent RP Bronisław Komorowskiego napisał m.in.:
„Swoje współczesne dokonania społeczność Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki buduje na świetnej tradycji sięgającej XIX wieku i czasów II Rzeczypospolitej. Prawie 70-letnie
powojenne dzieje Państwa uczelni to mocna pozycja w świecie
polskiej nauki, to ogromny wkład w rozwój naszej gospodarki, to
niemal 80 tysięcy doskonale wykształconych absolwentów”.
Listy gratulacyjne nadesłali m.in. także: minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska, wiceprezes
Rady Ministrów, minister gospodarki Janusz Piechociński, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz,
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za swoje prace na krajowych i międzynarodowych wystawach
wynalazków. Nagrodę, w tym statuetkę zaprojektowaną przez
Bronisława Chromego, wręczyła dr Barbara Kopczyńska.
Po raz drugi swoją nagrodę przyznała Fundacja Wspierania Młodych Talentów, utworzona przez prof. Janusza Magierę.
Nagroda ta trafiła do rąk inż. Mileny Mojeckiej, studentki architektury krajobrazu na Wydziale Architektury PK, w trakcie
studiów I stopnia przez dwa lata laureatki stypendium General
Electric dla studentów-liderów, ze średnią ocen 4,84. Nagrodę
wręczył prof. Janusz Magiera.

Gdy październik się zaczyna,
Na uczelni kres wakacji,
O nauce przypomina
Rektor w czas inauguracji.
Mówi, że na sukces, dziatwo,
Trzeba mocno się natrudzić.
Dyplom nie przychodzi łatwo,
Chociaż studia są dla ludzi.
Dziekan z boku przytakuje:
Tu wysiłek nie jest zerem,
Ale gdy się mądrze kuje,
Można zostać inżynierem.
A gdy już dokonasz tego,
I twa głowa jest dość bystra,
To dochrapać się, kolego,
Możesz nawet i magistra.
Podsumujmy dobre rady
(co z inauguracji wzięte):
Czas się udać na wykłady!
Studiowanie rozpoczęte!
Krzysztof Konstanty Stypuła

minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, minister skarbu
państwa Włodzimierz Karpiński, członek Komitetu Polityki Naukowej w MNiSW prof. Henryk Górecki, prezes Polskiej Akademii
Nauk prof. Michał Kleiber, dyrektor Narodowego Centrum Nauki
prof. Andrzej Jajszczyk, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, rektorzy uczelni polskich, głównie technicznych,
posłowie na Sejm RP, posłowie do Parlamentu Europejskiego,
przedstawiciele władz samorządowych miast Polski Południowej.
Oprawę muzyczną uroczystości inauguracyjnej zapewnił
Akademicki Chór PK „Cantata” pod batutą Marty Stós. W budynku „Działowni” grała także Krakowska Orkiestra Staromiejska,
kierowana przez Wiesława Olejniczaka. Przy jej dźwiękach, po
zakończeniu części oficjalnej, odbyło się spotkanie towarzyskie.

*
3 października Politechnika Krakowska uczciła także swego
patrona. Z samego rana prorektor prof. Leszek Mikulski w asyście studentów złożył kwiaty na płycie upamiętniającej przysięgę Tadeusza Kościuszki na Rynku Głównym. Rektor i prorektorzy złożyli wiązanki kwiatów przed tablicą i pod pomnikiem
Naczelnika na terenie kampusu PK przy ul. Warszawskiej.
Ceremonię inauguracyjną poprzedziła msza święta odprawiona w bazylice św. Floriana dla pracowników i studentów
Politechniki Krakowskiej. Modlitwie przewodniczył i homilię wygłosił biskup Grzegorz Ryś. Mszę św. koncelebrował proboszcz
parafii św. Floriana ks. prałat Grzegorz Szewczyk. Obecny był
duszpasterz akademicki z parafii św. Brata Alberta, ks. Krzysztof Wąs, który odprawił mszę św. za wszystkich studentów.

(ps)
3
3
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Politechnika Krakowska — to dobre
miejsce do realizowania wspólnych
projektów
Przemówienie rektora Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierza Furtaka
wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 2014/2015
Dostojni Goście!
Szanowni Państwo!
Rozpoczynamy dziś 70. rok działalności Politechniki Krakowskiej. Obchody roku jubileuszowego będą trwały do przyszłego lata. Główne uroczystości odbędą się w maju, podczas
Święta Szkoły. Jubileuszowy czas jest dobrą okazją do refleksji, do spojrzenia na lata minione, ale także — a może przede
wszystkim — do popatrzenia w przyszłość. Przeszłość i przyszłość — to wbrew pozorom bliskie sobie przestrzenie.
Winston Churchill powiedział kiedyś,
że im dalej wstecz spoglądamy, tym bardziej widzimy przyszłość. Wielu z nas
przyzna mu rację także z perspektywy
własnych doświadczeń, w tym lat spędzonych na Politechnice Krakowskiej.
Warto w tym momencie przytoczyć inną
refleksję brytyjskiego premiera: „Pesymista szuka przeciwności w każdej
okazji. Optymista widzi okazję w każdej
przeciwności”. Jesteśmy akurat w takim
momencie historii naszej uczelni i w takim momencie polskiego szkolnictwa
wyższego w ogóle, że mamy wielką
sposobność widzieć okazje w przeciwnościach. Okazje do czego? Do tego, by
czerpiąc z przeszłości, ale nie oglądając
się za siebie, wykorzystać nasz czas na rozwój i budowanie
lepszej przyszłości.
Hasło jubileuszu Politechniki brzmi: „Nauka, Innowacje,
Kształcenie, Ekologia”. Nie bez przyczyny te słowa układają
się w skrót NIKE, imię greckiej bogini zwycięstwa. W każdej
z tych dziedzin mamy swoje osiągnięcia, ale i pilne zadania do
wykonania, by ten czas, który przed nami, przed Politechniką,
był czasem wygranym.
Momenty dziejów takie jak te, tak intensywnie nacechowane zmianami, są dla inżynierów nader ciekawe, ale też wyjątkowo wymagające. Bo jak nigdy odczuwamy, że inżynier jest
naprawdę kreatorem zmian — tych najmniejszych i tych największych. Od jego wyobraźni, wiedzy i kompetencji zależy, jak
będzie wyglądać świat. Einstein uważał nawet, że wyobraźnia
jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.
Przemawiając do środowiska naukowców i studentów, trudno
obniżać rangę wiedzy, mówić, że jest mniej ważna od wyobraźni, ale warto chyba zachęcić i doświadczonych uczonych, i tych
na progu kariery do spojrzenia na wyobraźnię jako na atrybut
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człowieka nauki zdolny połączyć pokolenia. Nie ulega dla mnie
wątpliwości, że przyszłość naszej uczelni, ale też nauki w ogóle, zależy od tego, czy będziemy mieli wyobraźnię i zrozumiemy, że w nauce bezpowrotnie minął czas samotnych szeryfów,
którzy w pojedynkę ratują świat. W pojedynkę wiemy za mało,
przewidujemy zbyt krótkowzrocznie, zbyt wiele ważnych szczegółów nam umyka. Tylko we współpracy z innymi, czerpiąc
z ich doświadczeń, czasem dodając sobie odwagi ich brawurą,
przekraczając własną wiedzę, mamy szansę stworzyć wielkie
dzieła. To nie jest łatwe — zwłaszcza dla doświadczonych ludzi nauki — działać razem bez względu
na różnice wieku, doświadczeń, tytułów
i stopni naukowych. Ale to jedyna droga
— zaprosić innych do wspólnej pracy, zaprosić zwłaszcza młodych do czerpania
z wiedzy doświadczonych naukowców,
po to, by zadali nowe pytania, których
my — wiedzący tak wiele — możemy już
nie umieć zadać. Tymczasem za polską
noblistką powtórzę: wiedza bez nowych
pytań staje się w szybkim czasie martwa.
To współdziałanie musi się odbywać
na poziomie instytutów i katedr, na poziomie wydziałów i pomiędzy wydziałami, jednostkami pozawydziałowymi,
na forum całej uczelni, ale też między
naszą uczelnią a partnerami przemysłowymi, samorządowymi czy innymi uczelniami oraz instytutami
naukowymi.
W uczelnianych strukturach możemy tak zwany konflikt
pokoleń zamienić w burzę mózgów. Kurs na młodych, już zapoczątkowany, może być jeszcze bardziej widoczny. Niech
wyraża się nie tylko systemem zachęt instytucjonalnych, nagrodami dla młodych liderów, stwarzaniem im warunków do
spokojnej pracy, ale też twórczą mobilizacją ze strony opiekunów naukowych, szczęśliwych z wychowywania następców,
dyskretnie wspierających, ale stymulujących samodzielność.
Wymiana kadr na naszej uczelni stale postępuje, jest szczególnie udana na Wydziale Architektury oraz na Wydziale
Inżynierii i Technologii Chemicznej. Nie można jednak nie
zauważać, że w skali całej uczelni rozwój kadry jest nierównomierny.
W trosce o to, by nasza kadra naukowa rozwijała się w sposób zrównoważony i gwarantujący trwałość rozwoju uczelni,
warto zapytać: czy ci, którzy odchodzą na zasłużoną emeryturę, mają poczucie, że zostawili grono godnych następców;

odbywać się duże i ważne wydarzenia. Kontynuujemy przebudowę siedziby Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
i kampusu przy ulicy Warszawskiej. Nie zaniedbaliśmy unowocześniania laboratoriów, na ich wyposażenie wydaliśmy dziesiątki milionów złotych. To konieczne, aby nadążać za najlepszymi
w zakresie badawczym i kształcić dobre kadry inżynierskie.
Polepszając bazę laboratoryjną, stajemy się jeszcze bardziej wartościowym partnerem dla otoczenia przemysłowego,
samorządów oraz jednostek naukowych. W tej współpracy
mamy dobre doświadczenia. Dlatego mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Politechnika Krakowska — to dobre miejsce do realizowania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych; to dobre miejsce do wspólnego rozwiązywania
problemów dzisiejszego świata.
Słyszymy często, że mamy w Polsce problem ze współpracą nauki i przemysłu. Według ekspertów dlatego, że biznes
chce od nauki szybkiego przepisu na finansowy sukces, a nam
— naukowcom — ponoć się nie śpieszy, bo ma nam chodzić
tylko o materiał na publikacje i punkty. Nasze wieloletnie doświadczenia pokazują, że tak nie jest. Od początku istnienia
Politechniki dobrze rozumiemy naszą misję — służby gospodarce i społeczeństwu przez rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych oraz wdrażanie wyników badań do
praktyki gospodarczej. Rozumiemy też dobrze, jakie korzyści
z transferu wiedzy do gospodarki mogą mieć wszystkie strony tego procesu — naukowcy, uczelnia i przemysł. Dlatego
wzmacniamy Centrum Transferu Technologii, włączając w jego
struktury inne jednostki uczelniane, związane z tym obszarem
działalności. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzyło już naszemu Centrum rolę Punktu Kontaktowego do
spraw Programu „Horyzont 2020” dla Małopolski i Podkarpacia.
Politechnika wzmacnia działania służące komercjalizacji
także w inny sposób. Prężnie działa nasz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, a latem powołaliśmy spółkę celową —
INTECH PK. Zajmie się ona transferem wyników naszych badań przez zarządzanie na zasadach rynkowych prawami własności intelektualnej uczelni, tworzenie i obejmowanie udziałów
w spółkach technologicznych zakładanych przez naukowców,
uczelnię i jej partnerów, wchodzenie w partnerstwo z podmiotami sektora prywatnego i publicznego.
Współpraca z otoczeniem gospodarczym jest szczególnie
ważna teraz, gdy jesteśmy na początku nowej perspektywy finansowej UE. Poprzednia była dla nas bardzo udana. W sumie
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że dzięki temu kolejne jubileusze będą się odbywać na
Politechnice kwitnącej nowoczesną myślą inżynierską?
Warto zapytać każdego pracownika i studenta
uczelni — czy identyfikujesz się z misją Politechniki, czy
masz twórczy zapał, czy właściwie go realizujesz? Czy
masz w sobie nadal chęć odkrywania, a nie tylko gromadzenia punktów czy ocen, które pozwolą utrzymać
stanowisko, jakoś zaliczyć ocenę pracownika czy sesję
egzaminacyjną? Można wierzyć, że do bycia częścią
uczelni wystarczy nam motywacja zewnętrzna. Jest nią
choćby system finansowania jednostek naukowych.
Wewnątrz uczelni też można znaleźć takie zewnętrzne motywacje — w ocenie pracowniczej i uznaniowym
systemie podwyżek. Ale motywacją zewnętrzną można
osiągnąć tylko krótkotrwałe efekty — i osobiste, i zbiorowe. A trwanie takich instytucji jak nasza uczelnia, z jej
tradycją i osiągnięciami, zawdzięczamy ludziom, którzy
mieli w sobie wewnętrzną motywację do zmieniania
świata — tego wielkiego, w ramach prowadzonych badań naukowych i tego małego — wokół siebie, w swoim instytucie czy zespole badawczym.
Nasza historia, którą będziemy z okazji jubileuszu przypominać, może być opowiedziana dokumentami i datami, ale do
mnie bardziej przemawia historia opowiedziana losami i dziełami ludzi, którzy budowali naszą markę i prestiż, zmieniali tę
uczelnię i zmieniali świat.
Powoli wzrasta zainteresowanie pracowników uczelni zgłoszeniami patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe. Cieszy współpraca w tym zakresie z zespołami z innych
uczelni. Możliwości mamy jednak znacznie większe niż osiągnięcia w tej dziedzinie. W dalszym ciągu zbyt małe jest zainteresowanie pozyskiwaniem projektów w ramach programów Narodowego Centrum Nauki. Jest to najsłabsza strona naszej działalności.
Mam nadzieję, że zauważalny — choć niewielki — wzrost liczby
realizowanych projektów z NCN znamionuje trwałą tendencję.
W większym stopniu angażujemy się w pozyskiwanie grantów w konkursach organizowanych przez NCBiR oraz inne
instytucje. Liczba projektów zrealizowanych w ostatnim roku
jest większa niż w latach poprzednich. W ostatnim roku zwiększyła się też aktywność publikacyjna. Dotyczy to publikacji
w prestiżowych czasopismach, jak również monografii, książek naukowych, wydań specjalnych, podręczników i pomocy
dydaktycznych. Aby nasza działalność naukowa łatwiej stawała się częścią światowej nauki, „Czasopismo Techniczne” od
2013 roku jest wydawane wyłącznie w języku angielskim. Jest
też publikowane na Portalu Czasopism Naukowych UJ i przez
to dostępne w bibliotekach uniwersytetów Cambridge i Columbia. Dziękuję Panom Rektorom Józefowi Niziołowi i Józefowi
Gawlikowi oraz Prorektorowi Janowi Kaziorowi, a także Wydawnictwu PK za zaangażowanie w tym zakresie.
Także Biblioteka Politechniki Krakowskiej, tworząc Repozytorium PK, jedno z najlepszych repozytoriów instytucjonalnych
w Polsce, przyczynia się do tego, by prezentacja osiągnięć
naszych pracowników miała ogólnoświatowy zasięg. PK jest
ciągle jedną z nielicznych polskich uczelni, które mają własne
repozytorium.
Staramy się stwarzać wygodne warunki do pracy naukowej
i dydaktycznej na uczelni. Po modernizacji budynków czterech
wydziałów zakończyliśmy także termomodernizację budynku
Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Praktycznie od
nowa zbudowaliśmy Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia”. Wreszcie mamy aulę, w której mogą
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z funduszy strukturalnych w latach 2007–2013 pozyskaliśmy
208 mln zł. Niekwestionowany sukces odnieśliśmy w pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W latach 2008–2015 realizujemy aż 48 projektów. Wsparcie
finansowe dotyczyło trzech głównych obszarów: dydaktyki,
współpracy uczelni i biznesu oraz zarządzania uczelnią. W ramach poddziałania dotyczącego programów rozwojowych dofinansowano 10 projektów Politechniki, co jest najlepszym wynikiem w skali kraju.
Liczymy, że nowa perspektywa finansowa UE będzie dla
nas równie owocna. Wiemy, że zmienia się filozofia przyznawania środków na badania naukowe. W programie Inteligentny
Rozwój liderami projektów będą podmioty gospodarcze, a zespoły badawcze będą je wspierać. Jesteśmy gotowi do takiej
współpracy. Dlatego cieszy mnie liczne — jak zwykle — uczestnictwo w dzisiejszej inauguracji przedstawicieli gospodarki,
jeszcze raz dziękuję im za przybycie.
Nasze doświadczenia w owocnej współpracy z gospodarką i samorządami są cennym kapitałem, który możemy zaproponować partnerom. W nowej perspektywie zarządzanie
funduszami europejskimi będzie w większym stopniu odbywać
się w regionach, a tu środki kierowane będą przede wszystkim na tzw. inteligentne specjalizacje. Politechnika Krakowska
ma więc wiele atutów, by skutecznie zabiegać o środki unijne
i kontynuować rozwój, który tak przyśpieszył w ostatnich latach
dzięki wsparciu z Unii.
W nowej perspektywie w jeszcze większym stopniu preferowane będą duże tematy badawcze, realizowane przez duże,
interdyscyplinarne zespoły naukowców. Dlatego nasza uczelnia coraz ściślej współpracuje z innymi uczelniami Krakowa
i szkołami technicznymi z innych regionów. Wyrazem ściślejszej współpracy z uczelniami krakowskimi jest podpisanie listu
intencyjnego z AGH i Uniwersytetem Rolniczym. Taka współpraca otwiera przed nami możliwości większej integracji środowiska, w przyszłości być może stworzenia związku uczelni
w określonych sferach działalności, ale przy zachowaniu pełnej
autonomii szkół. W wymiarze ogólnopolskim dołączyliśmy do
konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji. Uczestnicy obu porozumień dostrzegają potrzebę połączenia sił wokół
stojących przed Polską wyzwań.
Włączamy się aktywnie w działania na rzecz regionu,
współuczestnicząc w rozwiązywaniu problemów Małopolski
i Krakowa. 9 października odbędzie się uroczyste otwarcie
Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, wspólnego dzieła Urzędu Marszałkowskiego i Politechniki Krakowskiej. To jedyne takie w Polsce laboratorium
do prowadzenia badań nad energooszczędnością. Strategiczna dla nas i regionu jednostka naukowa w 85 procentach
została sfinansowana ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W kooperacji z Urzędem
Marszałkowskim powstaje też Małopolskie Centrum Badań
Energooszczędnych. Współtworzymy także powstające
w Krakowie Centrum Kreatywności i Dizajnu. W tej inicjatywie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
uczestniczymy wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym, AGH
i Akademią Sztuk Pięknych. Za współpracę oraz możliwość
uczestniczenia w pracach na rzecz rozwoju regionu dziękuję
Panu Marszałkowi.
Współpracując z samorządem Krakowa, zaangażowaliśmy się między innymi w rozwiązywanie problemów budownictwa z wielkiej płyty oraz związanych z jakością środowiska
zamieszkania miejskich osiedli, a także z uporządkowaniem
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terenów zielonych w Łobzowie. Ma tam powstać nowoczesny
park. Za tę współpracę dziękuję Pani Prezydent. Za wspólne
działania dziękuję także Panu Wojewodzie.
Poświęciłem wiele uwagi wyzwaniom naukowym, stojącym
przed Politechniką. Równie ważną dziedziną naszej działalności jest dydaktyka, jej wyzwania nie są mniejsze. Jeśli optymista w każdej przeciwności widzi okazję, to tak właśnie musimy
spojrzeć na niż demograficzny. Do ubiegłego roku w ogóle go
nie odczuwaliśmy. Tegoroczna rekrutacja była nieco inna. Mieliśmy nieco mniej kandydatów na studia, choć nadal w ogólnej
skali liczba chętnych dwukrotnie przekroczyła liczbę miejsc.
Mamy jednak pierwszy wyraźny sygnał czekających nas zadań,
z każdym rokiem kandydatów na studia będzie mniej. W tym
roku zgłosiło się do nas wystarczająco dużo dobrych chętnych,
by uruchomić wszystkie kierunki studiów stacjonarnych. W sumie przyjęliśmy na studia pierwszego stopnia 3824 studentów.
Mury naszej uczelni opuściło mniej więcej tyle samo absolwentów. Tak więc sumaryczna liczba naszych studentów to wciąż
około 18 tysięcy.
Mamy atuty w konkurencji na rynku edukacyjnym. Zapotrzebowanie na specjalistów o wykształceniu technicznym jest
i wierzymy, że tak pozostanie, a my kształcimy dobrych inżynierów. Nasi wychowankowie łatwo znajdują pracę w zawodzie,
dobrze zarabiają i szybko awansują. Po raz kolejny potwierdzają to badania losów absolwentów prowadzone przez Biuro
Karier. Z najnowszych, którymi objęto rocznik 2013, wynika, że
po roku od obrony pracy dyplomowej pracuje 91 procent absolwentów naszej uczelni. Inżynierowie z dyplomem PK są chwaleni i poszukiwani przez pracodawców. Tylko w naszym Biurze
Karier czekało na nich 3300 ofert pracy od prawie 550 pracodawców. Ponad 30 procent naszych studentów ma pracę już
w trakcie studiów.
Te dobre oceny edukacji na PK, wystawione przez gospodarkę, nie mogą nas uśpić. Musimy obserwować sytuację na
rynku pracy, elastycznie dostosowywać programy studiów
do jego potrzeb. Ciągle musimy rozstrzygać dylemat — wykształcenie jak najbardziej ogólne, szerokie, umożliwiające
łatwe dostosowywanie się do zmieniających się wymagań
pracodawców czy coraz bardziej szczegółowe i praktyczne.
Eksperci, zajmujący się badaniem kompetencji i prognozami,
wskazują na pierwsze, głosy naszych absolwentów — raczej
na drugie. Na pewno musimy być dalekowzroczni i nie ulegać modom, ale też — gotowi do szybkich decyzji i zmian.
Powinniśmy też odważniej konkurować i zabiegać o kandydatów z zagranicy, poszerzyć jeszcze ofertę studiów w języku
angielskim.
Chcemy też współpracować ze szkołami średnimi. Doskonałą promocją dla nas jest udział w projekcie Małopolskiej
Chmury Edukacyjnej. W myśl jego założeń prowadzimy zajęcia dla uczniów tych szkół w laboratoriach uczelni i za pomocą technik e-learningu. Politechnika współuczestniczyła także w utworzeniu Poligonu Energooszczędności przy Zespole
Szkół Budowlanych w Tarnowie. Poligon jest częścią projektu,
w ramach którego u nas powstało Małopolskie Laboratorium
Budownictwa Energooszczędnego.
Nasi absolwenci na pewno muszą być przygotowani do
pracy w międzybranżowych zespołach, i to nie tylko polskich,
ale i międzynarodowych. Muszą nie tylko znać inżynierski
fach, ale i znać życie w całej różnorodności. Nowoczesny
inżynier musi też umieć słuchać, negocjować i być gotowy do
kompromisów. Z drugiej strony, powinien być przygotowany
do roli lidera i wzięcia odpowiedzialności za projekty idące

