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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Nowy rok akademicki rozpoczął obowiązywanie znowelizo-
wanej ustawy — „Prawo o szkolnictwie wyższym” i powiąza-
nych z nią ustaw. Zmiany dotyczą kilku sfer funkcjonowania 
uczelni i wiążą się z koniecznością modyfi kacji wewnętrznego 
prawa. Co nas czeka?

Pierwszy ważny obszar zmian dotyczy tzw. „uwłaszczenia 
naukowców” i związanych z tym praw do komercjalizacji wy-
ników badań naukowych. Naukowiec i uczelnia będą mogły 
zawrzeć umowę dotyczącą komercjalizacji wynalazku lub efek-
tów badań naukowych, a jeśli takiego porozumienia nie zawrą, 
obowiązywać będą regulacje zawarte w ustawie. Uczelnia ma 
trzy miesiące na podjęcie decyzji, czy chce sama komercjalizo-
wać wynalazek. Jeśli się na to nie zdecyduje, naukowiec może 
nabyć prawo do rozwiązania za nie więcej niż 10 proc. mini-
malnego wynagrodzenia za pracę. Zainteresowanym szcze-
gółowymi zapisami polecam art. 2, ust. 1 punkt 35. i 36. oraz 
art. 86a–f ustawy. Zmiany w ustawie spowodowały konieczność 
zmodyfi kowania „Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, 
pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad ko-
mercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na 
PK”. Tych zmian musimy dokonać do 31 marca przyszłego roku. 

Nowa ustawa zmienia też przepisy dotyczące kształce-
nia. Wiele pojęć i defi nicji zostało doprecyzowanych, podano 
nowe wymagania dotyczące prowadzenia studiów na różnych 
stopniach. Zmiany te dotyczą zwłaszcza wydziałów, które nie 
mają praw akademickich. Zwiększają się sprawozdawcze 
obowiązki uczelni, m.in. związane z rozwojem bazy danych 
systemu POLON i utworzeniem repozytorium prac dyplomo-
wych. Musimy przekazywać coraz bardziej szczegółowe dane 
o uczelni, pracownikach, studentach i doktorantach, co wyma-
ga ogromnej pracy i czasu.

Trzeci obszar zmian dotyczy awansów naukowych  — prze-
wodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz starania 
się o tytuł profesora. Mówiąc w największym skrócie — dopre-
cyzowano warunki wszczęcia przewodu doktorskiego i wpro-
wadzono możliwość powołania drugiego promotora w przy-
padku przewodów interdyscyplinarnych, rozszerzono zakres 
tematyczny publikacji, które mogą stanowić podstawę postę-
powania habilitacyjnego (zamiast jednotematycznego cyklu pu-
blikacji może to być cykl publikacji powiązanych tematycznie), 
wreszcie zmniejszono wymagania do uzyskania tytułu profeso-
ra. Szczególnie ważne są nowo brzmiące zapisy w art. 11, ust. 
2 oraz art. 20, ust. 4a i 4b znowelizowanej ustawy o stopniach 
naukowych i tytule naukowym. 

Nie są to jedyne zmiany, ale te dotyczą wielu pracowni-
ków i dlatego zachęcam do uważnej lektury ustawy. W sumie 
wprowadzono w niej kilkadziesiąt istotnych modyfi kacji, których 
skutkiem jest kilkanaście nowych rozporządzeń ministra. Na 

uczelnianym podwórku musimy znowelizować lub opracować 
od nowa kilkanaście wewnętrznych aktów prawnych, w tym sta-
tut uczelni. Będą też potrzebne nowe uchwały senatu i nowe 
zarządzenia rektora. Część z nich mamy już przygotowaną, 
między innymi dzięki realizacji projektu „Zarządzanie (z) przy-
szłością”. Wciąż czeka nas jednak dużo pracy. Zapewniam, że 
władze uczelni będą czynić starania, aby wprowadzanie zmian 
w przepisach było jak najmniej uciążliwe dla pracowników i do-
konywało się tylko w koniecznym wymiarze.

Życie uczelniane toczy się w szybkim rytmie. W ostatnim 
czasie wiele starań poświęcamy intensyfi kacji współpracy Po-
litechniki Krakowskiej z partnerami zagranicznymi. Wspólnie 
z prorektorem ds. spraw studenckich odbyliśmy wizytę w TU 
Berlin, wyznaczamy nowe obszary kooperacji z niemiecką 
uczelnią. Uczestniczyłem też w Zjeździe Rady Polskich Inży-
nierów w Ameryce Północnej w Toronto. Podjęto na nim tematy 
energetyki i roli inżyniera w świecie współczesnym, a była też 
okazja do zaprezentowania Politechniki Krakowskiej na forum 
międzynarodowym.

Rozwijamy współpracę naukowo-dydaktyczną z uczelniami 
z Chin. Ostatnio podpisaliśmy list intencyjny o współpracy PK 
z Tianjin Chengjian University. Współpraca ma dotyczyć m.in. 
wymiany naukowej i studenckiej, rozwoju badań naukowych, 
unowocześniania programów studiów, a także wzajemnej pro-
mocji uczelni. TCU — to druga chińska szkoła wyższa, z którą 
będziemy współpracować. Od kilku lat prowadzimy już wymianę 
naukową i dydaktyczną z Guangdong University of Technology. 

W listopadzie po raz drugi odbyły się Zaduszki Politechniki 
Krakowskiej. Tym razem przedstawiciele władz PK, pracownicy 
naukowi, studenci oraz członkowie rodzin zmarłych pracowni-
ków Politechniki spotkali się na cmentarzu Rakowickim.  Po 
mszy świętej uczestnicy wzięli udział w Marszu Pamięci i od-
wiedzili groby zasłużonych pracowników PK, w tym wybitnych 
profesorów i rektorów uczelni. Za zorganizowanie Zaduszek 
dziękuję Kołu Seniorów SWPK i absolwentom UTW PK. 

Dalsze przeobrażenia przechodzi kampus główny PK. 
Kontynuujemy realizację projektu Ogrodów Inżynierskich PK, 
przyjaznych dla studentów i gości terenów nauki i wypoczynku. 
Zgodnie z założeniami projektu zabytkowy zespół architekto-
niczny PK będzie miejscem dostępnym dla wszystkich, którzy 
zechcą go odwiedzić, i stanie się żywą lekcją historii, a przez 
to — mamy nadzieję — atrakcją turystyczną Krakowa. Ogro-
dy Inżynierskie zostaną dedykowane wybitnym inżynierom — 
Tadeuszowi Kościuszce i gen. Emilowi Gołogórskiemu. Staną 
w nim m.in. wielkoformatowe modele budowli fortyfi kacyjnych 
naszego patrona.

Kazimierz Furtak



11/2014 NASZA POLITECHNIKA

33

Te
m

at
 n

um
er

u

KU FUNDAMENTOM WIEDZY

Nauka i technologia — 
dwa spojrzenia na CERN
Wykład prof. Agnieszki Zalewskiej, przewodniczącej Rady Europejskiej 
Organizacji Badań Jądrowych CERN, wygłoszony 3 października 2014 r. 
podczas inauguracji roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej

II wojna światowa zostawiła po sobie wielkie podziały w Euro-
pie. Próbą jednoczenia na powrót kontynentu poprzez naukę było 
utworzenie w 1954 roku, przez 12 krajów, Europejskiej Organizacji 
Badań Jądrowych CERN. Organizacja od początku działała pod 
hasłem „Nauka dla Pokoju”. Dziś CERN skupia 21 krajów człon-
kowskich. Są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlan-
dia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Niemcy, Norwe-
gia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, 
Wielka Brytania i Włochy.

Polska była pierwszym państwem przystępującym do CERN po 
transformacji ustrojowej, do której doszło w krajach dawnego bloku 
wschodniego. Ofi cjalnie zostaliśmy członkiem CERN w 1991 roku, 
ale już od 1963 roku — jako jedyny kraj z Europy Wschodniej — 
mieliśmy status obserwatora.

Dziś o przynależność do CERN ubiegają się różne państwa 
z całego świata. Kandydatem do członkostwa jest Rumunia. Kra-
jem stowarzyszonym jest Serbia, a o status taki ubiegają się: Bra-
zylia, Cypr, Pakistan, Rosja, Słowenia, Turcja i Ukraina. Osobną 
kategorię stanowią obserwatorzy przy Radzie CERN. Są nimi: 
Indie, Japonia, Rosja, Turcja, USA, a także Komisja Europejska 
i UNESCO. Ostatnio status obserwatora uzyskał również Zjedno-
czony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej. 