pod prąd, jeśli tylko ma pewność, że zmienią rzeczywistość
na lepsze. Nasza — nauczycieli — rola, to po pierwsze stwarzać warunki do takiego wszechstronnego rozwoju młodych
ludzi, po drugie — motywować, by chcieli wykorzystywać
szanse.
Wy, którzy dziś rozpoczynacie studia, daliście sobie
pierwszą szansę, wybierając tę uczelnię i studia techniczne.
Nie prześpijcie następnych szans. Wiele takich tu znajdziecie, nie tylko w programie studiów — 80 kół naukowych, ponad 30 sekcji sportowych AZS, kursy językowe w Centrum
Praktycznej Nauki Języków Obcych, szkolenia z umiejętności
miękkich prowadzone przez Centrum Pedagogiki i Psychologii czy Biuro Karier, działalność w samorządzie studenckim,
możliwość zdobywania zawodowych certyfikatów, wreszcie
możliwość uczestniczenia w wymianie międzynarodowej —
w ramach Programu Erasmus czy ponad 100 umów dwustronnych Politechniki z uczelniami całego świata. Zaglądajcie też
do naszych galerii sztuki i miejsca szczególnego — Muzeum
Politechniki Krakowskiej, obchodzącego jubileusz 10-lecia istnienia. Jego obecna wystawa „Tadeusz Kościuszko na znaczkach Poczty Polskiej” poświęcona jest patronowi uczelni.

Działalność wydawnicza zaowocowała wydaniem 11 biuletynów Muzeum PK. Za aktywność w pielęgnowaniu historii Politechniki dziękuję Radzie Muzeum na czele z Panem
Rektorem Marcinem Chrzanowskim. Dziękuję też wszystkim
pracownikom uczelni za codzienną, pełną oddania pracę na
rzecz Politechniki. Wyrazy szczególnej wdzięczności składam kończącym pracę w roli dyrektorów: pani dr Władysławie Marii Francuz z Centrum Pedagogiki i Psychologii, pani
Jadwidze Widziszewskiej z Centrum Transferu Technologii
i dr Adamowi Taborowi z Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości.
W dniu inauguracji roku jubileuszowego spoglądamy
wstecz na historię naszej uczelni i widzimy, że to był czas wykorzystanych szans. Czerpiemy z niego inspirację. Widzimy
pełną determinacji drogę założycieli Politechniki Krakowskiej,
kreatywność i odwagę naszych poprzedników. Wdzięczni i zobowiązani im, chcemy do trwającego już 70 lat dzieła dołożyć
własną cegiełkę.
Tytuł wystąpienia pochodzi od redakcji.

Szanujcie naszą Alma Mater

Fot.: Jan Zych

Wystąpienie Wojciecha Riegera — prezesa Stowarzyszenia Wychowanków
Politechniki Krakowskiej (omówienie)
70 lat istnienia
Politechniki Krakowskiej to okres, w którym nastąpiły ogromne zmiany — tak
wielkie, że aż trudne
do ogarnięcia. W historii Polski doszło
do zmiany ustrojowej,
ale wiele też zmieniło
się w świecie techniki. Nadeszły komputery, Internet, telefonia komórkowa, bez
których dziś trudno
sobie wyobrazić codzienne życie. Młode
pokolenie nie potrafi
już inaczej funkcjonować, jak tylko posługując się Facebookiem, Twitterem, portalami społecznościowymi i innymi
nowoczesnymi zdobyczami współczesnej techniki. — Trochę
tylko żałuję, że żargon SMS-ów, maili czy ćwierkania wypiera
tradycyjne sposoby rozmowy — mówił podczas inauguracji na
Politechnice Krakowskiej prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Zwróciwszy się zaś wprost do
studentów, którzy tego dnia złożyli ślubowanie, powiedział: —
Studiujcie z pasją!

W swym wystąpieniu Wojciech Rieger zachęcał młodych
ludzi do uważnego słuchania wykładów, bo nigdy nie wiadomo, który ich fragment i kiedy może się okazać w życiu bardzo
potrzebny. Zachęcał także do szukania i rozwijania zainteresowań i uczenia się pracy zespołowej. — Uczelnia daje wam
taką szansę. Koła naukowe, grupy dyskusyjne, AZS, Samorząd Studencki… Nie sposób tego wszystkiego wyliczyć —
mówił Wojciech Rieger, radząc równocześnie: — Organizujcie
rajdy, happeningi, sympozja, bierzcie udział w spotkaniach
z ciekawymi ludźmi i organizujcie je. Jako członkowie Stowarzyszenia Wychowanków i starsi koledzy służymy Wam pomocą i chętnie podzielimy się naszą praktyczną wiedzą i doświadczeniem.
Przykładem osób, które na studiach znalazły swoją pasję,
są ci, którzy po ukończeniu Politechniki zostali profesorami,
wybitnymi inżynierami, biznesmenami, a także ludźmi kultury
i sztuki. — Dzisiaj to laureaci Złotej Księgi Wychowanków PK.
Mam nadzieję, że i Wy wpiszecie się w tę historię i już jako
absolwenci będziecie wiernie kontynuować tę tradycję — powiedział Wojciech Rieger. Zachęcał też brać studencką do korzystania z kulturalnego bogactwa, jakie oferuje Kraków.
Kończąc swe wystąpienie, prezes SWPK wezwał studentów do szanowania profesorów, wykładowców i kolegów, a także do szanowania mienia uczelni. — Szanujcie naszą Alma
Mater, bo godna jest najwyższego szacunku. Brońce jej dobrego imienia, wielkiego dorobku i wspaniałej tradycji — apelował
Wojciech Rieger.
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Wybór PK to krok w stronę lepszego życia

Laureatki

Do tradycji Politechniki Krakowskiej należy pochód, podążający ulicami miasta na uroczystość inauguracji roku akademickiego. W tym roku przemarsz odbył się z kościoła św. Floriana,
ulicami Warszawską i Szlak, do budynku Międzywydziałowego
Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”. Orszak otwierała Krakowska Orkiestra Staromiejska, za nią podążały poczty
sztandarowe. Następnie szły władze Politechniki z rektorem
prof. Kazimierzem Furtakiem, członkowie Senatu Akademickiego oraz pozostali pracownicy uczelni i studenci.

Podczas inauguracji roku
akademickiego na PK wręczono dwie nagrody. Nagrodę im. Profesora Zbigniewa
Engela I stopnia otrzymała
dr inż. Agnieszka Makara
(zdjęcie górne), pracownik
Instytutu Chemii i Technologii
Nieorganicznej na Wydziale
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, za pracę doktorską „Badania otrzymywania
tripolifosforanu sodu metodą
jednostopniową z regulacją
zawartości głównego składnika i faz krystalicznych”. Nagroda Fundacji Wspierania
Młodych Talentów (powołanej
przez prof. Janusza Magierę)
przypadła studentce architektury krajobrazu na Wydziale
Architektury PK inż. Milenie
Mojeckiej (na zdjęciu dolnym).
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Fot.: Jan Zych

W drodze na inaugurację

Fot.: Jan Zych

pozwalające bardziej twórczo i skutecznie realizować
swoje cele. PK oferuje rozwijanie tych umiejętności.
Dzięki swej wieloletniej działalności Samorząd
Studencki PK zdobył dość
duże uznanie i silną pozycję
w środowisku akademickim
Krakowa. Podejmowane na
PK inicjatywy są znane szeroko również w całej Polsce,
mówił przewodniczący Janusz Rogulski. Wspomniał,
że rozpoczynający się rok
akademicki jest szczególnie
ważny dla braci studenckiej
nie tylko ze względu na jubileusz 70-lecia PK, ale także ze
względu na przypadające w tym czasie 25-lecie działalności
Samorządu Studenckiego PK. Zapewnił, iż samorząd zawsze
chętnie pomoże potrzebującym w studiach. Zapraszając do
udziału w pracach samorządu, przewodniczący powiedział,
że podejmowane tu inicjatywy pozwolą odpocząć po trudach
nauki.

Fot.: Jan Zych

— Cieszę się, że możemy wspólnie rozpocząć nowy rok
akademicki na Politechnice Krakowskiej. Jest to rok wyjątkowy i ważny dla naszej społeczności akademickiej. Jest to rok,
w którym patrzymy na 70-letnią historię uczelni i staramy się
planować jej jak najlepszą przyszłość. Być może na tym etapie
jeszcze nie macie świadomości, że przez kilka najbliższych lat
swoich studiów będziecie uczestniczyć w budowaniu tej przyszłości — powiedział Janusz Rogulski na początku swego wystąpienia do studentów I roku.
Wybór Politechniki Krakowskiej, uczelni o wieloletniej tradycji, historii i utwierdzonej renomie był krokiem w stronę lepszego życia. Wszak to z PK wywodzą się wybitni inżynierowie,
którzy mieli wpływ na rozwój naszego kraju. Stąd także pochodzą absolwenci dziś tak bardzo oczekiwani na rynku pracy, ponieważ dyplom ukończenia studiów na PK jest wysoko ceniony.
Ale studentów rozpoczynających dziś naukę czeka mnóstwo
wytężonej pracy, mówił Janusz Rogulski.
Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów PK
nie krył, że kolejne, nawet doskonale zdane egzaminy, to niestety nie wszystko. Niekoniecznie muszą być one receptą na
sukces. Gdy tak wielu absolwentów kierunków technicznych
opuszcza uczelnie, zaczynają się liczyć dodatkowe umiejętności. Od dzisiejszego inżyniera wymaga się nie tylko ścisłej wiedzy technicznej — istotne stają się tzw. umiejętności miękkie,

Fot.: Jan Zych

Wystąpienie Janusza Rogulskiego — przewodniczącego Parlamentu
Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej (omówienie)

Inauguracja na wydziałach PK
Każdy wydział szkoły wyższej przypomina do pewnego
stopnia uczelnię w miniaturze. Wyrazem tego jest organizowanie przez poszczególne wydziały Politechniki Krakowskiej odrębnych inauguracji roku akademickiego.
Pierwsze inauguracje wydziałowe odbyły się 27 września.
Na WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA zebranych powitał prodziekan dr hab. inż. Marian Hopkowicz, prof. PK w zastępstwie pani dziekan prof. Elżbiety Nachlik, która nie mogła
przybyć na uroczystość. Wykład inauguracyjny „Środowisko inżyniera” wygłosił Jacek Zalewski, dyrektor krakowskiego biura
firmy Ove Arup & Partners Int. Ltd Sp. z o.o., Oddział w Polsce,
notabene absolwent WIŚ Politechniki Krakowskiej. Władze rektorskie reprezentował prorektor prof. Leszek Mikulski.
Tego samego dnia także WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
zorganizował inaugurację dla słuchaczy studiów zaocznych.
Obie ceremonie miały miejsce w budynku Międzywydziałowego
Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”.
Dla studentów studiów stacjonarnych WYDZIAŁ INŻYNIERII
LĄDOWEJ inaugurację przygotował 1 października w Centrum
Sportu i Rekreacji przy ul. Kamiennej. Wykład inauguracyjny „Koleje dużych prędkości — rozwój i perspektywy” wygłosił
dr hab. inż. Juliusz Sołkowski z Instytutu Inżynierii Drogowej
i Kolejowej PK. Uroczystość prowadził dziekan prof. Tadeusz Tatara, a władze uczelni reprezentował prorektor prof. Jan Kazior.
Również 1 października rok akademicki rozpoczęły trzy
inne wydziały. W „Działowni” WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI
I INFORMATYKI zainaugurował nowy rok wykładem „Pomiary
w świecie obiektów femtometrowych”, przedstawionym przez
dr. hab. inż. Krzysztofa Korcyla, prof. PK z Instytutu Teleinformatyki PK. Informację o wydziale prezentował przybyłym na
uroczystość dziekan dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK.
Obecny był prorektor dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz,
prof. PK jako przedstawiciel władz uczelni.
Obiekt CSiR przy ul. Kamiennej gościł inaugurację
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY. Otworzył ją dziekan prof. Jacek

Gyurkovich. Wykład inauguracyjny „Miasto przyszłości”, wygłoszony przez prof. Elżbietę Węcławowicz-Bilską, z pewnością
pobudził wyobraźnię studentów I roku. Władze rektorskie podczas tej uroczystości reprezentował prof. Dariusz Bogdał.
W godzinach popołudniowych 1 października społeczność
WYDZIAŁU MECHANICZNEGO spotkała się — podobnie jak
w latach poprzednich — w Muzeum Lotnictwa. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Trendy w światowej energetyce” wygłosił
prof. Antoni Tajduś, były rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.
Uroczystość, w której z ramienia władz uczelni uczestniczył
prorektor dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK, prowadził dziekan prof. Leszek Wojnar.
Pozostałe dwie inauguracje wydziałowe odbyły się 2 października. Na WYDZIALE INŻYNIERII i TECHNOLOGII
CHEMICZNEJ dr hab. inż. Piotr Michorczyk przedstawił wykład
„Kataliza dziś i jutro”. W uroczystości prowadzonej przez dziekana prof. Zygmunta Kowalskiego władze rektorskie reprezentował
prof. Leszek Mikulski. Inauguracja odbyła się w „Działowni”.
Godzinę później w budynku CSiR przy ul. Kamiennej prof. Adam Jagiełło, dziekan WYDZIAŁU INŻYNIERII
ELEKTRYCZNEJ i KOMPUTEROWEJ powitał przybyłych na
ostatnią już inaugurację wydziałową na PK. Zgromadzeni wysłuchali wykładu dr. hab. inż. Grzegorza Skarpetowskiego, prof. PK
„Trakcja elektryczna — przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.
W imieniu władz uczelni przybył prorektor prof. Jan Kazior.
Ceremonie inauguracyjne na wydziałach toczyły się w zgodzie z tradycjami akademickimi, co nie przeszkodziło w okraszeniu niektórych uroczystości indywidualnymi akcentami.
Uroczystość na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki poprzedziło odegranie „Hejnału Mariackiego”. Natomiast Wydział
Mechaniczny swoją inaugurację, zorganizowaną w mającej
specyficzny klimat scenerii hangaru pełnego maszyn latających, urozmaicił dodatkowo występem Krakowskiej Orkiestry
Staromiejskiej.

Pożyteczny „Adapciak”

Mecz PK kontra reszta Krakowa
wygrany!

Dla osób przyjętych na PK na I rok studiów Samorząd Studencki zorganizował program zajęć przygotowawczych. Tradycyjny „Adapciak” odbył się w dniach 8–14 września i składał
z dwóch części — krakowskiej i wyjazdowej.
Najpierw uczestnicy zapoznawali się z uczelnią, jej wydziałami i obiektami, a także spotkali się z władzami PK. Odbyły
się warsztaty i szkolenia z zakresu regulaminu studiów i pomocy materialnej. Następnie przeniesiono się do Andrzejówki — małej miejscowości nad Popradem. Zorganizowano tu
wiele gier i zabaw służących integracji grupy. W Andrzejówce
uczestnikom „Adapciaka” wizytę złożył prorektor ds. studenckich prof. Leszek Mikulski. Wziął udział w „Sesji na wesoło”,
podczas której nowicjusze poznawali realia sesji egzaminacyjnej, przedstawionej im w krzywym zwierciadle. W tegorocznym
„Adapciaku” uczestniczyło 56 osób.

(R.)

(ps)

W dniu inauguracji roku akademickiego na Politechnice
Krakowskiej w hali ośrodka sportowego PK w Czyżynach rozegrany został po południu mecz siatkówki, inaugurujący nowy
sezon sportowy na naszej uczelni. Po jednej stronie siatki stanęła drużyna pracowników Politechniki, po drugiej — reprezentacja pracowników pozostałych szkół wyższych Krakowa. Po
zaciętej walce drużyna Politechniki zwyciężyła 2:0.
Zespół naszych rywali składał się z zawodników wystawionych
przez Akademię Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Jagielloński, Akademię Górniczo-Hutniczą, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny i miał trenera w osobie prof. Jana Kusińskiego z AGH. Kapitanem zwycięskiej drużyny był prof. Dariusz
Bogdał, prorektor PK ds. kształcenia i współpracy z zagranicą.

(R.)
9
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Do Złotej Księgi Wychowanków wpisano
ambasadorów Politechniki
Po uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego na
Politechnice Krakowskiej odbyła się jeszcze jedna bardzo
miła ceremonia. Do Złotej Księgi Wychowanków PK wpisane zostały nowe nazwiska osób, które po zakończeniu
studiów wyróżniły się znaczącymi osiągnięciami zawodowymi. Była to już XV edycja wpisów do Złotej Księgi.

Fot.: Jan Zych
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— Poprzez swoją pracę, poprzez swoje osiągnięcia jesteście Państwo znakomitymi ambasadorami Politechniki Krakowskiej — powiedział rektor PK prof. Kazimierz Furtak, zwracając
się do osób uhonorowanych złotym wpisem. Rektor podkreślił,
że uczelnia przywiązuje dużą wagę do spotkań z wybitnymi
wychowankami, czego świadectwem było przybycie na uroczystość w Sali Senackiej dziekanów czterech wydziałów PK:
prof. Elżbiety Nachlik (Wydział Inżynierii Środowiska), prof.
Jacka Gyurkovicha (Wydział Architektury), prof. Tadeusza Tatary (Wydział Inżynierii Lądowej) i prof. Leszka Wojnara (Wydział
Mechaniczny).
Do Złotej Księgi wpisani w tym roku zostali i 3 października
dyplomy potwierdzające wpis odebrali:
● Jerzy Niedbała (Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej) —
zastępca dyrektora oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie od 2006 r., od 2010 r. operacyjny
szef Osłony Hydrologicznej Kraju IMGW, współpracuje od
lat ściśle z Instytutem Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK,
inicjując i realizując zajęcia dydaktyczne;
● Andrzej Pająk (Wydział Budownictwa Lądowego) — zastępca dyrektora ds. inwestycji kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, uczestniczył
w budowie autostrady nr 1 w Iraku, w latach 1991–1994 był
arbitrem z listy prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

● Marek Stanisław Paszucha (Wydział Budownictwa Wodnego) — pod koniec lat 80. był wiceprezydentem Krakowa,
w latach 1996–2003 w służbie dyplomatycznej jako ambasador RP w Kuala Lumpur w Malezji oraz ambasador RP
w Brunei (od 1997 r.) z siedzibą w Kuala Lumpur, po powrocie do kraju został wiceprezesem zarządu Agencji Rozwoju
Miasta Krakowa;
● Wiesław Staszecki (Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej)
— realizował na Uniwersytecie Jagiellońskim pilotażowy program wymiany w obiektach zabytkowych kotłowni węglowych
na kotłownie zasilane gazem (m.in. w Collegium Novum i Collegium Maius), w firmie Frutaroma został prezesem zarządu,
był współwłaścicielem i prezesem zarządu firmy IGLOKRAK
— Regionalnego Przedsiębiorstwa Przemysłu Chłodniczego,
obecnie właściciel i prezes zarządu firmy Krak Inwestycje;
● Krzysztof Szilder (Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej) —
obronił doktorat na PK dwa lata po otrzymaniu tytułu magistra, pracował jako profesor w Kitami Institute of Technology
w Japonii, obecnie w Aerospace, National Research Council w Ottawie (Kanada), zajmując się problemami oblodzeń
w lotnictwie, jest redaktorem czasopisma naukowego „Cold
Regious Science and Technology” publikowanego przez
wydawnictwo Elsevier;
● Stanisław Wojtas (Wydział Inżynierii Środowiska) — współwłaściciel i członek zarządu w firmie Cermet-Bud Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Inżynierskie w Krakowie, od lat współpracuje ściśle z Instytutem Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK
w zakresie realizacji prac studialnych i koncepcyjnych związanych z programami ochrony przed powodzią;
● Andrzej Wójtowicz (Wydział Budownictwa Lądowego) — był
dyrektorem w Rejonie Budowy Dróg i Mostów w Trzebini,
w latach 1979–1989 dyrektor Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych nr 2, także prezes PT-H Technotim
i KPIS Instalacje, był koordynatorem i inspektorem nadzoru
robót przy budowie Auditorium Maximum UJ i terminalu pasażerskiego w krakowskim porcie lotniczym.
Spotkanie, które odbyło się w Sali Senackiej, zakończył
krótki okolicznościowy wykład Krzysztofa Szildera, który przedstawił działalność National Research Council — kanadyjskiej
instytucji kojarzącej uniwersytety z przemysłem.

(ps)

We własnej auli
Obiekty po dawnych koszarach wojskowych przy ul. Warszawskiej, przejęte przez Politechnikę Krakowską we władanie
w początkowym okresie jej istnienia, nie posiadały pomieszczenia mogącego pełnić rolę auli akademickiej. Ceremonie inauguracji roku akademickiego dla całej uczelni organizowano więc
w przeszłości często w obiektach wynajmowanych.
W odległej przeszłości, a także w latach ostatnich był to
Teatr im. Juliusza Słowackiego. Wynajmowano też niegdyś
obszerne, wygodne pomieszczenia kina „Kijów” czy Nowohuckiego Centrum Kultury, a przed kilku laty także Muzeum
Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”. Organizowano uro10

czystości inauguracyjne również na terenie uczelni, i to w kilku
miejscach: w sali na piętrze budynku „Stołówki” (dziś siedziba
Galerii „Gil”), hali Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Kamiennej (po raz pierwszy z okazji oddania tego obiektu do użytku
w 1996 r.), a także w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym
„Kotłownia”. Po 70 latach nadszedł kres tej tułaczki. Rok akademicki 2014/2015 powitaliśmy w auli oddanego do użytku
w maju budynku Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”. We własnej auli!

Lesław Peters
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Kronika
2–4 IX XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. W debacie ekspertów poświęconej efektywności energetycznej wziął udział
rektor PK prof. Kazimierz Furtak.
4 IX Inauguracja kolejnej edycji „Herbaciarni Naukowej” — cyklu spotkań młodzieży z naukowcami i ludźmi kultury organizowanego przez Fundację „Panteon Narodowy”. Wykład pt. „Krakowskie forty” wygłosił dr inż. arch. Krzysztof Wielgus.
8–14 IX Obóz adaptacyjny i integracyjny dla nowych studentów PK „Adapciak 2014 Kraków — Muszyna”.
10–12 IX XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2014 „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”, zorganizowana przez Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej PK.
11–12 IX Seminarium Instytutu Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej PK „Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksploatacją
transportu szynowego na budynki i ludzi w budynkach — diagnostyka i zapobieganie WIBROSZYN 2014”.
17–18 IX Konferencja „Gazety Wyborczej” pt. „Pracownia miast: Kraków”. Debata poświęcona tematyce rozwoju Krakowa, zorganizowana w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym PK „Działownia”.
18 IX Konferencja „Skąd biorą się gniew i agresja u dzieci i młodzieży w szkole? Jak sobie z tym radzić?” zorganizowana przez
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym PK „Kotłownia”.
18–19 IX Konferencja podsumowująca projekt „SHAPE-IT: Kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań komunikacyjnych
mieszkańców miast europejskich — Shaping Sustainable Transport Patterns in European Cities”, zorganizowana przez
Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Wydziału Inżynierii Lądowej PK oraz konsorcjum projektu Stepping Stones —
ERA-NET w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym PK „Działownia”.
20 IX Zakończenie VII edycji studiów podyplomowych z zakresu zarzadzania infrastrukturą lotniskową na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.
20–23 IX Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w Smolniku koło Lutowisk.
22–23 IX Targi edukacyjne „Krakowski Salon Maturzystów”.
22 IX — 8 X Wystawa twórczości Roksany Gołębiowskiej „Światło i przestrzeń” w Galerii PK „Kotłownia”.
22 IX — 10 X Wystawa malarstwa Samuela Paremuzyana w Galerii PK „Gil”.
23 IX Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki „Akopol”.
„Europejskie programy metrologiczne: EMRP i EMPIR — szanse dla polskiej metrologii” — warsztaty zorganizowane
przez Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego PK wraz z Głównym Urzędem Miar.
23–24 IX Wizyta prorektora ds. studenckich w Technische Universität Berlin w ramach współpracy PK z tą uczelnią.
24 IX Posiedzenie Rady Wydziału Architektury PK, połączone z obchodami jubileuszu 90. urodzin prof. Elżbiety Dąmbskiej-Śmiałowskiej.
24–26 IX 2014 International Conference on Principles and Practices of Programming on the Java Platform: virtual machines, languages and tools (PPPJ’14) — międzynarodowa konferencja na temat zasad i praktyk programowania na platformie
Java zorganizowana w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym PK „Kotłownia”. Konferencja odbyła się w Polsce po raz
pierwszy.
25 IX Udział rektora PK prof. Kazimierza Furtaka w posiedzeniu Kapituły „Innovatora Małopolskiego”.
25–26 IX Konferencja Motoryzacyjna KONMOT 2014 pt. „Rozwój pojazdów samochodowych — budowa, eksploatacja, ekologia
i bezpieczeństwo”, zorganizowana przez Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Wydziału Mechanicznego PK i Komisję Motoryzacji PAN.
26 IX Małopolska Noc Naukowców.
27 IX Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Lądowej PK dla studentów studiów niestacjonarnych.
Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Środowiska PK.
Spotkanie koncertowe Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej i Orkiestry Trondheim (Norwegia) podczas Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr i Big-Bandów w Sali Teatralnej Klubu Garnizonowego w Krakowie.
29 IX Uroczyste rozpoczęcie czterdziestego, jubileuszowego roku akademickiego Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków PK.
30 IX Spotkanie władz uczelni z pracownikami PK odchodzącymi na emeryturę w 2014 r.

Opracowała: Renata Dudek

Zarządzenia rektora PK
Nr 34 z 15 września 2014 r. w sprawie
„Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla studentów Politechniki Krakowskiej”.
Nr 35 z 15 września 2014 r. w sprawie
„Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy
materialnej dla doktorantów Politechniki
Krakowskiej”.

Nr 36 z 18 września 2014 r. w sprawie
wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej „Regulaminu gospodarki finansowej
Politechniki Krakowskiej”.
Nr 37 z 18 września 2014 r. w sprawie
wprowadzenia „Instrukcji sporządzania,
obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych na Politechnice Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki.
Nr 38 z 18 września 2014 r. w sprawie
wprowadzenia „Instrukcji przeprowadzania

inwentaryzacji środków pieniężnych, rzeczowych składników majątku oraz wartości
niematerialnych i prawnych na Politechnice Krakowskiej”.
Nr 39 z 18 września 2014 r. w sprawie
wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej
„Zasad (polityki) rachunkowości”.

MZ
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Rektor i Senat

Debata z udziałem rektora Politechniki Krakowskiej
podczas XXIV Forum Ekonomicznego w Krynicy

—

—

Informacje

—

—

—

—

—

—

—

Senat podjął uchwały w sprawie:
powołania
recenzenta
dorobku
prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego
w związku z toczącym się postępowaniem o nadanie tytułu doctora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej;
zatrudnienia dr. hab. inż. Krzysztofa Korcyla na stanowisku profesora
nadzwyczajnego;
przyjęcia regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone
usługi edukacyjne, trybu i warunków
zwalniania z tych opłat studentów
studiów I i II stopnia na Politechnice
Krakowskiej oraz zasad pobierania
opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na
Politechnice Krakowskiej;
przyjęcia wzorów umów w sprawie
warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów;
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu pobierania opłat za
świadczone usługi edukacyjne na
studiach I i II stopnia na Politechnice
Krakowskiej;
zmiany efektów kształcenia na
kierunku architektura krajobrazu
studiów drugiego stopnia, prowadzonych na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej;
zmian w wieloletnim planie inwestycji
Politechniki Krakowskiej w zakresie
robót budowlanych i projektowych
oraz w planie na rok 2014;
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych na terenie
kampusu PK w Czyżynach służebnością przesyłu (3 uchwały);
zmiany w „Statucie Politechniki Krakowskiej”.

Fot.: Jan Zych

rd

12

Jak zużywać mniej energii
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym tegorocznemu Forum Ekonomicznemu w Krynicy, jak co roku gromadzącemu znane postacie polityki
i biznesu, był panel dyskusyjny pod
hasłem „Efektywność energetyczna
— moda czy konieczność?”. Debatę zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we
współpracy z Politechniką Krakowską. W gronie ekspertów zaproszonych do udziału w dyskusji był rektor
PK prof. Kazimierz Furtak.
Do rozwoju budownictwa o bardzo
niskim zużyciu energii obliguje Polskę
dyrektywa Unii Europejskiej. Według
niej państwa członkowskie mają od
31 grudnia 2020 r. wznosić wyłącznie
budynki cechujące się niemal zerowym
zużyciem energii, a władze publiczne
z takich obiektów powinny korzystać już
od 31 grudnia 2018 r. Tymczasem polskie doświadczenie w tej dziedzinie jest
ciągle jeszcze bardzo małe. Gospodarka
potrzebuje silnego wsparcia ze strony
jednostek naukowo-badawczych.
Panel dyskusyjny poświęcony problemom efektywności energetycznej
odbył się 3 września, w drugim dniu
krynickiego forum. Moderatorem debaty był wicemarszałek województwa
małopolskiego Roman Ciepiela. Za
kanwę do rozmowy ekspertów przyjęto
realizowany w naszym województwie
projekt „SPIN — Model transferu innowacji w Małopolsce” oraz doświadczenia dwóch uczelnianych ośrodków badawczych — Małopolskiego Centrum
Budownictwa Energooszczędnego, prowadzonego przez Politechnikę Krakowską i Centrum Inteligentnych Systemów
Informatycznych, prowadzonego przez
Akademię Górniczo-Hutniczą.
O doświadczeniach i planach Politechniki Krakowskiej mówił prof. Kazimierz Furtak. Przedstawił on zarówno
projekty Małopolskiego Laboratorium
Budownictwa Energooszczędnego (na
zdjęciu obok) oraz Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, jak również całkiem nowego
przedsięwzięcia PK — Małopolskiego
Centrum Badań Energooszczędnych.
Ideą tej ostatniej inicjatywy jest skupienie

wokół zagadnień obniżania zużycia energii wszystkich wydziałów naszej uczelni.
Podejmowane przez PK działania z jednej strony zwiększą społeczną świadomość zagadnień związanych z budownictwem energooszczędnym, z drugiej
zaś przysporzą gospodarce specjalistów
w tym zakresie. Warty podkreślenia jest
fakt, że osoby zaangażowane na PK
w działania służące zmniejszaniu energochłonności budynków będą dysponować
zapleczem laboratoryjnym na europejskim poziomie.
Rektor PK duży nacisk położył na
kwestię współpracy nauki i gospodarki.
Mówił o konieczności otwarcia się szkół
wyższych na potrzeby rynkowe oraz prezentowania się uczelni jako atrakcyjnego
partnera biznesowego. Jako dobry przykład tego typu działań prof. Kazimierz
Furtak przedstawił liczne kontakty jednostek Politechniki Krakowskiej z przedsiębiorstwami.
W debacie uczestniczyli również:
prezes zarządu GE Polska Beata Stelmach, wiceprzewodniczący SME Europe Peter Olajos (Węgry), zastępca
prezesa zarządu NFOŚiGW dr Barbara
Koszułap oraz pełnomocnik rektora AGH
ds. informatyzacji uczelni, CEO CC Poland Plus KIC InnoEnergy dr inż. Rafał
Mrówka. Spotkanie odbyło się w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego.

(ps)

Fot.: Jan Zych

Posiedzenie Senatu PK
26 września 2014 r.