Laboratorium z misją
W CERN pracuje około 2300 osób stałego personelu i około 

1600 osób na kontraktach czasowych lub stypendiach. Ponadto 
z ośrodka korzysta prawie 10,5 tys. fi zyków i inżynierów z całego 
świata — zatrudnieni w rodzimych instytucjach badawczych do 
CERN przyjeżdżają wykonać określone prace w eksperymen-
tach lub uczestniczyć w spotkaniach. Roczny budżet CERN wy-
nosi około 1 miliarda franków szwajcarskich. Jest porównywalny 
z budżetem Eidgenössische Technische Hochschule w Zurychu 
czy dużych uniwersytetów niemieckich.

Misja CERN składa się z czterech elementów. Pierwszym są 
zaawansowane badania naukowe dotyczące budowy materii oraz 
początków i ewolucji Wszechświata. Drugi element misji CERN 
— to innowacyjność, rozwijanie nowych technologii. Trzecim ele-
mentem jest rozumiana bardzo szeroko edukacja, obejmująca 
kształcenie naukowców i inżynierów oraz promocję nauki w spo-
łeczeństwie. Czwarty element — to obejmowanie współpracą lu-
dzi z różnych krajów i różnych kultur. Jeśli chodzi o tę ostatnią 

kwestię, to obecnie w CERN pracują przedstawiciele ponad stu 
różnych narodowości, a całe grupy eksperymentalne pochodzą 
z instytucji naukowych z ponad 70 krajów. Możemy więc mówić 
o organizacji naprawdę globalnej. Jedyną dużą białą plamą na 
mapie państw współpracujących z CERN jest dziś kontynent afry-
kański.

CERN bardzo poważnie traktuje i stale rozwija nowe inicja-
tywy w zakresie działalności edukacyjnej. Szczególnie ważną 
częścią tych działań jest program dokształcania nauczycieli fi -
zyki, bo to oni mają największy wpływ na młodzież w okresie 
podejmowania decyzji, czy wybrać studia na kierunkach ścisłych 
lub inżynierskich. Na podkreślenie zasługuje fakt, że polscy na-
uczyciele fi zyki dość licznie uczestniczą w kursach organizo-
wanych przez CERN. Skoro jesteśmy na uczelni technicznej, 
to warto też wyróżnić rozmaite inicjatywy służące kształceniu 
inżynierów w krajach członkowskich. Jest to działanie ważne 
nie tylko z punktu widzenia indywidualnych osób, ale i CERN. 
Chodzi o to, aby nie ginęły te specjalizacje, które są potrzebne 
w dziedzinie fi zyki cząstek.

KKKKKUUUUU
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Prof. Agnieszka Zalewska
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Najwspanialszy mikroskop świata

CERN jest obecnie najważniejszym ośrodkiem badań w dzie-
dzinie fi zyki cząstek i zarazem jednym z największych laboratoriów 
świata. Od 60 lat buduje się tu akceleratory. Kilka lat temu uru-
chomiony został akcelerator LHC — Large Hadron Collider — słu-
żący do przyspieszania protonów i jonów ołowiu do najwyższych 
osiąganych obecnie energii. Lecz cząstki można też spowalniać. 
Jest to podstawą prowadzonych w CERN bardzo interesujących, 
unikalnych badań, w ramach których wytwarza się i bada antyato-
my wodoru.

Badania kosmosu kojarzą się z teleskopami naziemnymi i urzą-
dzeniami, które krążą w kosmosie, jak np. teleskop Hubble’a. Im 
lepsze jest takie urządzenie, tym bardziej możemy się zagłębić 
w czasie w historię Wszechświata. 

Od Wielkiego Wybuchu do chwili obecnej dzieli nas około 
13,8 mld lat. To wiek naszego Wszechświata. Kiedy za pomocą 
teleskopów próbujemy się zbliżać do początków Wszechświata, 
natrafi amy na ścianę nie do pokonania, znajdującą się mniej więcej 
380 tys. lat po Wielkim Wybuchu. Spoza tej ściany nie docierają do 
nas żadne sygnały rejestrowane w eksperymentach astronomicz-
nych. Można jednak próbować się tam dostać w inny sposób — od 
drugiego końca skali czasu. Pozwalają na to akceleratory cząstek, 
będące czymś w rodzaju supermikroskopów. Dzięki nim możemy 
odtwarzać warunki, które istniały zaraz po Wielkim Wybuchu. Ta-
kim najwspanialszym na świecie „mikroskopem” jest LHC.

My i to, co nas otacza, zbudowane jest z atomów. Atom, z cen-
tralnie położonym jądrem i krążącymi wokół niego elektronami, jest 
czymś w rodzaju ogromnej pustki. Rozmiary atomu od rozmiarów 
jądra atomowego dzieli kilka rzędów wielkości. Dzięki LHC może-
my patrzeć na elementy budowy jądra: protony i neutrony, a nawet 
na kwarki — składniki nukleonów — które są obecnie uważane za 
najbardziej elementarne składniki materii.

Badania, które prowadzimy w zakresie fi zyki cząstek, mają 
ścisły związek z badaniami prowadzonymi w zakresie kosmologii 
i astrofi zyki. Obie nieskończoności są ze sobą ściśle powiązane. 
Zachodzi między nimi swoista synergia, wzajemnie się uzupełniają.

Odkrycia warte Nobla

Co osiągnęła fi zyka cząstek? Udało się jej stworzyć model na-
zywany dziś Modelem Standardowym. Rozwijamy go od prawie 
pięćdziesięciu lat. Badając dane doświadczalne, przekonujemy 
się, że jest to dobry model. Są w nim kwarki, które tworzą nukleony, 
a z nich powstają jądra atomowe. Do tego potrzebne są jeszcze 
elektrony, czyli najlżejsze leptony, aby mogły powstać atomy. 

Doświadczalnie stwierdziliśmy, że istnieją trzy rodziny kwarkowo-
-leptonowe. Dlaczego właśnie trzy? Teoria na razie nie potrafi  tego 
wyjaśnić. Materię, która nas otacza, tworzą cząstki należące do 
pierwszej rodziny. Pozostałe są potrzebne do odtworzenia tego, 
co się działo bezpośrednio po Wielkim Wybuchu. Cząstki te w nie-
wielkich ilościach powstają w zderzeniach promieni kosmicznych 
z materią, np. ziemskiej atmosfery. Żeby jednak dobrze zrozumieć 
zjawiska tuż po Wielkim Wybuchu, trzeba wytworzyć owe cząstki 
w eksperymentach przy akceleratorach. 

Z codziennego życia dobrze znamy oddziaływanie elektromag-
netyczne. Pośredniczą w nim fotony. Jeżeli chodzi o oddziaływania 
silne, które powodują, że kwarki pozostają związane w nukleonach, 
to pośredniczeniem w nich zajmują się gluony. Tych pośredników 
jest aż osiem. W oddziaływaniach słabych pośredniczą dwa bardzo 
ciężkie bozony W± i Z0. 

Model Standardowy jest testowany od ponad czterdziestu lat 
z coraz większą dokładnością. Pierwsze istotne odkrycie potwier-
dzające ten model, odkrycie tzw. prądów neutralnych, zostało do-
konane w CERN w 1973 roku. Niewątpliwie zasługiwało ono na 

wyróżnienie Nagrodą Nobla. Niestety, jeden z dwu autorów tego 
dokonania niedługo później umarł na raka. Drugi z fi zyków zginął 
podczas wspinaczki w górach. Cóż, nie należy uprawiać sportów 
ekstremalnych, gdy się ma szansę na Nobla…

Rok 1982 zapisał się dla CERN odkryciem nośników sił oddzia-
ływań słabych — bozonów W± i Z0. To już był Nobel, przyznany dwa 
lata później. Otrzymali go Carlo Rubbia z Włoch i Simon van der 
Meer z Holandii. A w 1990 roku właśnie także w CERN stwierdzo-
no, że istnieją trzy rodziny kwarkowo-gluonowe. 

W roku 2012 znane już były wszystkie występujące w Modelu 
Standardowym, fundamentalne cząstki materii i cząstki pośredni-
czące w oddziaływaniach. Brakowało tylko jednego elementu — od-
powiedzi na pytanie, skąd bierze się masa tych fundamentalnych 
cząstek. W podstawowej postaci model dawał bowiem cząstki bez-
masowe. Mechanizm, który by cząstkom nadawał masę, zapropo-
nowano w latach 60. Był to tzw. mechanizm Brouta-Englerta-Higgsa, 
zakładający, że dzieje się to dzięki istnieniu ciężkiej cząstki — bo-
zonu Higgsa. Na odkrycie tej cząstki trzeba było poczekać prawie  
50 lat. Dokonane w CERN odkrycie bozonu Higgsa dopełniło Mo-
del Standardowy. Udało się tego dokonać za pomocą LHC, który 
otworzył nową erę w dziedzinie badań fundamentalnych. 

Protony o masie komara

Large Hadron Collider jest zderzaczem umieszczonym pod 
ziemią, w tunelu w kształcie pierścienia o długości 27 km. Urucho-
miony został w 2008 roku i od razu doznał awarii. Ponownie wy-
startował w 2009 roku i od tego czasu pracuje bez zarzutu. Można 
w nim zderzać protony — docelowo z energią 14 TeV (teraelek-
tronowoltów) w układzie środka masy zderzenia. Dobiega właśnie 
przebudowa LHC, pozwalająca osiągać takie energie. Wcześniej 
dane zbierano przy energii sięgającej do 8 TeV. Elektronowolt 
(eV) — to jednostka, którą kochają fi zycy cząstek. Odpowiada 
ona energii, jaką uzyskuje cząstka o ładunku równoważnym ła-
dunkowi elektronu, przy przejściu przez różnicę potencjałów jed-
nego wolta.

LHC zawiera 1700 magnesów nadprzewodzących o polach 
magnetycznych rzędu 9 T (tesli). W czasie projektowania tego 
układu było to rekordowe pole magnetyczne w tak dużej objętości. 
Jest to też największa kriogeniczna instalacja świata, działająca 
w temperaturze 1,9 K (kelwinów), więc niższej od temperatury pa-
nującej w przestrzeni międzygwiezdnej. Zderzenia w LHC nastę-
pują co 50 nanosekund, co przekłada się na odległość 15 metrów 
między pęczkami przyspieszanych protonów. Każdy taki pęczek 
składa się z miliardów protonów pędzących z prędkością bardzo 
zbliżoną do prędkości światła. Biorąc pod uwagę słynne równanie 
Einsteina E=mc2, proton przyspieszony do maksymalnej energii 
w LHC osiąga mniej więcej masę komara. 

Proszę sobie wyobrazić miliardy komarów, które pędząc ku so-
bie z dwu stron, zderzają się co 50 nanosekund. Gęstość energii 
jest tam tak potężna, że odpowiada to temperaturze tysiąc razy 
wyższej niż we wnętrzu Słońca. Z tą różnicą, że dzieje się w bardzo 
małej przestrzeni i trwa bardzo krótko. 

„Mamy go!”
LHC wykonał w latach 2010–2012 olbrzymią pracę. Wydawało 

się, że zbieranie danych potrzebnych do odkrycia cząstki Higgsa 
może potrwać nawet do 10 lat. Tymczasem wynik osiągnięto po 
trzech latach. 

Bozon Higgsa ulega rozpadowi na wiele różnych sposobów. 
Stosunkowo łatwy do identyfi kacji jest rozpad na dwa fotony. Kie-
dy więc znaleziono ten rozpad, a także rozpad na cztery leptony, 
można było w CERN powiedzieć: „Mamy go!”. Nastąpiło to 4 lipca 
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2012 r. Odkrycie można było ogłosić, ponieważ stwierdzono efekt 
odpowiadający pięciu odchyleniom standardowym. Dalsze anali-
zy na podstawie większej ilość danych potwierdziły, że własności 
odkrytej cząstki są zgodne z oczekiwaniami. Dzięki temu odkry-
ciu twórcy teorii mogli dostać w 2013 roku Nagrodę Nobla z fi zyki. 
Odebrali ją Belg François Englert i Szkot Peter Higgs. Trzeci z ba-
daczy, Robert Brout (współautor pracy napisanej razem z Engler-
tem) zmarł w 2011 r., nie doczekawszy doświadczalnego potwier-
dzenia teorii.

Skąd tak wielkie zainteresowanie cząstką Higgsa? Bo jest ona 
unikalna. Fundamentalne cząstki materii są fermionami o spinie 
½ (spin to moment pędu cząstki w stanie spoczynku). Cząstki po-
średniczące w oddziaływaniach — to bozony o spinie 1. Natomiast 
bozon Higgsa jest cząstką skalarną i ma zerowy spin. To pierwsza 
zaobserwowana cząstka fundamentalna tego rodzaju. 

Cząstka Higgsa jest kwantem pola Higgsa, które wypełnia cały 
Wszechświat. Stajemy więc wobec pytania, czy fakt ten nie niesie 
z sobą jakichś głębszych konsekwencji. I czy bozon Higgsa jest 
jedyną fundamentalną cząstką skalarną. Otwarte też pozostaje py-
tanie, czy istnieje symetria, która unifi kowałaby wszystkie oddzia-
ływania cząstek? Bardzo byśmy chcieli, żeby coś takiego istniało. 
W fi zyce kochamy symetrie!

Inne pytanie oczekujące na odpowiedź brzmi: skąd wzięła się 
obecnie obserwowana przewaga materii nad antymaterią? Jest 
bardzo prawdopodobne, że w Wielkim Wybuchu powstała ta sama 
ilość materii i antymaterii. Wkrótce potem pojawiły się warunki, któ-
re spowodowały, że materia zyskała przewagę. Dlaczego tak się 
stało, że wszystko nie anihilowało? Dlaczego my wszyscy istnieje-
my? To jedno z najbardziej fundamentalnych pytań. 

Model Standardowy opisuje około 5 procent masy i energii 
Wszechświata. Z tego zaledwie 10 proc. to materia świecąca, któ-
rą się cieszymy, obserwując nocą gwiazdy. Cała reszta to ciemna 
materia i ciemna energia. Ciemna — bo nie wiemy, co to jest. Być 
może cząstka Higgsa i wypełniające Wszechświat pole skalarne 
wskażą drogę, która wiedzie do wyjaśnienia tych zagadek. Musi-
my to dokładnie zbadać. Program LHC będzie więc kontynuowany 
mniej więcej do połowy lat 30. XXI wieku. Trzeba zebrać sto razy 
więcej danych niż do tej pory. 

Hadrony służą zdrowiu
Uprawianie takiej fantastycznej nauki 

wymaga nie mniej fantastycznych technolo-
gii. Pokazuje to historia CERN.

Synchrotrony i cyklotrony, które kiedyś 
służyły jedynie do badań w dziedzinie fi zyki 
jądrowej, obecnie są powszechnie używane 
w przemyśle i w medycynie. Szacuje się, 
że na całym świecie na potrzeby przemysłu 
pracuje około 20 tys. różnego typu synchro-
tronów, które wykorzystuje się np. do badań 
materiałowych czy w produkcji żywności do 
jej konserwowania. W szpitalach działa oko-
ło 10 tys. akceleratorów. Prawdziwy przełom 
w leczeniu niektórych odmian raka przynio-
sła ostatnio terapia hadronowa. Oczywi-
ście, potrzebne do tego akceleratory można 
kupić w wyspecjalizowanych fi rmach, ale 
w CERN została rozwinięta bardzo ciekawa 
technologia na potrzeby terapii hadronowej, 
wykorzystywana już w ośrodku medycznym 
w Pawii, we Włoszech i obecnie wdrażana 
też w Austrii.

Na potrzeby poprzedniego zderzacza 
używanego w CERN, w celu utrzymywania 

wysokiej próżni w rurze akceleratora, wynaleziono swego rodzaju 
molekularny lep, którym wyłożono wnętrze rury. Materiał ten został 
wykorzystany w panelach słonecznych, powodując prawie 10-krotny 
wzrost ich wydajności. Takimi panelami eksperymentalnie wyłożo-
no dach dworca lotniczego w Genewie. 

W 2011 roku w Lund została zorganizowana konferencja, pod-
czas której CERN i inne duże laboratoria europejskie zobowiązały 
się do prowadzenia prac w kierunku oszczędnego gospodarowania 
energią w akceleratorach. Chodzi o to, żeby podnieść wydajność 
w przekazywaniu energii cząstkom i żeby tę energię odzyskiwać 
oraz magazynować. Ważne badania w tym kierunku dotyczą możli-
wości wykorzystania nadprzewodzących kabli z dwuborku magne-
zu. Przy temperaturze 20 K powinny mieć takie parametry, jak ka-
ble, które są obecnie używane w LHC w temperaturze 3 K. Dzięki 
temu można by doprowadzić do znacznej redukcji poboru mocy 
w akceleratorach.