Pracownicy
Profesor tytularny
Czesław Niżankowski
Urodził się 25 marca 1948 r. w Rzeszowie. Jest absolwentem I Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława
Konarskiego w Rzeszowie. Dyplom magistra inżyniera mechanika (specjalność:
technologia aparatury przemysłowej)
uzyskał w 1972 r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Natomiast w 1978 r. uzyskał dyplom Studium
Zarządzania Przemysłem Lotniczym
Instytutu Organizacji, Zarządzania i Doskonalenia Kadr w Warszawie. W 1982 r.
ukończył Studium Doktoranckie Wydziału
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej
(specjalność: obróbka materiałów, narzędzia i technologia budowy maszyn). Pracę doktorską pt. „Wpływ nieciągłości powierzchni roboczej na trwałość ściernicy
w procesie szlifowania czołowego” obronił
w 1988 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie
budowy i eksploatacji maszyn (specjalność: technologia maszyn) uzyskał na
Wydziale Mechanicznym PK w 1996 r.
14 sierpnia 2014 r. prezydent RP nadał
mu tytuł profesora nauk technicznych.
Pierwszą pracę zawodową podjął
w Krakowie, w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kraków” na stanowisku
technologa. Pracę tę zakończył w 1979 r.
jako kierownik zespołu technologicznego produkcji lotniczej i silnikowej. Do
1981 r. jako specjalista projektant pracował w Przedsiębiorstwie Projektowo-Technologicznym Przemysłu Lotniczego
i Silnikowego „PZL-Kraków”. Po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce został zmuszony do podjęcia pracy w Krakowskiej Fabryce Aparatury Pomiarowej
„MERA-KFAP”, w charakterze starszego specjalisty weryfikatora dokumentacji
technicznej.
Od 1982 r. do chwili obecnej pracuje
na Politechnice Krakowskiej. Początkowo był zatrudniony jako starszy asystent,
później adiunkt, a od 1999 r. pracuje
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Technologii Maszyn
i Automatyzacji Produkcji. W latach
2004–2007 kierował Zakładem Technologii Obróbki tego instytutu. W 1998 r.,
równolegle do pracy na PK, objął stanowisko docenta w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Mechanicznego

w Tarnowie. W 2002 r. został wybrany na
przewodniczącego Rady Naukowej ośrodka, a pracę tę kontynuował do 2012 r.
Jest specjalistą w zakresie technologii maszyn i uzbrojenia, w szczególności
technologii obróbki ściernej i technologii
lotnictwa. Początkowo jego zainteresowania naukowe związane były z optymalizacją procesów technologicznych oraz
badaniami wybranych wyrobów lotniczych i broni pancernej. Wszystkie wyniki
tych działań zostały wdrożone w polskim
przemyśle zbrojeniowym. W 1986 r. opracował oryginalny model symulacyjny,
objaśniający wpływ kształtu, liczby i położenia nieciągłości czynnej powierzchni
ściernicy na procesy samozataczania jej
występów oraz doświadczalnie go zweryfikował. Model zyskał uznanie w kraju
i za granicą ze względu na swoje walory naukowe i utylitarne. Zaowocowało to
nagrodą indywidualną III stopnia ministra
edukacji narodowej oraz dwoma patentami. Na przełomie lat 1986/1987, we
współpracy z Fabryką Tarcz Ściernych
w Grodzisku Mazowieckim i Fabryką
Narzędzi Ściernych w Mszanie Dolnej,
podjął analityczne i doświadczalne badania nad wykorzystaniem lotnych i stałych
produktów spalania węgla jako ścierniw
do wytwarzania narzędzi ściernych. Za
efekty tych badań w 2003 r. otrzymał
Srebrny Krzyż Zasługi oraz uzyskał
4 patenty. W kolejnych latach zajmował
się badaniami rozpoznawania przypaleń
szlifierskich przy zastosowaniu metody
indukcyjnej. Opracowany wówczas i wykonany we współpracy z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie system
Compwirotest 14 został wdrożony w Fabryce Silników Elektrycznych „Tamel”
w Tarnowie oraz wyróżniony nagrodą zespołową ministra przemysłu RP w 2000 r.
Uzyskano też 2 patenty zespołowe.
W 2010 r. za współudział w opracowaniu
założeń
konstrukcyjno-

-technologicznych takich systemów
obronnych, jak: Biała, San i Głuszec,
otrzymał Złoty Medal „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”.
W swoim dorobku naukowym ma
190 publikacji naukowych oraz 79 niepublikowanych prac naukowych. W wyniku prowadzonych badań i udziału
w 6 projektach badawczych opublikował 18 artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
53 artykuły w krajowych czasopismach
i zeszytach naukowych, 38 rozdziałów
w monografiach naukowych oraz książkę naukową pt. „Technologia i eksploatacja ściernic z korundów spiekanych
stosowanych w procesach szlifowania
płaszczyzn”. W latach 2003–2011 pod
jego redakcją powstało 6 monografii
wydanych bądź to przez PK (np. „Selected problems of abrasive machining”),
bądź też przez OBR SM w Tarnowie
(np. „Systemy obrony przeciwlotniczej
i powietrznej”). Był także współautorem i redaktorem podręcznika akademickiego PK pt. „Laboratorium obróbki
ubytkowej i powłok ochronnych”. Brał
udział w ponad 80 międzynarodowych
konferencjach naukowych, przy czym
28 razy przewodniczył obradom. Wdrożył w przemyśle 1400 procesów technologicznych i wyniki 43 prac naukowo-badawczych. Jest członkiem zwyczajnym Academy of Engineering in Poland
oraz ekspertem Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN.
Wieloletni rzeczoznawca SIMP i biegły
sądowy Sądu Okręgowego w Krakowie.
W latach 2000–2005 był członkiem
Rady Programowej Centrum Szkolenia
i Organizacji Systemów Jakości PK,
a w latach 2003–2007 pełnomocnikiem dziekana WM PK ds. współpracy
z Chmielnickim Uniwersytetem Narodowym. W 2005 r. został powołany na
przewodniczącego wydziałowej komisji
ds. przewodów doktorskich z zakresu
„systemy i procesy wytwarzania”. Był
także opiekunem naukowym kilku specjalności z dziedziny inżynierii produkcji.
Prowadził zajęcia dla studentów
wszystkich poziomów studiów z przedmiotów ukierunkowanych na technologię maszyn. Wykładał na zagranicznych
uniwersytetach w Chemnitz, Jenie, Miskolcu, Budapeszcie, Zilinie, Chmielnickim i Sofii. Wypromował 5 doktorów
nauk technicznych, recenzował 7 prac
doktorskich i 3 prace habilitacyjne oraz
opiniował wniosek o docenturę i o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.
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Za dorobek naukowy, wdrożeniowy
oraz zaangażowanie w działalność organizacyjną kilkakrotnie otrzymał Nagrodę Rektora PK, Honorową Odznakę
PK i Złoty Krzyż Zasługi. Natomiast za
osiągnięcia dydaktyczne przyznano mu
w 2013 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej. Uhonorowany został także przez
Chmielnicki Uniwersytet Narodowy godnością „Visiting Professor”.
Prywatnie: żonaty, ma 3 synów. Jego
zainteresowania to: turystyka, muzyka
klasyczna i patriotyczna oraz historia
Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej.

O rewolucji na polskich torach mówiono podczas
seminarium „Wibroszyn 2014”

Zanim wsiądziemy do Pendolino

Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej
dr inż. Jolanta Pulit-Prociak (C-1) —
„Otrzymywanie nanocząstek srebra metodą redukcji chemicznej”; promotor: dr hab.
inż. Marcin Banach, recenzenci: prof. dr
hab. Ewa Serwicka-Bahranowska (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera PAN w Krakowie),
prof. dr hab. Zbigniew Hubicki, prof. zw.
UMCS (UMCS w Lublinie); 10 IX 2014 r.
dr inż. Maria Kurańska (absolwentka studiów doktoranckich) — „Porowate materiały poliuretanowe z udziałem
surowców odnawialnych”, promotor:
dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof.
PK, recenzenci: prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński, prof. zwyczajny UKW
(Uniwersytet
Kazimierza
Wielkiego
w Bydgoszczy); dr hab. inż. Janusz Datta (Politechnika Gdańska); 10 IX 2014 r.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Adam Stawiarski (M-3) —
„Detekcja delaminacji w wielowarstwowych strukturach kompozytowych”; promotor prof. dr hab. inż. Aleksander Muc;
recenzenci: dr hab. inż. Tomasz Kubiak,
prof. PŁ (Politechnika Łódzka); dr hab.
inż. Marek Kozień, prof. PK (PK); 9 VII
2014 r. Praca wyróżniona.
dr inż. Krzysztof Kaczmarczyk
(Instytut Techniki Górniczej KOMAG)
— „Metoda dostosowania silnika do wymagań stawianych górniczym napędom
spalinowym”; promotor: dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK; recenzenci:
dr hab. inż. Jan Szybka, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza); dr hab. inż.
Wojciech Marek (PK); 9 VII 2014 r.
14

Fot.: Piotr Stecz

Informacje

Doktorzy

Pendolino w trakcie prób prowadzonych pod czujnym okiem specjalistów z Politechniki Krakowskiej

Za kilka tygodni, w połowie grudnia, Polacy zaczną podróżować pociągami Pendolino. Szybkie składy
skrócą istotnie czas przejazdu m.in.
z Krakowa do Warszawy i Gdyni.
W ostatnich latach media szeroko
informowały o przygotowaniach do
wprowadzenia Pendolino na polskie
tory, ale mało kto wie, że w przygotowaniach tych uczestniczyli specjaliści z Politechniki Krakowskiej. Wyniki
ich badań przedstawiono 12 września
podczas IX Seminarium „Wpływ hałasu i drgań wywołanych eksploatacją
transportu szynowego na budynki
i ludzi w budynkach — diagnostyka
i zapobieganie. Wibroszyn 2014”.
W chwili pisania tych słów było już
wiadomo, że w grudniu do eksploatacji
wejdzie w Polsce trzynaście składów
Pendolino, z czego dziewięć (zamiast
planowanych początkowo jedenastu)
będzie codziennie odjeżdżać z Krakowa. Maksymalna prędkość, jaką pociągi mogą osiągać w początkowym okresie eksploatacji, to około 200 km/h, ale
z czasem, po modernizacji torów, będą
rozpędzać się do prędkości 250 km/h.
Mówi się o prawdziwej rewolucji na polskich szynach. Szybkie pociągi mają powstrzymać odpływ pasażerów i poprawić
wizerunek kolei, dla której silną konkurencją stały się w ostatnich latach nowo
budowane autostrady.

Dopuszczenie do ruchu Pendolino
poprzedzone zostało serią testów przeprowadzonych na Centralnej Magistrali
Kolejowej. W ramach tych prób specjaliści
z Politechniki Krakowskiej mierzyli drgania
i hałas powstający podczas jazdy. W trakcie seminarium „Wibroszyn 2014” prof.
Krzysztof Stypuła i prof. Tadeusz Tatara
przedstawili referat zatytułowany „Wybrane wyniki pomiarów drgań wywołanych testowymi przejazdami pociągu Pendolino
na CMK”. Testy na CMK rozpoczęły się
w listopadzie 2013 r. i trwały dość długo,
bo — jak podkreślił referujący temat prof.
Tadeusz Tatara — chodziło o pierwszą
w historii polskiego kolejnictwa decyzję
Urzędu Transportu Kolejowego o dopuszczeniu do ruchu tego typu taboru.
Na przełomie listopada i grudnia
ubiegłego roku akredytowane Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli, działające na Wydziale Inżynierii
Lądowej w ramach Instytutu Mechaniki

Pendolino w liczbach
Długość składu: 187,4 m
Masa: około 409 ton
Liczba wagonów: 7
Miejsc w pociągu: 402 (tylko tyle osób
będzie wpuszczanych do środka)
Czas przejazdu z Krakowa do Warszawy: 2 godziny 18 minut (docelowo)
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dane wskazujące, że Pendolino powoduje mniejsze oddziaływanie akustyczne
na otoczenie w porównaniu z pociągami
obecnie poruszającymi się po CMK. Zauważył też, że charakterystyczny świst,
wywołany przez zakłócony przepływ
powietrza (hałas aerodynamiczny), był
słyszany od prędkości sięgających od
200 km/h do 250 km/h.
Podczas badań akustycznych dokonano też pomiarów prędkości przepływu wiatru w trakcie przejazdu pociągu z bardzo dużą prędkością. Pomiary
prowadzono przy pogodzie w zasadzie
bezwietrznej. Anemometr był umieszczony w odległości nieco większej niż 1,5 m
od osi toru, po którym Pendolino mknęło
z prędkością 280 km/h. Przed pojawieniem się pociągu zmierzona prędkość
wiatru wynosiła około 0,1 m/s. W trakcie
przejazdu przez przekrój pomiarowy prędkość ta wzrosła do 3 m/s. Natomiast już
po przejechaniu składu, gdy za pociągiem
wytworzyła się — mówiąc kolokwialnie —
dziura powietrzna, prędkość wiatru osiągnęła aż 15,5 m/s, i zjawisko to utrzymywało się przez dwie, trzy sekundy.
Tegoroczny „Wibroszyn” dostarczył
porcję interesujących informacji na temat czekającej nas już wkrótce rewolucji
na polskich torach. Przedstawienie obu
referatów zbiegło się z podaniem do
wiadomości publicznej, że Urząd Transportu Kolejowego przyznał homologację,
uprawniającą Pendolino do poruszania
się z prędkością do 250 km/h.
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Na seminarium „Wibroszyn 2014”
przedstawiony też został referat „Pomiary i analizy akustyczne od przejazdów
pociągów z dużą prędkością na przykładzie jazd testowych pociągu Pendolino po Centralnej Magistrali Kolejowej”,
przygotowany przez dr. inż. Janusza Bohatkiewicza, mgr. inż. Sebastiana Biernackiego i mgr. inż. Macieja Hałuchę.
Pomiary wykonano zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 3095 „Kolejnictwo. Akustyka. Pomiary hałasu
emitowanego przez pojazdy szynowe”
z 2005 r. Punkty pomiarowe, kierując
się zaleceniami, zlokalizowano w trzech
miejscach: 7,5 m od osi torowiska, na
wysokości 3,5 m; w takiej samej odległości, ale na wysokości 1,2 m; oraz 25
m od osi torowiska, na wysokości 3,5 m
od główki szyn. Podczas wykonywania
pomiarów monitorowano warunki meteorologiczne za pomocą przyrządów,
które mierzą podstawowe parametry
mogące wpływać na hałas generowany
przez ruch pociągów.
Analizując przeprowadzone pomiary,
zaobserwowano ciekawą prawidłowość.
Różnica poziomu dźwięku w zakresie
prędkości pomiędzy 40 km/h a 80 km/h
kształtowała się na poziomie około 9 decybeli. Natomiast przy prędkościach od
180 km/h do 280 km/h różnica wynosiła tylko 7 decybeli. Innymi słowy, wzrost
prędkości w zakresie ich wysokich
wartości powodował mniejszy wzrost
poziomu hałasu niż przy mniejszych
prędkościach. Maciej Hałucha, który
prezentował referat, przytoczył liczne

Lesław Peters

Fot.: Piotr Stecz

Budowli PK, wykonało badania drgań
powstających podczas przejazdów testowych Pendolino. Całością tych badań kierował prof. Włodzimierz Czyczuła, a badania drgań gruntu i budynku odbyły się
pod kierownictwem prof. Tadeusza Tatary.
Przejazdy testowe odbywały się pomiędzy Psarami a Górą Włodowską, zaś
samych pomiarów dokonywano w okolicach miejscowości Przyłęk. Jednym
z testów było badanie propagacji drgań
w gruncie. Mierzono nie tylko przyspieszenia drgań gruntu, ale zbadano również warunki gruntowe w przekrojach
pomiarowych, dzięki czemu można było
ocenić, w jaki sposób warunki gruntowe
mogą wpływać na poziom generowanych drgań. To ważne, bowiem propagacja drgań zależy nie tylko od wywołującego ją czynnika, ale również od własności
ośrodka, który drgania przenosi. W celu
uzyskania wyników porównawczych
badania prowadzono nie tylko podczas
przejazdów Pendolino, ale także dla pociągów pasażerskich i towarowego.
Pomiary drgań wywołanych przejazdami Pendolino wykonywano przy wybranych prędkościach od 40 km/h aż do
rekordowej 293 km/h. To była największa prędkość uzyskana na polskich torach, co notabene skrzętnie odnotowały
media. Pociąg jeździł z balastem, który
modelował ciężar pasażerów. Tor pomiarowy składał się z akcelerometrów,
wzmacniacza, rejestratora i oscyloskopów. Omawiając te kwestie, prof. Tatara
podkreślił, że metodyka badań została
doprowadzona do perfekcji.
Pociąg Pendolino pomyślnie przeszedł testy, którym poddali go badacze
Politechniki Krakowskiej. Zwrócili oni tylko uwagę na pewne zjawisko, z którym
trzeba się liczyć w dłuższej perspektywie. Otóż drgania budynku badanego
w pobliżu linii kolejowej zostały wprawdzie sklasyfikowane jako nieodczuwalne
dla konstrukcji budynku, m.in. ze względu na stosunkowe oddalenie obiektu
od torów o prawie 50 metrów, jednak
stwierdzono, że ich wpływ na budynek
był trzykrotnie wyższy niż podczas przejazdu pociągu osobowego z prędkością
160 km/h. Jest to dostateczny powód,
by powiększyć strefę ochronną wokół torów, po których będą kursować pociągi
osiągające duże prędkości. Należy też
podjąć bardziej szczegółowe badania
tego tematu — z uwzględnieniem różnych typów konstrukcji budynków i zróżnicowanych warunków geotechnicznych
na drodze propagacji drgań — a także
pod kątem wpływu drgań na ludzi.

Do prowadzenia pomiarów wykorzystano samochód-laboratorium Politechniki Krakowskiej
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Międzynarodowa konferencja poświęcona Javie na Politechnice Krakowskiej

Programować szybko, bezpiecznie, niezawodnie

Java — to jeden z najpopularniejszych języków programowania i platforma do tworzenia oprogramowania
komputerowego. Od prawie dwudziestu lat znajduje zastosowanie zarówno
w zaawansowanych systemach informatycznych, wykorzystywanych w dużych przedsiębiorstwach, jak również
w prostszych aplikacjach. Rozwiązania
oparte na języku Java sprawdzają się
w złożonych programach sieciowych,
aplikacjach indywidualnych, systemach
GPS czy oprogramowaniu smartfonów.
Są z powodzeniem wykorzystywane
w programach obsługi baz danych,
także do monitoringu dużych strumieni danych (Big Data), jak i do zapewniania im bezpieczeństwa. Java jest
wszędzie, bo jest szybka, bezpieczna
i niezawodna. I co ważne, wciąż się
rozwija — pozwalając tworzyć oprogramowanie typu Open Source, umożliwia
swoim użytkownikom ciągłe doskonalenie narzędzi, które im oferuje. Technologie Javy zajmują najwyższe miejsca
wśród dostępnych rozwiązań na rynku informatycznym. Ta mocna, niezachwiana pozycja gwarantuje, że rynek
pracy w kolejnych latach wciąż będzie
potrzebował programistów tego języka.
Zaświadczyć o tym mogą również absolwenci prowadzonego przez Wydział
Fizyki, Matematyki i Informatyki PK kierunku informatyka, znajdujący bez problemu zatrudnienie jako programiści
Javy. Znajomość Javy i praca nad ciągłym poszerzaniem wiedzy z dziedziny
programowania otworzyły wielu z nich
drzwi do kariery.
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Wydawałoby się, że o Javie — rozumianej jako technologia i zespół specjalistycznych narzędzi informatycznych
do tworzenia całego spektrum aplikacji — powiedziano już prawie wszystko. Tematów do dyskusji dostarczają
jednak jej coraz nowsze wersje. Poświęcone Javie konferencje naukowe
i dysputy prowadzone na forach internetowych służą więc krytycznemu spojrzeniu na stan obecny i mierzeniu się
z dotychczas nierozwiązanymi problemami, którymi wciąż pozostają większa
wydajność i odwołująca się do intuicji
prostota. I takie zadania postawili sobie również organizatorzy International
Conference on Principles and Practices
of Programming on the Java Platform:
virtual machines, languages and tools
(PPPJ’14).
O prawo do zorganizowania konferencji z tego cyklu co roku ubiega się wiele
instytucji naukowych i liczących się ośrodków badawczych. Najlepsi są wybierani
w drodze głosowania przez międzynarodowy komitet ekspertów i organizatorów
poprzednich edycji (wymagany dorobek
naukowy i doświadczenie organizacyjne).
W tym roku organizację całego przedsię-

Fot.: Jan Zych

Warto znać Javę biegle

Po raz pierwszy w Polsce

Prof. Giacomo Cabri

Fot.: Daniel Grzonka

Informacje

Politechnika Krakowska była gospodarzem prestiżowego wydarzenia
naukowego — International Conference on Principles and Practices of Programming on the Java Platform: virtual machines, languages and tools
(PPPJ’14). Ta międzynarodowa konferencja poświęcona zasadom i praktykom programowania na platformie
Java została zorganizowana w Polsce
po raz pierwszy.