To jest ważny problem, gdy pytamy, co będzie po LHC. Jednym 
z pomysłów jest budowa zderzacza proton — proton o energii od 
8 do 10 razy wyższej niż w LHC. Obwód tego przyszłego akcelera-
tora musiałby wynosić 80 kilometrów lub 100 kilometrów w zależ-
ności od tego, czy uda się uzyskać natężenie pola magnetycznego 
na poziomie 16 T czy może 20 T. Inna możliwość to liniowy akcele-
rator, który pozwoliłby uzyskać energię 3 TeV w zderzeniach elek-
tron — pozyton. Realizacja każdego z rozważanych dziś pomysłów 
wiąże się z ogromnymi wyzwaniami technologicznymi. 

Prezent wart 1,5 tryliona euro
Bodaj najbardziej spektakularnym przykładem zastosowania 

detektorów, kiedyś budowanych na potrzeby fi zyki cząstek, jest 
wykorzystanie do różnych celów wielodrutowych komór propor-
cjonalnych. Zostały one opracowane przez Georges’a Charpa-
ka — pochodzącego z rodziny żydowskiej, zamieszkującej przed 
wojną pod Lwowem. Georges wyemigrował z rodzicami do Francji 
przed II wojną światową, ale przyznawał się do kraju swego uro-
dzenia. Za swoje detektory otrzymał w 1992 r. Nagrodę Nobla 
z fi zyki. Wielodrutowe komory proporcjonalne zrewolucjonizowały 
najpierw fi zykę cząstek, a następnie znalazły dużo innych zasto-
sowań. Na granicach służą do kontrolowania, czy w przejeżdża-
jących pojazdach nie ma podejrzanych ładunków radioaktywnych. 

Montaż półprzewodnikowego przyrządu śledzącego w detektorze ATLAS Wielkiego Zderzacza 
Hadronów (LHC)
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W medycynie zostały wykorzystane do odczytu sygnałów w róż-
nych urządzeniach diagnostycznych. Obecnie w medycynie de-
tektory Charpaka zaczynają być zastępowane przez krzemowe 
detektory mozaikowe, wcześniej rozwijane na potrzeby pomiarów 
torów cząstek w eksperymentach LHC. Pozwalają one na precyzyj-
niejszą lokalizację sygnałów przy jednoczesnym oszczędniejszym 
stosowaniu znaczników radioaktywnych.

Najbardziej chwalebnym świadectwem tego, co czysta na-
uka może dać ludzkości, jest protokół WWW. Opracowano go 
w CERN pod koniec lat 80. na potrzeby prowadzonych wówczas 
dużych eksperymentów przy zderzaczu LEP. W roku 1993 pro-
tokół WWW został bezpłatnie udostępniony do powszechnego 
użytku. Wcześniej czy później coś takiego zrobiłaby oczywiście 
któraś z fi rm komercyjnych, ale wtedy musielibyśmy za to płacić 
tak samo jak za Windows, Offi ce i wiele innych produktów infor-
matycznych. Wartość rynkowa WWW jest obecnie szacowana na 
1,5 tryliona euro. To naprawdę bardzo hojny prezent, jaki nauka 
ofi arowała ludzkości. 

Warto przypomnieć, że w roku 1990 mogliśmy w Krakowie 
używać WWW poprzez linię telefoniczną, która łączyła Instytut Fi-
zyki Jądrowej w Krakowie oraz Instytut Problemów Jądrowych na 
ul. Hożej w Warszawie bezpośrednio z CERN. Linia była niebywałe 
wolna i można było z niej korzystać tylko nocą. Kto mógł wtedy 
przypuszczać, jak bardzo szybko rozwinie się ta technologia. 

Technologią współczesną, rozwiniętą na potrzeby ekspery-
mentów przy zderzaczu LHC, jest GRID-LHC. Tu już nie chodzi 
tylko o korzystanie ze wspólnych zasobów informacji, lecz o proce-
sowanie danych w sposób niewidzialny dla użytkownika. Zadanie 
wprowadzone np. w Krakowie wykonywane jest gdzieś w świecie 
w ramach sieci procesorów i zasobów dyskowych całego systemu. 
Na podobnych zasadach działa produkt komercyjny — technologia 
typu chmury informatycznej, ale na razie jest on dużo droższy niż 
GRID.

CERN i Politechnika Krakowska 
Współpraca Politechniki Krakowskiej z CERN trwa już przeszło 

trzecią część historii uczelni. Została nawiązana w 1990 roku przez 
profesorów Michała Życzkowskiego i Józefa Nizioła. Do tej pory 
w ramach różnych programów CERN ze współpracy skorzystało 
około 20 pracowników i 30 studentów Politechniki. Ich zaangażo-
wanie dotyczyło głównie uczestnictwa w programie LHC. 

Ludzie związani z Politechniką Krakowską mają swój wkład 
m.in. w projektowanie akceleratorów, opracowywanie systemów 

transportu wiązki, magnesów nadprzewodzących i układów stero-
wania magnesami korekcyjnymi. Lista wykonanych prac badaw-
czych jest bardzo długa. Owocem tej współpracy są 3 monografi e 
(w tym jedna habilitacyjna), 1 praca habilitacyjna, 6 prac doktor-
skich, wiele prac magisterskich, około 50 publikacji naukowych 
i około 100 not technicznych i raportów CERN. Od 2007 roku na 
Politechnice Krakowskiej działa Centrum Projektowania Akcele-
ratorów Cząstek Elementarnych pod kierownictwem prof. Błażeja 
Skoczenia. 

Moja osobista historia współpracy z inżynierami z PK i ab-
solwentami uczelni jest jeszcze dłuższa, bo liczy 30 lat. Prawdę 
powiedziawszy, nie wyobrażam sobie projektowania ekspery-
mentów bez udziału inżynierów. Jest to niezwykle interesująca, 
wzajemnie wzbogacająca współpraca, co widać zarówno z per-
spektywy CERN, jak i naszych ośrodków badawczych. Nie za-
pomnę nigdy rozmowy, którą odbyłam kiedyś z dr. inż. Jackiem 
Błockim. Chodziło o wykonanie mechanicznych podpórek dla 
detektorów krzemowych. Zreferowałam mu, o co mi chodzi, on 
wysłuchał i podsumował: „Rozumiem, to ma być nieskończenie 
sztywne i ma nic nie ważyć. Zobaczymy, co się da zrobić”. Dało 
się! I to całkiem nieźle. 

A ostatnia taka historia wiąże się z udziałem dr. inż. Marka 
Stodulskiego, wychowanka prof. Życzkowskiego, w projektowaniu 
systemu montażu detektorów wewnątrz magnesu do eksperymen-
tu w Japonii. Fizycy mieli zupełnie fantastyczne pomysły, w jaki 
sposób to zrobić, np. wstrzykując piankę między detektory i ściany 
magnesu. W efekcie działań inżyniera Stodulskiego i jego współ-
pracowników powstała koncepcja, dzięki której nawet po trzęsieniu 
ziemi te detektory pozostały na swoim miejscu.

To tylko dwa przykłady współpracy z inżynierami związanymi 
z Politechniką Krakowską. Chcę za tę współpracę uczelni bardzo 
podziękować. 

Na koniec jeszcze anegdota. W czerwcu 1982 r. CERN od-
wiedził Jan Paweł II. W tematykę prowadzonych w ośrodku badań 
wprowadzał go ówczesny dyrektor prof. Herwig Schopper. Poka-
zał on transparencję, przedstawiającą zderzenie dwóch cząstek, 
w wyniku którego powstają nowe, zupełnie inne cząstki. Ilustracja 
była podpisana: „Kreacja materii”. Widząc to, Jan Paweł II powie-
dział: „O nie, kreacja to jest moja działka!”. Wtedy dyrektor Schop-
per skreślił słowo „Kreacja” i wpisał słowo „Produkcja”.

Agnieszka Zalewska

Śródtytuły pochodzą od redakcji. 

Jest specjalistką w dziedzinie eksperymentalnej fi zyki 
cząstek. Jej prace obejmują szeroki zakres zagadnień, po-
cząwszy od oddziaływań hadronów, poprzez badania włas-
ności bozonów W i Z w oddziaływaniach e+e–, a kończąc 
na badaniach neutrin — cząstek elementarnych, porusza-
jących się z prędkością bliską prędkości światła i odznacza-
jących się niezwykłą przenikliwością. Brała też udział w pio-
nierskich pracach dotyczących precyzyjnych pomiarów 
torów cząstek oraz rekonstrukcji wierzchołków oddziaływa-
nia i rozpadów z zastosowaniem detektorów krzemowych 
z elektroniką odczytu typu VLSI. 

Prof. Agnieszka Zalewska pracuje w Instytucie Fi-
zyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN 

w Krakowie, gdzie kieruje Zakładem Neutrin i Ciemnej Ma-
terii. Jednocześnie od dłuższego czasu pełni ważne funk-
cje w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. 
Przez sześć lat wchodziła w skład Komitetu Polityki Na-
ukowej tej organizacji. Od 2010 r. była przedstawicielem 
naukowym Polski w Radzie CERN. Na początku 2013 r. 
— jako pierwsza osoba z grona przedstawicieli krajów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej i pierwsza kobieta — została 
przewodniczącą Rady CERN. Wybór na to stanowisko — 
to wyraz uznania dla jej osobistego dorobku naukowego, 
a także dla wysokiego poziomu badań w dziedzinie fi zyki 
cząstek w naszym kraju.

Prof. dr hab. Agnieszka Zalewska
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Ksiądz proboszcz po-
wiedział na wstępie, że jest 
to „nieofi cjalna” inauguracja 
roku akademickiego, po-
przedzająca tę „ofi cjalną”. 
W takim razie mamy też nie-
ofi cjalny wykład inaugura-
cyjny. Oczywiście, nie mój, 
tylko Kogoś znacznie waż-
niejszego. W życiu ludzi wie-
rzących to nic niezwyczajne-
go, że pierwszy wykład daje 
Pan Bóg.

Dzisiejsze czytania po-
kazują Boga jako Nauczy-
ciela. Pierwsze czytanie 
pochodzi z Księgi Hioba. To 
fragment dość wyjątkowy. 
Hiob po wszystkich swoich 
cierpieniach, których zaznał 
w życiu, musiał wysłuchać 
najpierw mów trzech swo-

ich przyjaciół, którzy przyszli do niego ze szczerego współczucia. 
Przez pierwszy tydzień zachowywali się bardzo porządnie — sie-
dzieli przy nim bez słowa. To była najwłaściwsza odpowiedź na tę 
miarę cierpienia, którego on doznał. Byli przy nim przez tydzień, 
milcząc.

Kiedy po tygodniu się odezwali, strach było słuchać. Hiob mu-
siał wysłuchać kilku serii ich przemów. Po nich nastąpiły jeszcze 
trzy mowy „młodego gniewnego” — człowieka, który przysłuchiwał 
się wszystkiemu i był zdumiony, że tych trzech nie potrafi  znaleźć 
odpowiedzi na pytanie Hioba. Wygłosił Elihu do Hioba cztery mowy, 
w których de facto zrównał go z ziemią.

Po tych wszystkich wykładach, które Hioba wyłącznie udręczy-
ły, następują — na koniec — dwie mowy Pana Boga. Czytanie, 
które słyszeliśmy dzisiaj, to fragment pierwszej mowy. Myślę, że 
wszyscy zauważyliśmy, w jaki sposób Bóg wykłada — jakim jest 
niesamowitym wykładowcą. Pan Bóg wykłada, zadając Hiobowi 
pytania. W owej pierwszej mowie (z której w dzisiejszym czytaniu 
została jedna czwarta) Bóg zadaje czterdzieści dwa pytania. Czter-
dzieści dwa pytania dotyczące przeszłości, teraźniejszości, przy-
szłości, a także historii, natury i człowieka.

Bóg uczy poprzez zadawanie pytań. To wyjątkowa metoda pro-
wadzenia wykładu. Najlepszymi wykładowcami są ci, którzy potra-
fi ą dochodzić do prawdy razem z człowiekiem, zadając mu pytania, 
żeby z niego tę prawdę wydobyć. Są bowiem głęboko przekonani, 
że prawda jest w tym człowieku głęboko ukryta.

Karol Wojtyła — z kościołem, w którym się znajdujemy, 
związany w sposób wyjątkowy — tę metodę wykładu nazywał 

Przekaz prawdy zmierza 
do zmiany myślenia
Homilia biskupa Grzegorza Rysia wygłoszona 3 października 2014 r. 
w bazylice św. Floriana z okazji inauguracji roku akademickiego 
na Politechnice Krakowskiej

Z Księgi Hioba: 

I z wichru Pan odpowiedział Hiobowi tymi słowami: 
[…] Czyś w życiu rozkazał rankowi, 

wyznaczył miejsce jutrzence,
by objęła krańce ziemi, 

usuwając z niej grzeszników?
Zmienia się jak pieczętowana glina, 

barwi się jak suknia. 
Grzesznikom światło odjęte 

i strzaskane ramię wyniosłe. 

Czy dotarłeś do źródeł morza?
Czy doszedłeś do dna Otchłani?

Czy wskazano ci bramy śmierci?
Widziałeś drzwi do ciemności?

Czy zgłębiłeś przestrzeń ziemi?
Powiedz, czy znasz wszystko?

Gdzie jest droga do spoczynku światła?
A gdzie mieszkają mroki,

abyś je zawiódł do ich przestworzy
i rozpoznał drogę do ich domu?

Jeśli to wiesz, to wtedyś się rodził, 
a liczba twych dni jest ogromna. […]

I Hiob odpowiedział Panu: 
„Jam mały, cóż Ci odpowiem? —

Rękę przyłożę do ust.
Raz przemówiłem, nie więcej,

drugi raz niczego nie dodam”.

(Hi 38,1,12–21; 40,3–5)

Z Ewangelii według św. Łukasza: 

Jezus powiedział: 
„Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby 

w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, 
już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w po-
piele. Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli 
wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesio-
ne? Aż do Otchłani zejdziesz!

Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną 
gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał”.

(Łk 10,13–16)
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metodą heurystyczną (używał takiego terminu zanim został papie-
żem, bo potem mówił prościej). Mówił o tej metodzie między innymi 
podczas II Soboru Watykańskiego, kiedy był jeszcze bardzo 
młodym biskupem. W trakcie debaty nad konstytucją o Kościele 
w świecie współczesnym zabrał głos i powiedział, że nie chodzi 
o to, iż my znamy prawdę. Chodzi o to, w jaki sposób świat uzna ją 
za swoją prawdę.

Oczywiście, jeśli chcemy, żeby prawdę, którą znamy, świat 
uznał za swoją, trzeba go do odkrycia tej prawdy poprowadzić, 
stosując właśnie metodę zadawania pytań. Trzeba go poprowa-
dzić tak, żeby szukał odpowiedzi w sobie. Świat nie przekona się 
do prawdy, jeśli zostanie mu ona narzucona wyłącznie w posta-
ci wykładu ex cathedra, jeśli zostanie podana z całą pewnością 
siebie i z przekonaniem o własnej nieomylności. Najlepszymi 
wykładowcami są ci, którzy zabierają ucznia w podróż w celu 
wspólnego poszukiwania prawdy. Poszukiwania prawdy w sobie 
— w przekonaniu, że Bóg stworzył pragnienie dojścia do prawdy 
w sercu człowieka. 

Myślę, że to jest wyjątkowo dobra lekcja na początek roku aka-
demickiego. Inna rzecz, że po owym pierwszym wykładzie Boga 
Hiob zostaje z przekonaniem, iż nie zna odpowiedzi na wszystkie 
postawione mu pytania. I że prawda, do której jest wezwany, by ją 
odkrywać, absolutnie go przerasta. Zostaje z poczuciem, że praw-
da będzie zawsze przed nim, będzie zawsze do odkrywania, że 
jest po prostu za mały wobec tego, co może odkryć, co Bóg mu 
zadaje do odkrycia. 

Druga rzecz, z którą Hiob zostaje, to przekonanie, że musi pa-
trzeć w siebie. Jest taka stara maksyma: człowieku, poznaj same-
go siebie. Hiob musi patrzeć w siebie dlatego, że w całym swoim 
dramacie cierpienia — co do którego jest absolutnie pewien, że jest 
niezawinione — w całej tej tragedii utraty rodziny, dzieci, majątku, 
zdrowia bez przerwy był przekonany, iż odpowiedź na wszystkie 
pytania jest w Bogu. Był przekonany, że problem jest po stronie 
Pana Boga. Nieprzerwanie aż do 38. rozdziału Księgi Hioba wraca 
pytanie: kim jest Bóg, co jest w Bogu, że dzieją się takie rzeczy. 
Natomiast w rozmowie z Bogiem Hiob odkrywa, że musi szukać 
odpowiedzi także w sobie — nie tylko po stronie Pana Boga. Hiob 
musi wziąć odpowiedzialność na siebie, musi popatrzeć w siebie, 
nie przerzucać wszystkiego na Pana Boga. 