Dr Markus Aleksy

wzięcia powierzono dr hab. Joannie Kołodziej, prof. PK — z ramienia Politechniki
Krakowskiej, oraz prof. Bruce’owi R. Childersowi z University of Pittsburgh w Stanach Zjednoczonych. Dla Instytutu Informatyki Politechniki Krakowskiej było to
ogromne wyróżnienie i okazja do promocji
środowiska naukowego i samej instytucji,
tym bardziej że PPPJ’ 2014 odbyła się
w Polsce po raz pierwszy.
W programie konferencji znalazły
się najlepsze ze wszystkich zgłoszonych na konferencję referatów (zakwalifikowano tylko 20 proc. prac). Podczas
obrad, które toczyły się na PK od 23 do
26 września, swoje naukowe i badawcze
dokonania zaprezentowali m.in. światowej sławy eksperci w dziedzinie technologii Javy: Giacomo Cabri — profesor
informatyki na Uniwersytecie w Modenie
i Reggio Emilia we Włoszech, autor ponad 140 publikacji na temat systemów
rozproszonych, systemów agentowych
oraz programowania obiektowego; Vivek
Sarkar — profesor informatyki na prywatnym Uniwersytecie Rice w Stanach
Zjednoczonych, specjalista w dziedzinie
programowania równoległego, systemów wysokiej wydajności oraz optymalizacji, Markus Aleksy — doktor informatyki oraz zarządzania informacją, starszy
specjalista w firmie ABB, autor książek
i artykułów poświęconych platformie
Java, przetwarzaniu rozproszonemu
oraz rozwiązaniom mobilnym.
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Wystawa dorobku
architektonicznego
prof. Wojciecha Bulińskiego
Wydział Architektury PK zorganizował wystawę projektów i realizacji
prof. Wojciecha Bulińskiego, który
projektowaniem architektonicznym
zajmuje się od 60 lat. Wystawę urządzono nietypowo — na dziedzińcu
kampusu przy ul. Warszawskiej. Wernisaż był połączony z uroczystością
z okazji 25-lecia współpracy WA PK ze
Szkołą Architektury Fachhochschule
Műnster.

Pracę naukową i dydaktyczną
prof. Buliński łączył z projektowaniem. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt opracowań studialno-projektowych
i projektowo-realizacyjnych. Na wystawie, przedstawiającej jego twórczość
w latach 1954–2014, można było zapoznać się z serią obiektów, których
był głównym projektantem. Pokazano
m.in.: Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie przy ul. Komorowskie-

Informacje

Jednym z głównych celów, który
przyświecał konferencji, było wskazanie nowych kierunków rozwoju nauk
informatycznych oraz możliwości zastosowania Javy do rozwiązywania aktualnych problemów technologicznych.
Prelegenci odnieśli się do zagadnień
innowacyjnych modeli programowania,
nowoczesnego podejścia do przetwarzania równoległego, transferu wiedzy
do przemysłu, analizy i monitoringu dużych strumieni danych (Big Data) oraz
problematyki wieloaspektowej optymalizacji platformy. Zostały przedstawione
propozycje usprawnień technologii Javy.
Być może zaproponowane rozwiązania
znajdą uznanie i będą inspiracją do realizacji ciekawych projektów badawczych,
a w dalszej perspektywie staną się dostępne dla wielu użytkowników.
Poza wymianą doświadczeń i prezentowaniem wyników prowadzonych
prac badawczych konferencja była także
okazją — ze względu na międzynarodowy charakter — do nawiązania kontaktów z przedstawicielami innych uczelni, co może zaowocować wspólnymi
badaniami i wymianą kadry naukowej.
Niezaprzeczalnie umożliwiła promocję
środowiska akademickiego Politechniki
Krakowskiej oraz miasta — Krakowa.
Wzięli w niej udział specjaliści reprezentujący wiele znakomitych jednostek
naukowych z całego świata, m.in. Oracle Labs, Uniwersytet Johannesa Keplera
w Linzu, Uniwersytet Kalifornijski, Uniwersytet Lizboński, Uniwersytet Techniczny w Wiedniu, Uniwersytet Purdue
(Stany Zjednoczone), byli również obecni przedstawiciele uczelni i instytutów
badawczych z Arabii Saudyjskiej.
Komitet organizacyjny tworzyli pracownicy Wydziału Fizyki, Matematyki
i Informatyki PK: mgr inż. Katarzyna
Smelcerz, mgr inż. Magdalena Szmajduch, mgr inż. Anna Plichta oraz mgr inż.
Daniel Grzonka. Konferencja odbyła się
pod patronatem rektora PK prof. Kazimierza Furtaka oraz dziekana Wydziału
Fizyki, Matematyki i Informatyki, dr. hab.
inż. Marka Stanuszka, prof. PK. Jednym
ze sponsorów była firma Sabre, znana
z tego, że w tworzeniu oprogramowania
dla branży turystycznej oraz lotniczej
posługuje się rozwiązaniami Javy. Od
lat współpracuje z uczelnią i Wydziałem,
prowadząc szkolenia dla studentów, tzw.
Sabre Academy. Kolejna konferencja
z tego cyklu odbędzie się w przyszłym
roku na Florydzie.

Fot.: Lesław Peters

Wyzwania na miarę czasów

Prof. Wojciech Buliński (z prawej), obok przemawia dr hab. inż. arch. Piotr Burak-Gajewski

Na wystawie przypomniano, że choć
urodził się w Warszawie, studia architektoniczne Wojciech Buliński odbył na Wydziałach Politechnicznych AGH w Krakowie. Od tego czasu nieprzerwanie
pracuje naukowo jako nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Dziekanem Wydziału
był w latach 1987–1993. Stopień doktorski uzyskał w 1963 r., zaś tytuł naukowy
profesora nadano mu w 1987 r. Jego
specjalność to architektura użyteczności publicznej. Był dyrektorem Instytutu
Projektowania Architektonicznego WA
PK i przez długie lata kierował Katedrą
Architektury Użyteczności Publicznej.
Wypromował około 600 magistrów.

go, biurowiec Biprocemwap w Krakowie
przy ul. Morawskiego, budynek Instytutu
Materiałów Budowlanych, Ogniotrwałych
i Ceramiki AGH przy ul. Akademickiej,
budynki banku PKO BP w Nowym Sączu
i Zakopanem, dom wypoczynkowy NBP
w Zakopanem, a także Dom Pszczelarza
w Mszanie Dolnej.
Wernisaż wystawy, w którym uczestniczył dziekan Wydziału Architektury
PK prof. Jacek Gyurkovich, odbył się
16 czerwca. Spotkaniu na wolnym powietrzu towarzyszył piknik otwarty dla
wszystkich. Ekspozycję można było
oglądać do 30 czerwca.

(ps)
17

NASZA POLITECHNIKA 10/2014

50. Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych

Informacje

Jubileusz w sercu Pienin
W Szczawnicy, w samym sercu Pienin, odbyło się jubileuszowe,
50. Międzynarodowe Sympozjum
Maszyn Elektrycznych. Miejscem obrad był stylowy Dworek Gościnny,
w którym spotkali się przedstawiciele
krajowych i zagranicznych ośrodków
naukowych i przemysłowych. Obrady
dotyczyły teorii, projektowania, badań i diagnostyki oraz zastosowań
maszyn elektrycznych.
Dyskusje prowadzono w ramach
siedmiu sesji plenarnych oraz czterech
dialogowych sesji plakatowych. Tematami obrad poszczególnych sesji plenarnych były:
— problemy eksploatacji maszyn dla
energetyki,
— diagnostyka i monitoring maszyn
elektrycznych,
— maszyny elektryczne specjalne,
— badania i modelowanie generatorów,
— niestandardowe maszyny z magnesami trwałymi,
— analizy polowe.
W trakcie sympozjum odbyła się
również Ogólnopolska Sesja Jubileuszowa PTETiS, poświęcona pamięci
profesora Władysława Kołka — Patrona

Roku 2014 — w setną rocznicę jego
urodzin, a także sesja z okazji 50-lecia
Sympozjów Maszyn Elektrycznych oraz
70. rocznicy urodzin prof. Tadeusza
Sobczyka.
Obradom towarzyszyły wystawy
i prezentacje sponsorów takich, jak: ZEM
Swarzędz, National Instruments — Polska, MESCO-Tarnowskie Góry, MPWiK
Kraków, Mitsubischi Electric, Beckhoff
Polska, ZEW Niedzica, Thermaleo oraz
Oddział Krakowski SEP. Podczas sympozjum firma National Instruments przeprowadziła praktyczne warsztaty pt. „Rekonfigurowane systemy pomiarowe dla
monitorowania maszyn oraz stanu technicznego konstrukcji”, prezentując nowoczesne rozwiązania sprzętowe oraz
ich współpracę z platformą LabView.
W
sympozjum
wzięło
udział
89 uczestników, w tym 14 gości zagranicznych — z Rosji, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Słowacji. W trakcie
uroczystego otwarcia obrad uczestników
spotkania przywitał w imieniu władz Politechniki Krakowskiej prorektor ds. nauki
prof. Jan Kazior.
Głównym organizatorem sympozjum, którego posiedzenia toczyły się od

22 do 25 czerwca, była Katedra Diagnostyki Maszyn Elektrycznych Politechniki
Krakowskiej wraz z Oddziałem Krakowskim PTETiS przy współudziale Katedry
Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Akademii
Górniczo-Hutniczej. Opiekę merytoryczną sprawował komitet naukowy (złożony
z członków Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN), pod przewodnictwem
prof. Kazimierza Zakrzewskiego — honorowego przewodniczącego Komitetu
Elektrotechniki PAN, przewodniczącego
Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów KE PAN. Pracami komitetu
organizacyjnego kierował prof. Tadeusz
Sobczyk.

Tomasz Węgiel

Dr inż. Tomasz Węgiel jest adiunktem w Katedrze Diagnostyki Maszyn Elektrycznych na
Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK.
Tytuł pochodzi od redakcji.

PK to naprawdę… „Prosta droga do Kariery”
„Inżynierowie z PK poszukiwani
i doceniani” —– pod takim tytułem
ukazał się we wrześniu na łamach
„Dziennika Polskiego” artykuł na temat sukcesów zawodowych odnoszonych przez absolwentów naszej
uczelni. Za kanwę tekstu posłużyły
wyniki badań prowadzonych przez
Biuro Karier naszej uczelni.
Autor artykułu, Paweł Stachnik,
zwraca przede wszystkim uwagę, że
91 proc. absolwentów, którzy Politechnikę Krakowską ukończyli w 2013 r.,
posiada pracę. Stachnik zaznacza przy
tym, że inżynierowie po studiach na
PK szybko znajdują pracę dobrze płatną. Ponad trzy czwarte osób ma umowę o pracę, w tym 29 proc.— na czas
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nieokreślony. Z czego wynika tak wysoki
poziom zatrudnienia naszych absolwentów? To pytanie dziennikarz zadał Mai
Ziętarze, kierującej Biurem Karier PK.
W odpowiedzi usłyszał: — Popyt na absolwentów studiów technicznych w Polsce stale wzrasta. A nasi absolwenci są
nie tylko gruntownie wykształceni, ale
przede wszystkim dobrze przygotowani
do sprostania wymaganiom rynku pracy.
Karierę zawodową zaczynają już w trakcie studiów.
Autor tekstu w „Dzienniku Polskim”
zwraca też uwagę, że korzystnie zmieniła się sytuacja absolwentów PK na rynku
pracy. Odsetek pracujących i samozatrudnionych w ciągu ostatnich dwu lat
wzrósł z 89,8 proc. do 93,3 proc., a liczba

absolwentów zatrudnionych na czas nieokreślony wzrosła aż dwukrotnie. Dwie
trzecie absolwentów PK pracuje w województwie małopolskim.
I jeszcze jedna ciekawa informacja.
Co piąty absolwent PK w trzy lata po
studiach zajmuje już wyższe stanowisko w firmie — jest managerem, kierownikiem, liderem zespołu lub nawet
dyrektorem. A 11 proc. absolwentów
kieruje własną firmą. Hasło towarzyszące od kilku lat naszej uczelni: „Politechnika Krakowska — Prosta droga
do Kariery” znajduje więc potwierdzenie
w twardych faktach.

(ps)
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Od września zmiany w Bibliotece PK

Rozwój nowych systemów i postęp
technologiczny pozwalają bibliotekarzom stosować coraz lepsze standardy
w obsłudze użytkowników. Postępując
z duchem czasu, Biblioteka PK wdrożyła nowy biblioteczny system, tworzony
zgodnie z ideą Open Source. Koha działa
na PK od 1 września.
Na decyzję o zmianie systemu bibliotecznego wpłynął przede wszystkim fakt, iż
ten wykorzystywany dotąd liczy już 20 lat,
co na rynku rozwiązań i technologii informatycznych oznacza wiek dojrzały. Biblioteka
Politechniki Krakowskiej (BPK) i Biblioteka
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego (BKAAFM) postanowiły
więc dołączyć do powoli rozwijającej się
w Polsce Społeczności Koha1 i przystosować otwarty system biblioteczny do własnych
potrzeb. Obie instytucje pozyskały wspólnie
dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego (MNiSW) z Programu „Działalność Upowszechniająca Naukę” (DUN) na
projekt „Przystosowanie i implementacja
otwartego systemu bibliotecznego Koha
w krakowskich instytucjach bibliotecznych”2.

w postaci referatów na III Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych zatytułowanej
„Koha — narzędzie Open Source do obsługi biblioteki naukowej”, organizowanej
w dniach 27–28 listopada w Krakowie.
Jednym z priorytetów konsorcjum
było przetłumaczenie całego systemu na
język polski. Tłumaczenie dotyczy wersji
3.12, ale docelowo uaktualniane jest do
kolejnych edycji systemu, stosowanych
w obu bibliotekach. Zespół, składający się
z siedmiu osób, przełożył na język polski
interfejs bibliotekarza, widok użytkownika
(OPAC) oraz instrukcję do systemu. Nie
pominięto również etykiet nazw pól formatu MARC21, stosowanych w środowisku
polskich bibliotek.
Koha jest to zintegrowany system biblioteczny, typu Open Source, oparty na
licencji GNU GPL, co oznacza, że jest to
system darmowy, i że można dowolnie
modyfikować jego kod, zgodnie z potrzebami bibliotek. Został stworzony w 1999 r.,
a oficjalnie ukazał się w 2000 r., początkowo jako projekt biblioteki Horowhenua Library Trust (HLT) z Nowej Zelandii3. Wersja

Prace nad wdrożeniem systemu Koha
rozpoczęto w 2012 r., a od września 2013 r.
(początek projektu) wzmożono działania.
Zgodnie z ideą Open Source wyniki pracy zespołów obydwu uczelni zostaną rozpowszechnione poprzez udostępnienie kodu źródłowego systemu oraz będą prezentowane

Koha 1.0 odniosła tak duży sukces, że
postanowiono system rozwijać na arenie
międzynarodowej. Społeczność Koha nieustannie wprowadza więc modyfikacje do
oprogramowania, czego wynikiem są jego
nowe wersje, publikowane mniej więcej co
sześć miesięcy. Wersja, którą BPK wdrożyła, oznaczona jest jako 3.17. Z Koha
korzysta obecnie kilkanaście bibliotek
w Polsce4.

Koha Library Software. Official Website of Koha Library Software [online]. 2013
[dostęp 10.09.2014]. Dostępny w Internecie:
http://koha-community.org
2
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Działalność upowszechniająca naukę [dostęp 10.09.2014]. Dostępny
wInternecie:http://www.nauka.gov.pl/dzialalnoscupowszechniajaca-nauke/
1

3
Horowhenua Library Trust [dostęp 10.09.2014]. Dostępny w Internecie:
http://www.library.org.nz
4
Koha w Polsce [dostęp 10.09.2014]. Dostępny w Internecie: http://koha.org.pl/index.
php/koha-w-polsce

System Koha składa się z interfejsu
użytkownika — katalogu (Online Public Access Catalog) oraz interfejsu bibliotekarza,
dostępnych poprzez stronę WWW w przeglądarce. Użytkownikom oferuje wiele udogodnień i możliwości. Osoby korzystające
z Biblioteki PK otrzymały obecnie dostęp do
wielu funkcji, jak choćby:
— stan wypożyczeń,
— samodzielna prolongata (pięć razy),
— historia wyszukiwania i wypożyczeń,
— składanie propozycji zakupu oraz śledzenie statusu realizacji zamówienia,
— powiadamianie e-mailem m.in. o terminie zwrotu,
— sprawdzanie stanu należności za przetrzymane książki,
— samodzielna zmiana hasła,
— dodawanie komentarzy i tagów do opisów bibliograficznych lub publikowanie
ich m.in na Facebooku lub Twitterze,
— tworzenie prywatnych list bibliograficznych i dzielenie się nimi,
— dodawanie pozycji do tymczasowego schowka z możliwością wysłania
e-mailem.
Koha umożliwił integrację z innymi,
wykorzystywanymi w Bibliotece PK systemami, platformami. Opisy bibliograficzne
w katalogu zostały połączone z zasobami
w Repozytorium PK poprzez linkowanie
do opisów bibliograficznych. Połączono
z Koha również system Interlib (zarządzanie zamówieniami w Wypożyczalni Międzybibliotecznej), który pobiera dane użytkowników z bazy oraz książkę odwiedzin
w Czytelni.
Nowoczesny system w Bibliotece PK ma
pomóc przede wszystkim czytelnikom i ułatwić im korzystanie ze zbiorów. System jest
nieustannie modyfikowany i dostosowywany przez zespół bibliotekarzy i informatyków
z BPK. Pierwsze tygodnie jego pracy przebiegały bez znacznych zakłóceń, a reakcje
użytkowników były pozytywne. Przygotowano instrukcję, jak korzystać z systemu, a bibliotekarze, choć dla nich to również nowe
narzędzie pracy, służą pomocą wszystkim
korzystającym ze zbiorów biblioteki za pośrednictwem nowej strony katalogu.