To pierwsze czytanie. Bardzo mocne jest czytanie drugie, które 
pięknie koresponduje z lekcją z Księgi Hioba. „Biada tobie, Koro-
zain! Biada tobie, Betsaido!”. Warto wiedzieć, że to zakończenie 
większego fragmentu. 10. rozdział Ewangelii według św. Łukasza 
rozpoczyna się od tego, że Jezus posyła siedemdziesięciu dwóch 
uczniów na misje. Mówi się tam, że „wyznaczył Pan jeszcze in-
nych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą 
do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” 
(Łk 10,1). Na koniec tego posłania Jezus mówi, że muszą się liczyć 
z oporem. Że nie każdy będzie chętnie słuchał tego, co uczniowie 
mają do powiedzenia. 

Drodzy Państwo Profesorowie — musicie się liczyć z oporem. 
Nie jest tak, że wszyscy czekają na to, co im macie do powiedze-
nia. Zwłaszcza jeśli chodzi o kolokwia i egzaminy. To nie jest tak 
prosto, że gdy się człowiekowi coś powie, to on od razu zrozumie 
i od razu przystąpi do działania. Jezus ostrzegał, że tak nie będzie. 
To łączy się, jak powiedziałem, z tekstem z Księgi Hioba — dlatego, 
że gdy Jezus posyła uczniów, to nazywa ich żniwiarzami. W Ewan-
gelii według św. Łukasza pada to sławne zdanie: „Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wy-
prawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2).

Uderzające jest, że Jezus posyła nauczycieli na żniwo. Nie 
na siew! Siewcą jest kto inny. My idziemy żniwować. Pan posy-
ła żniwiarzy. To jest właśnie ów ważny związek z Księgą Hioba. 
Uczniowie idą zbierać owoce tego, co tak naprawdę w sercach 

ich uczniów, ich słuchaczy, zasiał Bóg. Niby to oni idą przed Jezu-
sem, ale określenie, że są żniwiarzami, uświadamia im, że także 
On idzie przed nimi, że On przed nimi rozmawiał z ludźmi, do któ-
rych teraz ich posyła. Że On już włożył w serca tych ludzi prawdę, 
którą oni teraz mają im ogłosić. I będą żniwować z tego, czego 
sami nie siali. 

To jest bardzo piękne. Myślę, że to źródło wielkiej nadziei. Że 
odkrywamy w Kościele, w społeczeństwie, w świecie wezwanie 
do przekazywania prawdy, do otwierania ludzi na prawdę. Odkry-
wamy z tego tekstu, że w ludziach prawda jest już jakoś złożona, 
że jest w nich pragnienie odkrycia tego, co dobre, co prawdzi-
we, co mądre; że jest w nich pragnienie mądrości złożone przez 
Boga. To znaczy, że ci ludzie są wewnętrznie dysponowani do 
poznania, do odkrywania, do tego, co się nazywa radością z od-
krycia prawdy. Że jest w nich predyspozycja, jest łaska, jest talent, 
jest to wszystko, co Bóg włożył w serce człowieka. A my możemy 
patrzeć, jak to rośnie i dojrzewa. Bóg nas posłał, żebyśmy żniwo-
wali. To bardzo piękne.

Dzisiejsze przesłanie mówi też o zachowaniu w tej radości 
pewnej równowagi, bo prawda natrafi a na opór. I będzie tak, że 
uczniowie nie zostaną przyjęci. Tuż przed słowami „Biada tobie, 
Korozain! Biada tobie, Betsaido!” jest pouczenie skierowane do 
apostołów: jeśli was nie przyjmą, strząśnijcie proch z waszych 
nóg i powiedzcie jeszcze raz, że królestwo Boże jest blisko. I idź-
cie gdzie indziej. Korozain, Betsaida, Kafarnaum — to miasta, 
które widziały najwięcej cudów Jezusa. Kafarnaum dzisiaj nazy-
wane jest w przewodnikach miastem Jezusowym. Jezus mieszkał 
w Kafarnaum i tam dokonały się największe znaki. Niezależnie od 
tego, czy był przyjęty, czy też nie.

Nie chodzi o to, czy Jezus mógł tam przemawiać i czy mógł 
tam czynić cuda. On mógł wszystko. Chodzi o to, że mieszkańców 
tych miast to nie nawracało. „Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy 
się cuda, które u was się dokonały, już by się dawno nawróciły”. 
Zmieniłyby myślenie. To jest właśnie miara przyjęcia. Nie to, że jest 
nam ze sobą sympatycznie i że możemy kogoś posłuchać. Miarą 
przyjęcia jest zmiana myślenia.

Życzę wszystkim, żeby to słowo Pańskie prowadziło nas cały 
rok. Żeby dawało nam wiele nadziei i przekonania co do sensow-
ności tej misji, którą zleca nam Pan Jezus. Życzę, byśmy wszyscy 
w sobie odkrywali postawę Hioba, który pozwala Panu Bogu za-
dawać sobie pytania i potrafi  unieść to, że nie zna odpowiedzi. Ma 
w sobie dość pokory, dość fascynacji prawdą, która go absolutnie 
przerasta.

Profesorom życzę tej wielkiej umiejętności, którą Pan Bóg za-
prezentował w „wykładzie inauguracyjnym”. Ale i takiego entuzja-
zmu, który stąpa po ziemi, więc zna też opór wobec prawdy, lecz 
się nim nie zraża. Ostatecznie przecież wiemy, czemu służymy. 
Wiemy, że służymy temu, żeby się w ludziach dokonywała prze-
miana myślenia. To jest marą przyjęcia prawdy. Nie chodzi nawet 
o to, ile informacji człowiek jest w stanie przyjąć. Dzisiaj człowiek 
przyjmuje miliony informacji. Wystarczy uruchomić Internet. Prze-
kaz prawdy zmierza do zmiany myślenia, a nie do zasypania czło-
wieka masą informacji. 

Zmiana myślenia! Niech nam się to wszystkim udaje po Boże-
mu. Amen. 

bp Grzegorz Ryś 

Tytuł pochodzi od redakcji. 
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To jedna z najważniejszych in-
westycji w ostatnich latach na Poli-
technice Krakowskiej. Powołanie do 
życia Małopolskiego Laboratorium 
Budownictwa Energooszczędnego 
jest wydarzeniem o dużym znacze-
niu nie tylko dla naszej uczelni, ale 
także dla Małopolski. Nowe centrum 
badawcze ma bowiem pomóc branży 
budowlanej naszego regionu w spro-
staniu wymaganiom nałożonym przez 
Unię Europejską. W otwarciu obiektu 
9 października wziął udział marszałek 
województwa małopolskiego Marek 
Sowa. 

Pod wieloma względami Małopol-
skie Laboratorium Budownictwa Ener-
gooszczędnego (MLBE) jest ośrod-
kiem wyjątkowym. To jedyne tego typu 
centrum w Polsce. Jego projektowanie 
zajęło więcej czasu niż sama budowa 
i wymagało udziału specjalistów z róż-
nych dziedzin. Laboratorium zostało 
zaopatrzone w aparaturę stawiającą 
nas w rzędzie najlepiej wyposażonych 
ośrodków naukowych w Europie w za-
kresie budownictwa energooszczęd-
nego. Budynek został dosłownie nafa-
szerowany mnóstwem czujników, dzięki 
czemu będzie nie tylko miejscem pro-
wadzenia badań, ale także sam posłuży 
za obiekt tych badań. 

Witając przybyłych na uroczystość 
otwarcia MLBE, rektor PK prof. Kazi-
mierz Furtak podkreślił, że problema-
tyką budownictwa energooszczędnego 
uczelnia zajmuje się już od wielu lat. 
W szczególności od 20 lat na PK od-
bywają się konferencje pod wspólnym 
hasłem „Energodom”. W myśl przyjęte-
go w Unii Europejskiej prawa wszystkie 
obiekty użyteczności publicznej będą 
musiały od 2020 roku spełniać bardzo 
ostre kryteria pod względem oszczędza-
nia energii, a wkrótce później zasada ta 
obejmie całe budownictwo. Urząd Mar-
szałkowski uznał więc tę problematykę 
za jeden z priorytetów województwa. 
Mówiąc o tym, rektor wyraził zadowole-
nie z faktu, że Politechnika Krakowska 
może się wpisać w strategiczne plany 
rozwoju Małopolski.