Agnieszka Łabędzka
Ilona Szczudło

Mgr Agnieszka Łabędzka i mgr Ilona Szczudło są pracownikami Oddziału Informatyzacji
Biblioteki PK.
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Słoneczne oblicze architektury
Budownictwo
energooszczędne, nastawione na wykorzystywanie
promieniowania pochodzącego od
naszej najbliższej gwiazdy, docierającego do Ziemi w niebywale wielkich ilościach, nie jest wynalazkiem
naszych czasów. Wpływ słońca
uwzględniali w swoich projektach
architekci minionych epok. Dziś, gdy
przyszłość architektury upatruje się
w jej symbiozie z otoczeniem naturalnym, inspiracji możemy szukać
nawet w budowlach wzniesionych
setki, tysiące lat temu.
Zwraca na to uwagę dr hab. inż. arch.
Stanisława Wehle-Strzelecka, prof. PK
swoją książką „Energia słońca w kształtowaniu środowiska mieszkaniowego —
ewolucja koncepcji na przestrzeni wieków” (Wydawnictwo PK, Kraków 2014).
Praca jest owocem prowadzonych przez
autorkę od dłuższego czasu badań, pogłębionych w ostatnich latach wyjazdami
studialnymi do różnych krajów europejskich. Wehle-Strzelecka zgromadziła
olbrzymi materiał, który świadczy o tym,
że poszukiwanie harmonijnych relacji ze
środowiskiem cechowało architekturę od
wczesnych etapów jej rozwoju.
„Świadectwem wielkich umiejętności twórców w zakresie adaptacji do
klimatu i wykorzystywania zjawisk naturalnych w sztuce wznoszenia budowli
były miasta chińskie i hinduskie, cywilizacja dorzecza Tygrysu i Eufratu, domy
japońskie, miasta greckie, rzymskie
rezydencje i łaźnie, północnoamerykańskie osiedla plemion indiańskich z grupy Pueblo oraz liczne inne przykłady
osiągnięć minionych kultur rozwiniętych”
— pisze w pierwszych akapitach swej
książki Stanisława Wehle-Strzelecka.
I zaznacza, że kultury te wykorzystywały energię słoneczną do różnych celów:
ogrzewania, chłodzenia, wentylowania
i oświetlania budynków.
Jak daleko należy się cofnąć w przeszłość, aby natrafić na ślady dostosowania
przez człowieka swego środowiska życia
do panującego klimatu? Autorka wskazuje
na groty w Les Baux-de-Provence na południu Francji, datowane na ponad 6000 lat
p.n.e.Wykorzystywano w nich duże otwory południowe do dogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym. Zaś pierwsze
osiedla, w których korzystano z energii
słonecznej, odkryto na terenach obecnego pogranicza Indii i Pakistanu. Rozwijała
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się tam w latach 3300 p.n.e. —
1300 p.n.e. kultura świadomie
planująca zabudowę w sposób
umożliwiający wykorzystywanie energii słońca. Za jeden
z pierwszych przykładów architektury słonecznej uważane
były wiszące ogrody Babilonu,
nawadniane wodą Eufratu.
Duże
zainteresowanie
wykorzystaniem energii słonecznej do dogrzewania
domów zimą widoczne jest
w starożytnej Grecji. Wynikało to z faktu, że do V wieku
p.n.e. większość terytorium
tego kraju została pozbawiona lasów na skutek masowego wycinania ich w celu budowy domów i okrętów oraz na
opał. Rozwiązania, które dziś
wpisują się w kanony budownictwa pasywnego, propagowali m.in. sławni filozofowie:
Sokrates, Ksenofont i Arystoteles. To właśnie Sokrates zauważył,
że zimą słońce może głęboko penetrować portyki budowli otwartych na południe, podczas gdy latem, ze względu na
inny kąt padania promieni słonecznych,
portyki pozostają całkowicie zacienione. „Model ten uważany jest do dzisiaj
za archetyp słonecznego domu” — zauważa autorka książki. W antycznym
Rzymie Witruwiusz, pisząc o lokalizacji
budynków prywatnych, zalecał prowadzenie studiów na temat ich otoczenia
naturalnego, w tym głównie nasłonecznienia. Dostęp do słońca w odpowiednio
zorientowanych budynkach gwarantowało nawet rzymskie prawo, które zabroniło zasłaniania „pokoi słonecznych”
przez stawiane w sąsiedztwie budynki.
Stosowny zapis na ten temat znalazł się
w Kodeksie Justyniana.
Upadek imperium rzymskiego spowodował, że w Europie generalnie zapomniano na ponad tysiąc lat o zasadach
architektury słonecznej. W średniowieczu orientowanie budowli ze względu
na słońce dotyczyło głównie obiektów
sakralnych i służyło uzyskiwaniu odpowiedniego nastroju oraz przyjaznego
klimatu. Przez wiele wieków po energię
słoneczną sięgano zasadniczo tylko do
ogrzewania oranżerii.
Przedstawiony tu szerzej przegląd
dorobku minionych wieków w zakresie

architektury słonecznej pełni w książce Stanisławy Wehle-Strzeleckiej rolę
obszernego wprowadzenia do zasadniczej części pracy. Autorka swoją uwagę
skupia bowiem głównie na dokonaniach
architektury wieku XX i początków obecnego stulecia. Wiele miejsca poświęca
konkretnym rozwiązaniom, zwraca uwagę na nowoczesne technologie, a także
aspekt estetyczny tego typu architektury.
Zauważa, że końcowe dekady XX wieku przyniosły nadejście drugiej generacji
architektury słonecznej, choć już wcześniej w tym stuleciu pojawiały się interesujące rozwiązania. Duży dorobek w tej
dziedzinie miał np. sławny fiński architekt
Alvar Aalto, którego jednak interesowały
głównie względy higieniczne i estetyczne, a nie energooszczędność budynków.
Książka Stanisławy Wehle-Strzeleckiej
to praca zawierająca spory ładunek wiedzy
na temat architektury energooszczędnej oraz idei zrównoważonego rozwoju w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym. W szerszym horyzoncie myślowym to także, co warto podkreślić, godny głębszej refleksji przekaz na
temat pożytków, jakie niesie z sobą symbioza techniki z naturą. To ostatnie czyni
książkę dziełem interesującym nie tylko
dla architektów.

Lesław Peters
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Zapobiec katastrofie
Geodezyjny system monitoringu przekryć dachowych w porę informuje
o zagrożeniach wywołanych przez gromadzące się masy śniegu

Fot.: Z zasobów Internetu

W samej Unii Europejskiej zginęło ponad
150 ludzi, a wiele osób będzie się zmagać
z kalectwem do końca życia. Pod wpływem
tej tragicznej serii wprowadzono w krajach
UE z dniem 1 stycznia 2007 roku uaktualnioną normę DIN 1055, uwzględniającą
zróżnicowane opady i obciążenia wiatrowe w krytycznych strefach klimatycznych
państw UE.
We wszystkich obiektach, w których doszło do katastrof, nie prowadzono jakiegokolwiek monitoringu geodezyjnego, nawet
interwencyjnego. Bez wątpienia mógłby on
zapobiec tym zdarzeniom. Monitoring geodezyjny oraz pozyskiwanie informacji o deformacjach konstrukcji budowlanych są to
bowiem podstawowe środki pozwalające
oceniać kondycję geometryczną oraz stan
bezpieczeństwa konstrukcji przekrycia dachowego wielkopowierzchniowych obiektów halowych.

Kontrola z dowolnego miejsca
na kuli ziemskiej

Załamany dach hali sportowej w Bad Reichenhall w Górnej Bawarii

Tragiczny bilans
Zimą na przełomie 2005 i 2006 roku
opady śniegu w Europie dochodziły do
65 cm na dobę (np. w Ostholstein, Műnsterland, Górnej Bawarii, Popradzie-Kvetnicy, Rydze i w wielu innych miejscach). Skutkiem nadmiernego obciążenia
dachów obiektów wielkopowierzchniowych
były trzy wielkie katastrofy, które wydarzyły
się w odstępie zaledwie 53 dni.
2 stycznia 2006 r. w Bad Reichenhall
w Górnej Bawarii (Niemcy) załamała się
drewniana konstrukcja dachowa hali sportów zimowych. Życie straciło 15 młodocianych sportowców, a 34 zostało ciężko
rannych. 29 stycznia doszło do załamania

się pod ciężarem mas lodu i wilgotnego
śniegu dachu hali Międzynarodowych Targów Katowickich. Była to największa katastrofa budowlana w historii Polski. 65 osób
uczestniczących w wystawie gołębi poniosło śmierć, a 140 zostało ciężko rannych (niektórzy zostali kalekami do końca
życia). A 23 lutego 2006 roku załamał się
dach Miejskiej Hali Targowej „Basmanny”
na Głównym Rynku Targowym w Moskwie.
Zginęło 66 osób, byli wśród nich zarówno
sprzedawcy, jak i kupujący, wielu zostało
też ciężko rannych.
To tylko najbardziej spektakularne
katastrofy, do których doszło tej śnieżnej
zimy. Zawaleniu uległo też wiele mniejszych hal przemysłowych w Europie.

Po katastrofach, do których doszło
zimą 2005/2006, celowość automatycznego, telemetrycznego monitoringu obiektów
budowlanych nie podlega dyskusji. Bez
wątpienia niezawodnym kryterium oceny
stanu wytrzymałości eksploatacyjnej oraz
bezpieczeństwa konstrukcji budowli są
wyniki ciągłych, czasowo-przestrzennych
deformacji konstrukcji dźwigarów przekryć dachowych. Dzięki nowoczesnym,
cyfrowym technikom telekomunikacyjnym
— takim jak GNSS (Global Navigation
Satellite System), SMS, Internet, radiomodem, Bluetooth, WiFi, smartphone, tablet
i inne — oraz instrumentom geodezyjnym

Warstwa lodu o grubości 10 cm
może ważyć do 0,88 kN/m2. 1 kN/m2
śniegu odpowiada około 100 kg świeżego śniegu na powierzchni 1 m2.
70-centymetrowa pokrywa zalegającego, wilgotnego śniegu może ważyć
do 2,75 kN/m2, czyli 280 kg/m2.
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Z

achodzące zmiany klimatyczne mogą w okresach zimowych prowadzić do
wyjątkowo obfitych opadów śniegu. Grozi to powstawaniem niedopuszczalnych obciążeń przekryć dachowych hal wystawowych, sportowych,
komunalnych i przemysłowych. Zimą 2006 roku doszło do całej serii katastrof
budowlanych z powodu obciążenia śniegiem lub lodem dachów o dużej powierzchni. Wydarzenia te wskazują na potrzebę wprowadzenia w państwach Unii
Europejskiej systemu wczesnego ostrzegania przed tego typu zagrożeniami.
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Rys. 1. Krzywa ugięcia dźwigara dachowego hangaru
wskutek obciążenia masami śniegu i lodu. Na dolnych pasach dźwigara widoczne są dalmierze laserowe DISTO pro,
z prawej strony laptop podłączony do systemów bezprzewodowej globalnej telekomunikacji najnowszej generacji

najnowszej generacji pojawiły się realne
możliwości automatyzacji pomiarów oraz
zdalnego pozyskiwania informacji o geometrycznych zmianach poszczególnych
elementów konstrukcji budowli.
Prof. Henryk Bryś z Politechniki Krakowskiej i prof. Marek Woźniak z Politechniki Warszawskiej opracowali w latach
2010–2011 autonomiczny system pomiarowy Multi-Disto-System, który pracuje
pod nadzorem programu komputerowego
GeoSurvey i pozwala na pozyskiwanie,
bezprzewodową transmisję, przetwarzanie
danych, wizualizację wyników i ich archiwizację dla dowolnych interwałów czasowych
(epok pomiarowych) obserwacji geodezyjnych. Innowacyjność tego systemu polega
na permanentnym wyznaczaniu, z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej (dzięki wykorzystaniu globalnych sieci satelitarnych:
GPS, GLONASS, Galileo, Beidou i innych),
przemieszczeń pionowych w kilkunastu
kontrolowanych punktach konstrukcji.
Szczególna zaleta systemu MDS polega na szybkiej transmisji danych on-line
oraz automatycznym ogłaszaniu stanów
alarmowych wobec ustalonych progów
wartości przemieszczeń pionowych monitorowanych punktów elementów konstrukcji nośnej hal wielkopowierzchniowych.
Wyznaczanie progresywnie występujących, elastycznych deformacji dźwigarów
hal, przy gwałtownych i długotrwałych opadach śniegu, ma szczególne znaczenie
w ocenie stanu bezpieczeństwa konstrukcji
dachowej oraz we wczesnym ostrzeganiu
o mogącej nastąpić awarii lub katastrofie
budowlanej.

Bezpieczeństwo nie kosztuje dużo
Telemetryczny Multi-Disto-System do
pomiaru wysokości punktów konstrukcji
nośnej dźwigara konstrukcji przekrycia
dachowego hali składa się z dalmierzy
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Rys. 2. Występujące w środku rozpiętości dźwigara stalowego wielkości strzałek
ugięcia zdeformowanego dolnego pasa ustroju nośnego (DZ — przyrost strzałki
ugięcia w przypadku zmiennego obciążenia warstwą śniegu oraz lodu; DW — wysokość strzałki ugięcia w przypadku stałego oddziaływania ciężaru własnego konstrukcji dachowej hali). Pomierzone w dowolnie ustalonych: 10-, 20- lub 60-minutowych
odstępach pomiarowych odległości pionowe LA, LB oraz LC do posadzki hali (zob.
rys. 1) służą do wyznaczania przyrostów aktualnej strzałki ugięcia dźwigara według
znanego wzoru: DZ=0,5 (LA+LC)-LB

laserowych Disto pro4 Leica
(lub kompatybilnych) połączonych on-line za pomocą
firmowych złączy Standard-Interface-R232 z laptopem.
Dalmierze Disto zawieszane są pionowo pod dolnym
pasem dźwigara, do płytek
magnetycznych
połączonych klejem epoksydowym.
Odchylenie
standardowe
wartości przyrostu strzałki
ugięcia dźwigara na podstaSchemat blokowy autonomicznego programu GeoSurvey oprawie pomiarów doświadczalcowanego dla Multi-Disto-Systemu
nych wynosi, zgodnie z prawem przenoszenia się błędów, 0,8 mm
Konstrukcja funkcjonalna systemu Gedla punktów badawczych położonych na
oSurvey przewiduje operację wielowątkowysokości 12 metrów nad posadzką hali.
wą, w której laptop nadzoruje pracę wielu
Dane pomiarowe transmitowane mogą
instrumentów geodezyjnych oraz zapewnia
być bezpośrednio do biura lub do admiłączność aktywną wraz ze sterowaniem:
nistratora obiektu. Zestawione w różnych
— dalmierzami Disto pro4 Leica,
kombinacjach na wybranych elementach
— Total Station (dalmierzami elektroniczkonstrukcji budowlanych dalmierze Disto
nymi),
mogą służyć do pomiarów odkształceń wy— odbiornikami GNSS,
branych fragmentów budowli lub konstruk— libellami elektronicznymi,
cji dachu hali.
— sensorami elektronicznymi.
Aplikacja Multi-Disto-Systemu w prakWszelkie dane pomiarowe i informacje
tyce geodezji inżynieryjnej umożliwia transzbierane są w kartotekach danych oraz
misję parametrów deformacji dla określoprezentowane graficznie w formie wykrenych stanów:
sów oraz tabel. Po przetworzeniu danych
N — normalnego,
geodezyjnych wysyłane zostają automaO — ostrzegawczego,
tycznie komunikaty alarmowe o przekroA — awaryjnego,
czeniu wartości krytycznych.
K — katastrofalnego.
Zaprojektowany przez prof. Henryka
Opracował: Lesław Peters
Brysia Multi-Disto-System, do którego program GeoSurvey opracował prof. Marek
Woźniak, został z powodzeniem zastosoTekst powstał na podstawie artykułu Henrywany podczas 24-godzinnego monitorinka Brysia i Marka Woźniaka „Konzept eines
gu deformacji termicznych stalowej konŰberwachungs- und Frűhwarnsystems fűr
strukcji przekrycia dachowego hangaru
Durchbiegungsmessungen von Dachträgern
szybowiska górskiego w Bezmiechowej
von großen Hallen bei anomalen SchneefälGórnej, w Bieszczadach. Zaletą MDS są
len”, zamieszczonego w „Geodäsie und Geoniskie koszty oprzyrządowania, dalmierzy
informatik — VDV Magazin” (numer 3/2014,
s. 206–213).
laserowych, instalacji oraz eksploatacji.

10/2014 NASZA POLITECHNIKA

Przekrycia kryształowe w obiektach
sakralnych

M

arzeniem każdego wierzącego architekta i konstruktora jest udział w pracach projektowych, w nadzorze autorskim i w realizacji obiektów sakralnych. W moim przypadku poczytuję sobie za wielką łaskę Bożą to, że
w ostatnich 25 latach miałem możliwość kierowania zespołem lub działałem samodzielnie, projektując konstrukcję, a także częściowo architekturę, sprawując
nadzór autorski oraz realizując pięć kościołów.

Były to kościoły kolejno: w Tarnowie-Rzędzinie (województwo małopolskie),
w Biertowicach (województwo małopolskie), w Pliszczynie (województwo lubelskie) — łącznie z wolno stojącą wieżą
kościoła, w Tylmanowej (województwo
małopolskie) — łącznie z wolno stojącą wieżą kościoła i w Biłgoraju (województwo lubelskie) — łącznie z wolno
stojącą wieżą kościoła. We wszystkich
tych obiektach zrealizowano bardzo
ciekawe przekrycia kryształowe naw,
kaplic i prezbiteriów oraz słupy kryształowe. W przypadku pierwszych czterech
kościołów materiałem konstrukcyjnym
przekryć i słupów był żelbet, w ostatnim
przypadku było to drewno.
Autorami
form
przestrzennych
(geometrii) omawianych struktur kryształowych są: w przypadku żelbetowych przekryć kryształowych kościoła
w Tarnowie-Rzędzinie — arch. Zbigniew
Zjawin; w przypadku żelbetowych przekryć kryształowych oraz żelbetowych
słupów kryształowych kościołów w Biertowicach, Pliszczynie i Tylmanowej —
autor niniejszego tekstu; w przypadku
drewnianych przekryć kryształowych
i drewnianych słupów kryształowych kościoła w Biłgoraju — arch. Łukasz Flaga
(syn autora tekstu ) z autorem tekstu.
Przekrycia kryształowe są strukturami powierzchniowymi, utworzonymi
z powtarzalnych, trójkątnych elementów.
Elementy te łączą się krawędziami, tworząc segmenty, zazwyczaj powtarzalne. Przekrycie kryształowe może być
opisane na dowolnym planie, łącznie

z krzywoliniowym, jednakże z uwagi na
funkcjonalność pomieszczeń zazwyczaj
stosuje się wielokąty (np. prostokąty)
oraz plany zbliżone do koła.
Parametry geometryczne przekrycia
(m.in. rozpiętość, wyniosłość) są ze sobą
ściśle powiązane. Zależności niezbędne
do wyznaczenia geometrii przekryć rozwijalnych omawiam i podaję w artykule,
który napisałem wspólnie z Pawłem Sulikiem, pt. „Analiza geometryczna struktur
kryształowych opisanych na planie prostokątnym i kołowym”1. Tego typu struktury zostały zastosowane w większości
realizacji omówionych poniżej.

Kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny
w Tarnowie-Rzędzinie
Historia kościoła sięga początku
1986 r. Szczególnym momentem jest
data 10 czerwca 1987 r., kiedy to obiekt
był centralnym miejscem spotkania papieża Jana Pawła II z wiernymi, pomimo
zaledwie zerowego stanu robót. Ojciec
Święty dokonał w tym miejscu beatyfikacji bł. Karoliny Kózkówny. Głównym inicjatorem i realizatorem budowy kościoła był ówczesny proboszcz sąsiedniej,
dużej parafii Najświętszego Serca Jezusa, ksiądz prałat Stefan Dobrzański.
1
Zob.: Andrzej Flaga, Paweł Sulik, „Analiza geometryczna struktur kryształowych opisanych na planie prostokątnym i kołowym”,
Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Z5-B/1996, Kraków
1996, s. 34–51.