— Budownictwo 
energooszczędne 
jest ważne z jeszcze 
jednego powodu — 
powiedział prof. Kazi-
mierz Furtak. — Jeśli 
wziąć pod uwagę 
odbiorców energii, to 
budownictwo jest jej 
największym konsu-
mentem. A zatem, je-
śli mamy oszczędzać 
energię, jeśli mamy 
dbać o ekologię, to 
najbardziej efektyw-
nie można to czynić 
w budownictwie. To 
nakaz chwili, a także 
element misji uczelni 
— dodał rektor. Prof. Furtak przypomniał 
o utworzeniu w Tarnowie na potrzeby 
edukacji Poligonu Energooszczędności, 
w czym Politechnika Krakowska miała 
też swój znaczący udział.

Rektor złożył podziękowania oso-
bom zaangażowanym w zrealizowanie 
inwestycji. Przede wszystkim dziękował 
marszałkowi Markowi Sowie i wicemar-
szałkowi Romanowi Ciepieli (który nie 
mógł wziąć udziału w uroczystości ze 
względów rodzinnych) za wskazanie 
Politechniki Krakowskiej jako instytu-
cji, która podoła postawionym przed 
nią zadaniom. Pokreślić trzeba, że bu-
dowę MLBE w 85 procentach wsparł 
funduszami unijnymi Urząd Marszał-
kowski. Osobne podziękowania rektor 
skierował do fi rmy Cechini (wykonawcy 
obiektu), byłego kanclerza PK Lucjana 
Tabaki, Działu Zamówień Publicznych 
PK i służb technicznych uczelni, a także 
do dr inż. Małgorzaty Fedorczak-Cisak 
i dr. inż. arch. Marcina Furtaka, przez 
dwa ostatnie lata czuwających nad pro-
cesem budowy laboratorium, oraz do 
wszystkich osób z różnych wydziałów, 
które z nimi współpracowały na etapie 
projektowania obiektu. 

Kończąc swe wystąpienie, rektor 
wyraził nadzieję, że laboratorium będzie 
dobrze służyć nie tylko Małopolsce. Za-
angażowany w jego powstanie zespół 

już teraz ma kontakty z wieloma gmina-
mi i fi rmami, podkreślił rektor. 

Marszałek województwa małopol-
skiego Marek Sowa przypomniał, że ży-
jemy w okresie, w którym trzeba naszą 
gospodarkę uczynić niskoemisyjną. Za-
plecze Politechniki Krakowskiej, Akade-
mii Górniczo-Hutniczej i innych uczelni 
krakowskich daje szansę, że możemy 
być liderem zmian czekających Polskę 
w tej dziedzinie. 

— Chcemy, aby nasi mieszkańcy 
i nasi inwestorzy podejmowali świado-
me decyzje. Temu celowi ma służyć to 
laboratorium. Wyzwanie jest ogromne, 
bo w ramach nowego programu regio-
nalnego kwestie gospodarki niskoemi-
syjnej to w wymiarze fi nansowym naj-
ważniejsza część naszego programu 
regionalnego, to około 400 milionów 
euro, nie licząc środków, które są do 
dyspozycji na poziomie krajowym. Tu-
taj nie możemy popełnić żadnego błę-
du. Jestem przekonany, że dzięki funk-
cjonowaniu tego centrum będziemy 
mogli podejmować racjonalne, dobre 
decyzje — stwierdził marszałek Marek 
Sowa.

Głos zabrali także użytkownicy 
obiektu. — Nie ukrywam wzruszenia, 
bo w życiu naukowca chwila, w któ-
rej materializuje się wizja, jest zawsze 
chwilą słodką i pożądaną — powiedział 

Politechnika Krakowska wpisuje się w strategiczne plany rozwoju regionu

Małopolskie Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego rozpoczęło działalność

Przemawia marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa
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kierownik MLBE dr inż. arch. Marcin Fur-
tak. Przedstawił on historię powstania 
pomysłu laboratorium i jego budowy oraz 
podał garść podstawowych informacji 
na temat oddanego do użytku obiektu. 
Wyraził też nadzieję, że w działalność 
MLBE włączy się nie tylko Wydział Inży-
nierii Lądowej (którego dziekan będzie 
nadzorował pracę ośrodka), ale także 
specjaliści z pozostałych wydziałów Poli-
techniki Krakowskiej. 

Z podstawowymi informacjami na temat 
wyposażenia budynku zapoznała zebra-
nych dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak. 

Podkreśliła, że jest to obiekt inteligentny 
— całkowicie zautomatyzowany. Labo-
ratorium posiada m.in. komory do badań 
klimatycznych i do badania urządzeń 
fotowoltaicznych, a jednym z ciekaw-
szych sprzętów jest manekin termiczny. 
Dr inż. Fedorczak-Cisak dodała, że część 
urządzeń znajdujących się w MLBE po-
wstała w wyniku realizacji pomysłów ba-
dawczych twórców idei laboratorium. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi do-
konali: marszałek Marek Sowa, rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak, dziekan Wydzia-
łu Inżynierii Lądowej PK prof. Tadeusz 

Symboliczną wstęgę przecinają (od prawej): rektor PK Kazimierz Furtak, marszałek Marek 
Sowa, dziekan WIL PK Tadeusz Tatara i kierownik projektu Marcin Furtak

Tatara i kierownik MLBE dr Marcin Fur-
tak. Obiekt poświęcił proboszcz parafi i 
św. Floriana w Krakowie ks. prałat Grze-
gorz Szewczyk. 

*
Po uroczystym otwarciu Małopol-

skiego Laboratorium Budownictwa Ener-
gooszczędnego odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem marszałka Marka 
Sowy i rektora Kazimierza Furtaka. In-
westycja wzbudziła duże zainteresowa-
nie mediów. Dziennikarze żywo intere-
sowali się, jakiego rodzaju badania będą 
prowadzone w laboratorium, kto będzie 
korzystał ze zgromadzonej w nim no-
woczesnej aparatury, a także czego się 
możemy dowiedzieć dzięki działalności 
MLBE i czy narodzą się tu nowe wyna-
lazki. Szczególne zaciekawienie przed-
stawicieli mediów wywoływał manekin 
termiczny, a także „sztuczne słońce”, 
które umożliwia prowadzenie badań na-
wet w nocy. Dopytywano też o współpra-
cę z innymi ośrodkami naukowymi oraz 
o zainteresowanie ofertą Politechniki ze 
strony władz lokalnych i instytucji życia 
gospodarczego. 

Informacje o otwarciu MLBE uka-
zały się w wielu mediach drukowanych 
i elektronicznych. Relacje z otwarcia 
MLBE opublikowały m.in.: „Dziennik 
Polski”, „Gazeta Krakowska”, krakow-
skie wydanie „Gazety Wyborczej”, Ra-
dio RMF Maxxx, Radio TOK FM, An-
tyradio, Radio Eska oraz telewizyjna 
„Kronika”, a także portale internetowe. 
Obszerny materiał przekazała Polska 
Agencja Prasowa. W relacjach zgod-
nie podkreślano niezwykłość nowego 
obiektu. Wyjątkowo dociekliwy reporter 
Rmf24.pl zauważył, że w laboratorium 
mającym badać metody ogrzewania po-
mieszczeń brakuje… kominka opalane-
go drewnem.

Lesław Peters

Podczas konferencji prasowej o projekcie mówili marszałek Marek Sowa (z prawej) i rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak

Kierownik projektu dr inż. arch. Marcin Furtak 
był oblegany przez dziennikarzy

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h
Fo

t.:
 J

an
 Z

yc
h

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h



11/2014 NASZA POLITECHNIKA

11

In
fo

rm
ac

je

Rada Naukowa Iwanowskie-
go Państwowego Uniwersytetu 
Chemiczno-Technologicznego przy-
znała wybitnemu specjaliście w dzie-
dzinie mostownictwa i technologii be-
tonu, byłemu rektorowi Politechniki 
Krakowskiej prof. Kazimierzowi Fla-
dze zaszczytny tytuł doctora honoris 
causa. Uroczystość nadania godno-
ści odbyła się 23 września w Iwano-
wie, w Rosji. 