Kościół jest obiektem interesującym
pod względem architektonicznym. Ma
trzy nawy o długości 35 m i zróżnicowanej szerokości — nawa główna — 15 m
i nawy boczne — 7,5 m. Podstawowym
pionowym ustrojem nośnym kościoła
są ściany zewnętrzne z cegły (wzmocnione żelbetowymi słupami i wieńcami)
oraz dwa rzędy słupów żelbetowych
o rozstawie 5,0 m x 5,0 m, powiązanych
w kierunku podłużnym podciągami żelbetowymi. Układ ścian jest nieregularny,
ukształtowany z odcinków kół i łuków,
co korzystnie wpływa na akustykę wnętrza (rozpraszają nieunikniony w tak dużym obiekcie pogłos). Od strony frontowej nad bryłą kościoła wyraźnie góruje
wieża-dzwonnica o wysokości 57 m.
Przekrycia kryształowe zaprojektowano nad nawami oraz czterema kaplicami bocznymi, opisanymi na planie
koła i rozmieszczonymi niesymetrycznie.
Struktury przekryć kryształowych, zastosowanych w kościele, są zróżnicowane.
Ze względu na położenie dolnych krawędzi poszczególnych kryształów można
wyróżnić trzy typy przekryć:
— przestrzenne typu ramo-łukowego
(1,5 kryształu) nad nawą główną;
— stożkowe (nad kaplicami mniejszymi), gdy krawędzie dolne leżą na powierzchni pobocznicy stożka;
— płaskie (nad nawami bocznymi i kaplicą większą), gdy krawędzie te leżą
w płaszczyźnie poziomej.
Grubość przekryć kryształowych nad
nawą główną i nawami bocznymi oraz
nad kaplicami wynosi 8 cm. Nad przekryciami kryształowymi naw wykonano
dach z dźwigarami kratowymi stalowymi.
Osobnym, interesującym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest przekrycie
namiotowe, żelbetowe prezbiterium.
Płyty żelbetowe tego przekrycia, o spadku ukośnym względem osi podłużnej
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Główną zaletą struktur kryształowych jest możliwość przekrywania dużych
rozpiętości bez stosowania dodatkowych podpór
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kościoła, są oparte na ramie żelbetowej,
podciągach i ścianach zewnętrznych
prezbiterium.
W przypadku kościoła (wcześniej kaplicy) pw. Matki Bożej Różańcowej w Biertowicach i kościoła pw. Najświętszego
Serca Jezusowego w Pliszczynie rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne
są, generalnie rzecz biorąc, podobne.
Różnice dotyczą głównie wymiarów gabarytowych (kościół w Pliszczynie jest
nieco większy), kształtu słupów (w kościele w Biertowicach mają przekrój kołowy,
w kościele w Pliszczynie przekrój wielokąta zmiennego na wysokości) oraz rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjnego
i wymiarów sygnaturki na wieży kościoła. Ponadto obok kościoła w Pliszczynie
znajduje się wolno stojąca wieża o wysokości około 20 m.
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Kościół pw. Matki Bożej
Różańcowej w Biertowicach

Przekrycie kryształowe nawy głównej kościoła w Tarnowie-Rzędzinie

Jest to obiekt trójnawowy, o rzucie prostokątnym i wymiarach w rzucie
28,5 m x 14,4 m. Przekrycie nawy głównej jest żelbetowe, kryształowe (1 kryształ w poprzek struktury), oparte na podciągach żelbetowych i ośmiu słupach
żelbetowych o przekroju kołowym i rozstawie 6,5 m x 3,9 m. Przekrycie charakteryzuje się niewielką wyniosłością,
a dolne krawędzie przekrycia są równoległe do powierzchni posadzki. Rozpiętość przekrycia wynosi 6,5 m, a grubość żelbetowego płata — 6 cm. Dach
nad stropem jest konstrukcji drewnianej.
Głównymi realizatorami budowy kościoła
byli: ksiądz Jan Nowak, proboszcz parafii w Sułkowicach, oraz księża ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego — Antoni Sławiński i Kazimierz
Sławiński (rodem z Biertowic).

Kościół pw. Najświętszego Serca
Jezusowego w Pliszczynie
Jest to obiekt trójnawowy o rzucie prostokątnym i wymiarach w rzucie
(łącznie z salkami i pomieszczeniami
za prezbiterium) 31,5 m x 16,2 m. Strop
kryształowy nad nawą główną, podobny
jak w kościele w Biertowicach, oparty
jest na podciągach żelbetowych i ośmiu
słupach żelbetowych w rozstawie 4,2 m,
o oryginalnym kształcie, z wydzielonymi
kryształami w charakterze kryształów
przekrycia nawy głównej. Rozpiętość
przekrycia wynosi 7,5 m, a grubość płata
— 7 cm. Głównym realizatorem budowy
24

Przekrycie namiotowe prezbiterium kościoła w Tarnowie-Rzędzinie

kościoła był ówczesny proboszcz parafii
w Pliszczynie ksiądz Antoni Sławiński.

Kościół pw. Miłosierdzia Bożego
w Tylmanowej
W bryle kościoła zaprojektowano
i wykonano cztery żelbetowe przekrycia
kryształowe. Dwa z nich nad nawami
oraz nad chórem opisane są na planie

prostokątnym. Przekrycie nad prezbiterium opisane jest częściowo na planie
prostokąta, a częściowo — na planie
półkola (ściślej: na planie połowy sześcioboku, dla którego obrysem jest półkole). Przekrycie nad nawą boczną opisano na planie ośmiokąta.
Najciekawsze z punktu widzenia
inżynierskiego jest przekrycie kryształowe o dwóch kryształach w poprzek
struktury i rozpiętości 21 m nad nawami.
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Grubość płatów przekrycia nad kaplicą wynosi 8 cm. Rozpiętość przekrycia wynosi 7 m, a jego najwyższy punkt
znajduje się na wysokości 7,2 m. Nad
przekryciem kryształowym znajduje się
dach o konstrukcji drewnianej. Ściany
nośne są posadowione na ławach żelbetowych. Siłę rozporu w poziomie ław
przeniesiono częściowo przez ściągi
żelbetowe, umieszczone pod posadzką kościoła, łączące ławy fundamentowe ścian ze stopami fundamentowymi
słupów wewnętrznych kościoła. Wolno
stojąca wieża kościoła o konstrukcji mieszanej ma wysokość 37 m.

Słupy w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Tylmanowej

Przekrycie kryształowe nawy kościoła w Tylmanowej

Grubość poszczególnych płatów przekrycia kryształowego wynosi 10 cm
(podobnie nad chórem i prezbiterium).
W strefach brzegowych, w pasie styku przekrycia z wieńcem żelbetowym
o szerokości 2 m, grubość przekrycia
płynnie zwiększa się do 20 cm.
Przekrycie kryształowe oparte jest
na murowanej ścianie poprzez żelbetowy wieniec. W filarach międzyokiennych
ukryto żelbetowe słupy.
Przekrycie to, z uwagi na spełnienie
warunków statyczno-wytrzymałościowych,
nie wymagało żadnych dodatkowych
podpór (np. w postaci słupów) wewnątrz kościoła. Ze względu jednak na

pewne tradycje w budowie kościołów
oraz przyzwyczajenie wiernych postanowiono wydzielić wewnątrz kościoła —
za pomocą specjalnie ukształtowanych
słupów usytuowanych w dwóch rzędach
— trzy nawy. Środkowa nawa ma szerokość 10,5 m i wysokość 15,8 m, dwie
nawy boczne mają szerokość 5,25 m.
Słupy żelbetowe w kształcie litery Y,
wzbogacone kryształami w charakterze
kryształów przekrycia, tworzą razem
z przekryciem harmonijną, unikatową
strukturę przestrzenną. Słupy spoczywają na stopach fundamentowych,
a końcówkami ramion łączą się z przekryciem kryształowym.

Prace projektowe kościoła rozpoczęto w 2006 r., a ukończono w 2012 r.
Budowę kościoła rozpoczęto w 2006 r.
Prace budowlane aktualnie (2014 r.)
znajdują się w ostatniej fazie realizacji
— wykonywane są drewniane przekrycia
kryształowe i drewniane słupy kryształowe. Głównym inicjatorem i realizatorem
budowy kościoła był poprzedni proboszcz parafii Chrystusa Króla w Biłgoraju ksiądz kanonik Henryk Stec.
Kościół ma tradycyjny układ na planie
krzyża, z nawą podłużną i poprzeczną
— transeptem oraz prezbiterium. Nawy
boczne od nawy głównej wydzielają dwa
rzędy słupów drewnianych w kształcie litery Y, praktycznie nie współpracujących
w przenoszeniu obciążeń z drewnianego
przekrycia kryształowego naw. Po obu
stronach transeptu mieszczą się dwie
kaplice, posiadające także drewniane
przekrycia kryształowe. Również drewnianą, przepiękną strukturę kryształową
zrealizowano nad prezbiterium.
Do
kościoła
przylega
wieża-dzwonnica. Jej wysokość, łącznie z krzyżem, wynosi 43 m. Konstrukcja nośna
wieży jest mieszana — do wysokości
23 m — żelbetowa, wyżej — stalowa.

*
Struktury kryształowe są konstrukcjami wyróżniającymi się licznymi walorami użytkowymi, estetycznymi oraz
konstrukcyjnymi2. Z punktu widzenia
2
Por.: Andrzej Flaga, „Żelbetowe przekrycia kryształowe w obiektach sakralnych”, Inżynieria i Budownictwo, nr 9/1998, s. 503–506;
tenże, „Obiekty sakralne o przekryciach kryształowych, żelbetowych” [w:] „Udział pracowników Politechniki Krakowskiej w życiu Kościoła
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Kościół pw. Chrystusa
Króla w Biłgoraju

NASZA POLITECHNIKA 10/2014
się dobrymi właściwościami akustycznymi4. Harmonijny i uporządkowany
układ geometryczny przekryć kryształowych oraz istnienie dużej liczby form
przestrzennych takich struktur nadają
pomieszczeniom, nad którymi je zrealizowano, niepowtarzalną formę architektoniczną. Stanowią one ciekawą
alternatywę w projektowaniu budowli
użyteczności publicznej o średniej i dużej rozpiętości.
Statyczno-wytrzymałościowe zagadnienia struktur kryształowych są złożone.
Nie zostały one ujęte w obowiązujących
w Polsce aktach normatywnych. Dotyczy
to w szczególności zasad obliczeń statycznych, wymiarowania oraz rozwiązań
szczegółów konstrukcyjnych. Większość
wymienionych zagadnień wymagała więc
indywidualnego podejścia5.

Andrzej Flaga
Zdjęcia: Ze zbiorów Autora

Fragment sklepienia kryształowego prezbiterium w kościele pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju

Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga jest kierownikiem Laboratorium Inżynierii Wiatrowej na
Wydziale Inżynierii Lądowej PK.
Tekst jest zmienioną wersją artykułu „Ad maiorem Dei gloriam” opublikowanego w numerze 4/2013 kwartalnika „Obiekty Inżynierskie”.
Tytuł pochodzi od redakcji.
Por.: Andrzej Flaga, Gabriel Kubinyi,
„Wstępna ocena własności akustycznych pomieszczeń z przekryciami kryształowymi”,
Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Z5-B/1996, Kraków
1996, s. 52–62; ciż sami, „Ocena wpływu
przekryć kryształowych na właściwości akustyczne pomieszczeń prostopadłościennych”
[w:] „Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum
»Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi
— obciążenia, oddziaływania, interakcje, dyskomfort«”, Politechnika Lubelska, Lublin – Kazimierz Dolny 1997, s. 41–48; Gabriel Kubinyi,
„Analiza właściwości akustycznych pomieszczeń z przekryciami kryształowymi”, rozprawa
doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków
1999 (promotor A. Flaga).
5
Por.: Andrzej Flaga, „Żelbetowe przekrycia kryształowe w obiektach sakralnych”,
dz. cyt.; Paweł Sulik, „Analiza statyczno-wytrzymałościowa żelbetowych przekryć
kryształowych”, dz. cyt.; Andrzej Flaga, Paweł
Sulik, „Analiza statyczna żelbetowych struktur
kryształowych opisanych na planie prostokątnym”, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej, Z5-B/1996, Kraków
1996, s. 11–33; ciż sami, „Wymiarowanie żelbetowych przekryć kryształowych opisanych
na planie prostokątnym na przykładzie stropu
nad nawą kościoła w Tylmanowej”, [w:] „Materiały konferencyjne XLV Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZITB”, Krynica 1999,
t. 2 „Konstrukcje betonowe”, s. 39–46.

Artykuły

4

Sklepienie kryształowe kaplicy kościoła w Biłgoraju

architekta dwie pierwsze cechy są
szczególnie istotne i często decydują
o zastosowaniu danego rozwiązania.
Podstawowa zaleta przekryć kryształowych — to możliwość przekrywania,
bez dodatkowych podpór, stosunkowo
katolickiego za pontyfikatu Jana Pawła II”, pod
red. Kazimierza Flagi, Mariana Palucha, Bonawentury Macieja Pawlickiego; Politechnika
Krakowska, Kraków 1998, s. 187–192; Andrzej
Flaga, Krystyna Januszkiewicz, Paweł Sulik,
„Sklepienia kryształowe. Powrót czy innowacja?”, Archivolta, nr 1/2002, s. 223–230.
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dużych rozpiętości. Związane jest to
z dużą sztywnością tych struktur3. Pomieszczenia, nad którymi wykonano
przekrycia kryształowe, charakteryzują
Por.: Andrzej Flaga, „Analiza statyczno-wytrzymałościowa
żelbetowego
stropu
kryształowego nad nawą główną kościoła
w Tarnowie-Rzędzinie”, Inżynieria i Budownictwo, nr 4–5/1991, s. 198–204; Paweł Sulik,
„Analiza statyczno-wytrzymałościowa żelbetowych przekryć kryształowych”, rozprawa
doktorska, Politechnika Lubelska, Lublin 2001
(promotor: A. Flaga).
3

10/2014 NASZA POLITECHNIKA

Naukowcy i Centrum Transferu Technologii PK w akcji

Małopolska Noc Naukowców — to
wydarzenie, które na stałe wpisało
się w kalendarz imprez politechnicznych. 26 września, już po raz siódmy,
naukowcy Politechniki Krakowskiej
zaprosili mieszkańców Małopolski do
swych pracowni i laboratoriów.
Tej nocy na Wydziale Mechanicznym
można było m.in. zasiąść za sterami symulatora F16, zostać wirtualnym motorniczym, zrobić trójwymiarową kopię własnej
twarzy czy spotkać się z wirtualną rzeczywistością. Bardzo popularne okazały się
wszelkie pokazy, prezentacje i zabawy
z robotami, tymi dużymi i małymi.
Zupełnie inna tematyka dominowała na Wydziale Inżynierii i Technologii
Chemicznej. Na uczestników czekały
pokazy chemiczne, m.in: fotoluminescencja kryształów soli, zamrażanie róż
i owoców za pomocą ciekłego azotu,
a Laboratorium Chemii i Technologii Kosmetyków zaprezentowało studio piękna

w domu. Ponadto ciekawscy
mieli okazję poznać od „kuchni” pracę naszych chemików
i zaglądać do miejsc, które na
co dzień są niedostępne.
W trakcie tego wydarzenia w ciągu pięciu godzin
obydwa wydziały odwiedziło
około 3 tys. osób, przeważały
dzieci i zafascynowana światem nauki młodzież. Mamy
nadzieję, że już niebawem
niektórzy z nich powrócą
w politechniczne mury jako Na Wydziale Mechanicznym PK dużym zainteresowastudenci naszej uczelni.
niem cieszyły się pokazy robotów
Warto pamiętać, że Noc
Naukowców jest częścią
ze strony PK — Centrum Transferu
ogólnoeuropejskiej inicjatywy Komisji
Technologii.
Europejskiej realizowanej w ramach
Marlena Marek
Programu Horizon 2020, służącej popularyzacji zawodu naukowca. Koordynatorem wydarzenia jest Urząd MarszałMgr inż. Marlena Marek jest pracownikiem
kowski Województwa Małopolskiego,
Centrum Transferu Technologii PK.

Fot.: Monika Firlej-Balik

To była Noc!

Nowy rok akademicki w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK

Centrum Szkolenia i Organizacji
Systemów Jakości PK rozpoczęło
kolejny rok pracy. W jego ofercie edukacyjnej znajduje się 14 rodzajów studiów podyplomowych, specjalistyczne kursy i szkolenia. Pracownicy PK
na dokształcanie w Centrum mogą
zyskać zniżki.
W październiku ruszyła kolejna —
72. edycja studiów podyplomowych „zarządzanie bezpieczeństwem i higieną
pracy” i organizowanych po raz szósty
wspólnie z Instytutem Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego studiów „systemy sieciowe i bazodanowe”.
W listopadzie rozpoczną zajęcia słuchacze „logistyki i transportu drogowego”,
„zarządzania zasobami ludzkimi” oraz
„zamówień publicznych”.
Tylko w roku akademickim 2013/2014
studia podyplomowe w Centrum ukończyło 338 osób, a kursy i szkolenia
— ponad 1500. Największym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia
bezpieczeństwa i higieny pracy, kursy

z zakresu HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points — System Analizy
Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) oraz realizowane według kryteriów
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
SA szkolenie pt. „Asystent Systemu Zarządzania Jakością”.
Centrum wydało w minionym roku
akademickim
1240
zaświadczeń
o ukończeniu szkoleń okresowych bhp
przez pracowników Politechniki Krakowskiej oraz innych przedsiębiorstw.
Przeprowadziło
również
szkolenia
z zakresu bhp dla studentów pierwszego roku Wydziału Architektury, a dla
113 studentów Wydziału Mechanicznego — szkolenie dotyczące rozwiązań
proekologicznych w procesie produkcji
(projekt „MBM — kierunek zamawiany”,
prowadzony przez Instytut Inżynierii
Cieplnej Wydziału Mechanicznego).
Odbyły się również dwie edycje szkoleń
uzupełniających dla osób kierujących
pracownikami w zakresie odpowiedzialności prawnej za stan bezpieczeństwa

i higieny pracy w podległych komórkach.
Politechniczna jednostka od początku istnienia współpracuje z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji SA, w czerwcu
kolejny raz uzyskała potwierdzenie, iż
spełnia europejskie standardy kształcenia i może wydawać uznawane w Unii
Europejskiej certyfikaty: asystenta systemu zarządzania jakością, pełnomocnika
systemu zarządzania jakością, asystenta systemu zarządzania środowiskowego, asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
W zbliżającym się 2015 r. Centrum będzie świętować jubileusz
15-lecia działalności. Już dziś zaprasza
do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Jakość i innowacyjność w procesach wytwarzania”,
organizowanej z tej okazji od 24 do
26 września 2015 r. w Wiśle (Szczegółowe informacje: www.cj.pk.edu.pl).

(R.)
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Koszykarki Korony AZS PK akademickimi
mistrzyniami Polski

Fot.: Kinga Wilk

Dużym sukcesem zakończył się
udział koszykarek, reprezentujących
AZS Politechniki Krakowskiej, w Mistrzostwach Polski Akademickich
Zespołów Sportowych. Drużyna prowadzona przez Wojciecha Eliasza-Radzikowskiego i Aldonę Patycką
zajęła pierwsze miejsce w turnieju,
który odbył się w dniach 6–7 września w Warszawie.
Do turnieju, rozegranego w hali na
Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, zgłosiły się tylko cztery
zespoły, mimo to rywalizacja była zacięta i dostarczyła wiele emocji. W pierwszym meczu nasza drużyna zmierzyła
się z zespołem AZS Uniwersytet Warszawski i wygrała 58:55. Drugie spotkanie również zakończyło się zwycięstwem
dziewczyn z Politechniki nad zespołem
AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski 63:58.
Trudnym rywalem okazał się AZS Uniwersytet Gdański, ale i ten mecz przyniósł AZS PK sukces — 50:49. Mecze
toczyły się w atmosferze fair-play.
Mistrzowska drużyna — to efekt fuzji Klubu Uczelnianego AZS PK z Klubem Sportowym „Korona”. W rezultacie powstała Korona AZS Politechnika

Zwycięska drużyna — Korona AZS Politechnika Krakowska

Krakowska, zespół, który awansował
ostatnio do I ligi, wcześniej — w niższej
fazie rozgrywek — wygrywając w sezonie zasadniczym wszystkie mecze!
Trener Wojciech Eliasz-Radzikowski ma
już na swoim koncie znaczące sukcesy,
w tym trzy złote medale Mistrzostw Polski Uczelni Technicznych.
W mistrzowskim składzie Korony
AZS Politechniki Krakowskiej wystąpiły:
Joanna Grymek (z numerem 4), Dominika Majkut (7), Olga Kossmann (8), Agata
Rafałowicz (9), Agnieszka Krzywoń (11),

Anna Wielebnowska (12), Katarzyna
Piasek (14), Jessica Musijowska (15),
Aleksandra Teklińska (17), Katarzyna
Homoncik (18), Magdalena Grzelak-Gumula (19) i Kinga Wilk (21). Dodajmy, że Joanna Grymek była najwyższą
zawodniczką nie tylko w krakowskim zespole, ale także w całym turnieju. Mierzy 203 cm wzrostu. Występ na turnieju
w Warszawie był jej debiutem w barwach
Korony AZS Politechnika Krakowska.

(ps)

Czesław Michalski, zasłużony kronikarz sportu akademickiego, otrzymał godność Członka Honorowego
AZS. Nadanie tytułu obyło się 6 czerwca podczas XXV Zjazdu Akademickiego Związku Sportowego w Ośrodku
AZS, w Wilkasach koło Giżycka.
Czesław Michalski, z urodzenia
kielczanin, jest wychowankiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie
— w 1974 r. ukończył tu studia historyczne. Z uczelnią tą — dzisiejszym
Uniwersytetem Pedagogicznym –—
związał też swój życiorys zawodowy
i naukowy. W 1991 r. obronił doktorat
na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie. Jednocześnie przez cały czas działał bardzo
aktywnie w strukturach AZS, zarówno
lokalnych, jak i ogólnopolskich, pełniąc m.in. w latach 1977–1978 funkcję
sekretarza Zarządu Środowiskowego
AZS w Krakowie. Opublikował wiele
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prac na temat sportu akademickiego,
w tym dwutomową monografię poświęconą działalności AZS w Krakowie w latach 1909–2009.
Od dawna Czesława Michalskiego łączą bliskie więzi ze środowiskiem
Politechniki Krakowskiej. Utrzymywał
kontakty z wieloma osobami zaangażowanymi na PK w działalność sportową.

Fot.: Ze zbiorów ZG AZS
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Kronikarz sportu PK honorowym azetesiakiem

Zaszczytnego tytułu Czesławowi Michalskiemu gratuluje prezes Zarządu Głównego AZS
Marek Rocki

Szczególnie ciepło wspomina współpracę z prof. Stefanem Piechnikiem w okresie, gdy był on prezesem Zarządu Środowiskowego AZS.
Kontakty te zaowocowały m.in. opracowaniem serii biogramów pracowników
i studentów PK, będących sportowcami i działaczami sportowymi. Życiorysy
weszły do drugiego tomu wspomnianej
książki Michalskiego „Akademicki Związek Sportowy w Krakowie”, wydanego
w 2012 r. Jest tam również obszerny rozdział na temat historii Klubu Uczelnianego AZS PK, będący prawdziwą kopalnią
najważniejszych wiadomości o dziejach
sportu na naszej uczelni.
Obecnie Czesław Michalski wnosi
znaczący wkład w przygotowanie specjalnego wydawnictwa na temat sportu
na PK. Ukaże się ono w związku z obchodami 70-lecia Politechniki Krakowskiej.

(ps)
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Herbaciarnia Naukowa gościła na PK

Opowieść o fortach
danej szkoły wyższej. Nie inaczej było
i tym razem — w murach Politechniki Krakowskiej powitał uczniów rektor
prof. Kazimierz Furtak. W imieniu fundacji głos zabrał jej prezes Marek Wasiak. Wykład poprzedziła przygotowana
specjalnie na to spotkanie syntetyczna
prezentacja naszej uczelni, przedstawiona przez Mariana Zygmunta, pracownika
Działu Promocji PK.
Wykład dr. inż. arch. Krzysztofa
Wielgusa był w istocie barwną opowieścią o krakowskich fortyfikacjach, a także o dorobku Wydziału Architektury PK
w dziedzinie ich ratowania i przywracania im dawnej świetności. Dla studentów forty to ciekawy materiał do prac
dyplomowych. Przykładem jest praca
dyplomowa Dariusza Kicińskiego (absolwenta WA PK sprzed czterech lat),
którego projekt muzeum broni i barwy,
przygotowany w ramach szerszego programu rewaloryzacji Twierdzy Zamość,
znajduje się obecnie w końcowej fazie
realizacji.
Wrześniowy wykład na PK był już
79. spotkaniem w ramach Herbaciarni
Naukowej. Wypada tylko żałować, że
frekwencja na ciekawym, wygłoszo-

nym ze swadą wykładzie była niższa od
przeciętnej liczby uczestników spotkań
tego cyklu.

(ps)

Fot.: Jan Zych

Inauguracja ósmej edycji Herbaciarni Naukowej — projektu edukacyjnego adresowanego do uczniów
małopolskich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych odbyła się na
Politechnice Krakowskiej. Grupa młodzieży zebrana w sali konferencyjnej
pawilonu „Kotłownia” wysłuchała
4 września wykładu „Forty krakowskie”, wygłoszonego przez dr. inż.
arch. Krzysztofa Wielgusa z Wydziału
Architektury PK.
Herbaciarnia Naukowa jest przedsięwzięciem Fundacji „Panteon Narodowy”,
realizowanym we współpracy z trzynastoma fundatorami — szkołami wyższymi Krakowa, Polską Akademią Umiejętności (gdzie odbywa się większość
wykładów) i Archidiecezją Krakowską.
Stało się już tradycją, że spotkania inaugurujące każdy kolejny rok jej działania
odbywają się na uczelniach. Inauguracje
takie w latach poprzednich zorganizowano m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim,
Uniwersytecie Ekonomicznym, w Akademii Górniczo-Hutniczej i Akademii Sztuk
Pięknych.
Miłym zwyczajem jest obecność
podczas każdej takiej inauguracji rektora

W trakcie wykładu dr inż. arch. Krzysztof
Wielgus założył czapkę żołnierza 13. Pułku
Piechoty — jednego z najbardziej polskich
pułków w monarchii austro-węgierskiej. Pułk
stacjonował w koszarach przy ul. Warszawskiej, gdzie po II wojnie światowej swoją siedzibę znalazła Politechnika Krakowska

Rok 1969. Zebranie Rady Osiedla Studenckiego w jednym z akademików przy ul.
Bydgoskiej w Krakowie, przewodniczył —
Adam Drąg (na zdjęciu po lewej: w samym
środku, przy stole). Obecni byli (zdjęcie po
prawej) studenci Wydziału Mechanicznego

PK: na pierwszym planie, z profilu —
Marian Żyła (wtedy członek Studenckiej
Agencji Fotograficznej RU ZSP, później
fotoreporter „Dziennika Polskiego”, zmarł
w 2001 r.) i Jan Żuchowicz (prezes Inotec
Sp. z o.o. w Nowym Sączu, wynalazca,

laureat konkursu „Innovator Małopolski”
organizowanego przez Centrum Transferu Technologii PK, zmarł w sierpniu br.).
Zdjęcia pochodzą z początkowego okresu
mojej pracy w SAF.

Jan Zych
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O Politechnice Krakowskiej napisali
Młody biznes pod specjalną opieką
„Dziennik Polski” z 28 sierpnia 2014 r.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości działa na Politechnice Krakowskiej
od 2009 roku. AIP PK pomaga studentom,
doktorantom i absolwentom PK w tworzeniu firm, przede wszystkim firm technologicznych, a także świadczy pomoc
mikrofirmom w przetrwaniu wstępnej fazy
rozwoju — od koncepcji do samodzielności. (…) W sumie, AIP PK przeszkolił
ponad 500 osób, udzielił wsparcia finansowego na ponad 3 mln złotych, pośredniczył w przeprowadzeniu ponad 90 transferów technologii w tym 10 sfinansowanych
w ramach projektu „Bon na innowację”,
z naszej oferty inkubacji skorzystało ponad 20 firm. Pomieszczenia AIP PK znajdują się na terenie Osiedla Akademickiego
PK przy ulicy Skarżyńskiego, lokalizacja
została tak wybrana, aby zapewnić jak
najlepszą dostępność pomieszczeń inkubatora dla środowiska akademickiego.

Pracownia Miast.
Jaka będzie przyszłość Krakowa

Kalejdoskop

„Gazeta Wyborcza” w Krakowie
z 19 września 2014 r.
Skąd dziś bierze się bogactwo miasta?
Dla kogo jest Kraków — dla pieszego,
kierowcy czy rowerzysty? Jakich specjalistów potrzebuje obecnie nasze miasto
i jak na rozwój Krakowa wpłynie projekt
Nowa Huta Przyszłości? Wczoraj dyskutowaliśmy o tym na warsztatach, dziś
pora wyciągnąć wnioski na wieńczącej
projekt Pracownia Miast konferencji. Do
dyskusji zaprosiliśmy naukowców, biznesmenów, urzędników, aktywistów społecznych. Wczoraj swoje pomysły na Kraków
przedstawili podczas warsztatów, dziś te
idee są tematem konferencji, zorganizowanej w budynku „Działowni” Politechniki
Krakowskiej. Pracownię Miast przygotowujemy razem z krajowymi i lokalnymi
partnerami. W Krakowie to Politechnika
Krakowska, urząd miasta i EXPO.

Kraków spóźnił się z planami dla
metra
„Dziennik Polski” z 20 września 2014 r.
— Gdyby władze Krakowa 10 lat temu
zaczęły przygotowania, to dziś mielibyśmy gotową pierwszą linię metra — mówi
w rozmowie z gazetą prof. KRZYSZTOF
STYPUŁA z Politechniki Krakowskiej.
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— (…) Decyzje w sprawie metra wymagają rozmów z naukowcami i mieszkańcami.
Do tej pory odbyło się kilka debat, głównie
z inicjatywy Kazimierza Barczyka, przewodniczącego sejmiku województwa małopolskiego, który jest orędownikiem przyszłościowych rozwiązań komunikacyjnych.
Było referendum, które odpowiedziało na
pytanie, czy chcemy metra, a nie jakiego
chcemy metra. A o tym właśnie teraz należy rozmawiać. Mam nadzieję, że uda
mi się zorganizować jeszcze w tym roku
dużą debatę, w której uczestniczyliby m.in.
przedstawiciele władz miasta. Jest jeszcze
trochę czasu na dyskusję i wybór najlepszego wariantu. Przede wszystkim trzeba
podjąć studia wykonalności tej inwestycji.
Pytanie bowiem, czy patrzymy na metro
jako system, który ma się rozwijać, czy skupiamy się tylko na jednej linii i nie patrzymy
w przyszłość. Jeśli ma to być system, to
może nie ma sensu budować bardzo krętego, meandrującego metra, które zahacza
o mnóstwo osiedli, tylko trzeba wybudować
je w możliwie prostszej linii, dzięki czemu
osiągniemy dobre czasy przejazdu. A potem w kolejnych latach trzeba dobudowywać odnogi pierwszej linii, które prowadzone będą na kolejne części miasta.

Zapora w Kozłowej Górze
przecieka! Spokojnie: nie pęknie
„Dziennik Zachodni” z 20 września 2014 r.
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej
rozpoczęli trójwymiarowe prześwietlanie
obiektu w dzielnicy Piekar Śląskich — Kozłowej Górze. Chcą określić, w jakim stanie
jest dziś. Nikt tak naprawdę do końca nie
wie, z czego zbudowano zaporę w Kozłowej Górze. (…) — Dziś zapora jest bezpieczna. Jednak chcemy uzyskać informacje na temat dynamiczności procesów
filtracyjnych tak, aby zarządca zapory mógł
z wyprzedzeniem planować ewentualne
remonty i odpowiednio oszacować je od
strony ekonomicznej — mówi dr Krzysztof
Radzicki z Politechniki Krakowskiej, który
jest kierownikiem naukowym realizowanego w Kozłowej Górze projektu.

Unikatowe rozwiązanie naukowców
z PK — gazy odpadowe zamienią
w energię
Program I Polskiego Radia z 21 września 2014 r.
W przemyśle chemicznym stosuje się wiele gazów przemysłowych, po

ich wykorzystaniu stają się gazami odpadowymi, z którymi coś trzeba zrobić,
najczęściej spalić. Zaśmiecamy w ten
sposób środowisko, ponadto emitowane są duże ilości ciepła, które niczemu nie służy. W zakładach Azotowych
Kędzierzyn-Koźle naukowcy z Instytutu
Pojazdów Samochodowych i Silników
Spalinowych Politechniki Krakowskiej
zbudowali instalację, która wykorzystuje te gazy do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Gazy są paliwem do
silników spalinowych w agregatach
prądotwórczych. Tłumaczy prof. Marek
Brzeżański, szef projektu: — (…) Cała
innowacyjność naszego pomysły polega na tym, że system zasilania silnika
w czasie rzeczywistym dostosowuje
się do składu chemicznego paliwa. Instalacja jest unikatowa w skali Europy,
nikt poza naukowcami z Politechniki
Krakowskiej nie podjął się do tej pory
wyzwania, jakim jest zasilanie silników
spalinowych gazami o bardzo dużej
zmienności składu chemicznego. Instalacja daje do 1 MW energii. — Ta energia jest przekazywana do sieci, a następnie Zakłady Azotowe rozliczają się
z zakładem energetycznym. W tej chwili
w Zakładach pracują trzy agregaty, do
których została opracowana specjalna
instalacja zasilająca, opracowana wyłącznie na Politechnice Krakowskiej.
Ponadto opracowaliśmy system pozwalający nadzorować pracę instalacji
w czasie rzeczywistym z Krakowa —
mówi prof. Brzeżański.
Od 2015 roku Unia Europejska
zakazuje wypalać gazy postprocesowe. Pionierska instalacja naukowców
z Politechniki Krakowskiej jest trafiona w czasie i w dłuższej perspektywie
na pewno przyniesie zyski twórcom,
a zakładom oszczędności. Nie mówiąc
już o korzyściach ekologicznych. (…)
Prof. Brzeżański podkreśla, że polski
przemysł jest bardzo zainteresowany
rozwiązaniem naukowców z Politechniki. — Skotan zorganizował duże spotkanie z partnerami przemysłowymi, na
którym zaprezentowaliśmy wstępne wyniki projektu. Zainteresowanie jest bardzo duże, bo gazów postprocesowych
jest więcej niż ocenialiśmy. W marcu
przyszłego roku opublikujemy całość
wyników i spodziewamy się dużego
zainteresowania również z zagranicy.
Spółka Skotan już pracuje nad ofertą
komercyjną dla przemysłu.

10/2014 NASZA POLITECHNIKA

Galeria GIL
Samuel Paremuzyan — Malarstwo
22 września — 10 października 2014 r.
Samuel Paremuzyan urodził się
22 stycznia 1949 r. w Gumri, w Armenii.
Swoją edukację rozpoczął równolegle
w szkole rosyjskiej i w szkole malarstwa artystycznego. W 1966 r. ukończył
obie szkoły i rozpoczął naukę w Instytucie Pedagogicznym na Fakultecie
Estetyki. W 1969 r. opuścił Instytut po
trzecim roku, aby rozpocząć studia
w Akademii Sztuk Pięknych w Erewaniu. Akademię ukończył w 1974 r. Po
studiach rozpoczął pracę w szkole

państwowej jako nauczyciel rysunku.
Kolejnym miejscem pracy było liceum
artystyczne — został jego dyrektorem
w 1985 r. Artysta ma za sobą wiele
wystaw indywidualnych i zbiorowych,
m.in. w Indiach, Kanadzie, Francji,
Rosji, Gruzji, Armenii i Polsce. Na wystawie zaprezentowane zostały obrazy
olejne na płótnie — pejzaże, portrety,
abstrakcje, martwe natury.

(dz)

Galeria Kotłownia

Roksana Gołebiowska — studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie (1989–1994); dyplom uzyskała w 1994 r. w Pracowni Plakatu prof. Piotra Kunce; doktorat z grafiki
obroniła w ASP w Łodzi w 2013 r. Zajmuje się grafiką, fotografią, malarstwem
i grafiką użytkową. Swoje prace eksponowała na wystawach indywidualnych
i zbiorowych w Polsce (m.in. w Częstochowie, Kielcach, Krakowie, Gdyni,
Łomży, Warszawie) oraz za granicą —
w Danii, Niemczech, na Słowacji i na
Węgrzech.
„Kosmos, jako temat głęboko zakorzeniony w kulturze i od wieków podejmowany w sztuce, jest nie tylko wyzwaniem
dla artysty, ale również dla interpretatora jego twórczości. Możemy poddać
się bowiem — tak, jak czynią to artyści
— zarówno urokowi zanurzonych w nim
form, jak i metaforyce nieskończoności,
egzystencjalnym pytaniom. Twórczość
Gołębiowskiej otwiera przed odbiorcami
obie perspektywy, nie zamykając żadnych drzwi. Abstrakcyjne grafiki sprawiają

wrażenie ciągłej ewolucji
formalnej, a obecny w nich
pierwiastek
eksperymentu
z barwą, światłem oraz z przestrzenią wzmaga to poczucie.
Być może wybrzmiewająca
z prac artystki nuta ciągłego
poszukiwania sprawia, że
odbiór jej prac staje się przeżyciem emocjonalnym. Tego
stanu rzeczy nie zmienia nawet chłodny, minimalistyczny
język abstrakcji geometrycznej, neutralizuje go bowiem
nieustanne dążenie do dynamizmu i ekspresji. Próba
intuicyjnego odbioru prac staje się podobna momentom,
w których pod zamkniętymi
powiekami próbujemy okiełznać ogrom otaczających nas
impresji i uczuć. Wówczas to,
co racjonalne, przestaje być
osnową istnienia, a staje się
naszą próbą wyznaczenia
drogi przez zagadkowy świat
wrażeń” (Kamila Leśniak, historyk sztuki).
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Roksana Gołębiowska —
Światło i przestrzeń
22 września — 8 października 2014 r.

(dz)
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Na koniec numeru...
SZPILKA AKADEMICKA
LESZKA WOJNARA
Ile zwierząt w człowieku?
Silny jak niedźwiedź,
Idziesz do pracy,
Przed tobą biurko, lada lub stół,
I pracowity jak pszczoła,
Harujesz niczym wół.
A gdy przychodzi pracy kres,
Wracasz zmęczony jak pies.
Jeśli to wszystko prawda,
Co wyżej podniosłem,
Idź do weterynarza,
Boś chyba jest osłem.
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Krzysztof Konstanty Stypuła

Mehr Licht! (Więcej światła!)

Fot.: Jan Zych

Johann Wolfgang von Goethe
(1749–1832)
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