Gości przybyłych na ceremonię 
powitał prezydent Iwanowskiego Pań-
stwowego Uniwersytetu Chemiczno-
-Technologicznego (IPUChT) prof. Oskar 
Kojfman. Po wystąpieniach rektora 
IPUChT prof. Walentina Szarnina i se-
kretarza naukowego uczelni doc. Natalii 
Gordiny, laudację wygłosił prof. Walerian 
Bliniczew. Podkreślił on zarówno bogaty 
dorobek naukowy prof. Kazimierza Fla-
gi w dziedzinie budownictwa i mechani-
ki, jak również imponujące osiągnięcia 
w zakresie rozwoju kadr. Szczególną 
uwagę zwrócił na zasługi na polu rozwi-
jania kontaktów między IPUCh i PK. 

Insygnia doctora honoris causa 
wręczył rektor prof. Walentin Szarnin. 
Prof. Kazmierz Flaga został udekoro-
wany specjalną togą z biretem, a także 
otrzymał dyplom w formie grawertonu 
i towarzyszący tytułowi medal iwanow-
skiej uczelni. Następnie nowo mianowa-
ny doctor honoris causa wygłosił wykład 
„Mosty podwieszone we współczesnym 
mostownictwie”. Dopełnieniem ceremo-
nii było odsłonięcie nazwiska prof. Ka-
zimierza Flagi na tablicy w Galerii 
Honorowej Uniwersytetu w Iwanowie. 
Profesor Flaga jest czwartą osobą, któ-
rej IPUChT przyznał godność doctora 
honoris causa. 

Na uroczystość przybyła grupa gości 
z Polski, w tym dwaj byli rektorzy Poli-
techniki Krakowskiej — prof. Józef Ni-
zioł i prof. Józef Gawlik. Obecni byli też: 
prof. Andrzej Barański i prof. Janusz Kraw-
czyk (obaj z PK) oraz dr hab. inż. Jaro-
sław Rajczyk i dr hab. inż. Marlena Rajczyk 
— profesorowie Politechniki Częstochow-
skiej. W ceremonii udział wzięli ponadto 
uczestnicy odbywającej się w IPUChT 
w dniach 24–26 września międzynaro-

dowej konferencji naukowo-technicznej 
„Problemy technologii oszczędzających 
zasoby i energię w przemyśle i kom-
pleksach agroprzemysłowych”, w tym 
dr inż. Wiesław Szatko i dr inż. Ryszard 
Wójtowicz z Politechniki Krakowskiej 
oraz mgr inż. Małgorzata Krawczyk. 

(ps)

Prof. Kazimierz Flaga doctorem honoris causa 
Iwanowskiego Państwowego Uniwersytetu 
Chemiczno-Technologicznego

Odsłonięcie nazwiska nowego doctora h.c. IPUChT na tablicy honorowej uczelni

Rektor IPUChT prof. Walentin Szarnin (z lewej) wręcza prof. Kazimierzowi Fladze insygnia doc-
tora honoris causa
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Kronika
Październik

1 X Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Architektury, Wydziale Fizyki Matematyki i Informatyki, Wydziale Inżynierii Lądowej i Wy-
dziale Mechanicznym PK.

2 X Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicz-
nej PK.

3 X Inauguracja siedemdziesiątego, jubileuszowego roku akademickiego 2013/2014 na Politechnice Krakowskiej. Wręczenie dyplomów 
Laureatom Złotej Księgi Wychowanków PK.

6 X Druga debata z cyklu „Małopolskie Obserwatoria — dostrzegamy zmiany” zatytułowana „Kiedy w godzinę dojedziemy do Krakowa 
z najdalszego zakątka Małopolski?”, zorganizowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz redakcję „Dziennika Polskiego” 
z udziałem ekspertów z PK.

7 X Spotkanie na PK z delegacją z Tianjin Chengjian University (Chiny) i podpisanie „Memorandum of Understanding”.
8 X Posiedzenie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii PK.
9 X Uroczyste otwarcie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego na terenie kampusu PK.

Warsztaty „Energodom” 2014 dla inwestorów, projektantów i wykonawców budynków niskoenergetycznych, zorganizowane przez Za-
kład Budownictwa i Fizyki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

10 X Jubileusz 80-lecia urodzin prof. Janusza Orkisza.
10–31 X Wystawa prac Eweliny Maliborskiej pt. „Odcienie miejsc. Ujęcia miast” w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym PK „Kotłownia”.
10–31 X Wystawa fotografi i Daniela Myszkowskiego pt. „Poranne marzenia” w Galerii PK „Gil”.

11 X Inauguracja roku akademickiego w Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.
13 X Podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie dydaktyki, organizacji wspólnych przedsięwzięć i promocji pomiędzy PK, ASP i UJ.

14–15 X Wizyta rektora i prorektora ds. studenckich PK w Technische Universität Berlin (Niemcy).
15 X Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK.

Gala małopolskiego sportu akademickiego zorganizowana przez Akademicki Związek Sportowy w Krakowie.
Dzień Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki 2014 „Day of Escape 3”.

15–17 X SEMTRAK 2014 — XVI ogólnopolska konferencja naukowa z zakresu trakcji elektrycznej  zorganizowana przez Wydział Inżynierii Elek-
trycznej i Komputerowej PK w Zakopanem.

16–17 X Międzynarodowa konferencja naukowa „Nowe idee w planowaniu rozwoju terytorialnego. Wartości — Przestrzenie — Projekty”, współ-
organizowana przez Instytut Projektowania Miast i Regionów Wydziału Architektury PK.

17 X Inauguracja VI edycji studiów podyplomowych Wydziału Inżynierii Lądowej „inżynieria ruchu drogowego”.
20 X Ogłoszenie wyników XV edycji Ogólnopolskiego Akademickiego Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową Roku „Architektura Beto-

nowa 2014”, organizowanego przez Katedrę Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej Wydziału Architektury PK oraz 
Stowarzyszenie Producentów Cementu.

21 X X edycja Inżynierskich Targów Pracy organizowanych przez Biuro Karier PK.
Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa PK.

23–25 X Konferencja prorektorów ds. studenckich i kształcenia w Sandomierzu.
23–27 X Uczestnictwo rektora PK w zjeździe Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej w Toronto (Kanada).

24 X Konferencja „Małopolska Chmura Edukacyjna — projekt pilotażowy ponad barierami w edukacji”.
29 X Posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Posiedzenie Komisji Budownictwa Oddziału PAN w Krakowe zorganizowane w Sali Senackiej PK.
30 X Posiedzenie Rady Muzeum PK w związku z 10-leciem jego powstania.

Opracowała: Renata Dudek

Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu PK
24 października 2014 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
— opiniowania wniosku o nadanie prof. Krzysztofowi Kluszczyńskie-

mu tytułu doctora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej;
— opiniowania kandydatury na dyrektora Centrum Transferu Techno-

logii PK;
— zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Jakości Kształcenia;
— zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej 

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

— realizacji przez Politechnikę Krakowską w 2015 r. inwestycji ujętej 
w wieloletnim planie inwestycyjnym;

— zmiany uchwały w sprawie ustalenia ogólnego zakresu obowiąz-
ków nauczycieli akademickich i stosowania 50-procentowych 
kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy pracowników PK.

rd

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 40 z 29 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia 

procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
Zarządzenie nr 41 z 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia 

procedur Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
Zarządzenie nr 42 z 16 października 2014 r. w sprawie zmiany 

„Zarządzenia nr 13 z dnia 27 kwietnia 2009 r. o ochronie danych oso-
bowych na Politechnice Krakowskiej”.

Polecenia służbowe rektora PK
Polecenie służbowe nr 2 z 3 października 2014 r. w sprawie prze-

prowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków 
ewakuacji ludzi z budynków Politechniki Krakowskiej.

Polecenie służbowe nr 3 z 16 października 2014 r. w sprawie prac 
bilansowych za 2014 r.

Komunikat rektora PK
Komunikat nr 12 z 8 października 2014 r. w sprawie uchwał Sena-

tu PK podjętych na posiedzeniu w dniu 26 września 2014 r.
MZ
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Pracownicy

Profesor tytularny
Joanna Dulińska

Urodziła się w Krakowie. Jest absol-
wentką I Liceum Ogólnokształcącego im. 
B. Nowodworskiego. Dyplom magistra 
inżyniera uzyskała w 1984 r. na Wydziale 
Budownictwa Lądowego Politechniki Kra-
kowskiej, na kierunku budownictwo, spe-
cjalność — teoria konstrukcji inżynierskich. 
Za pracę magisterską pt. „Analiza spręży-
stych powłok walcowych dwuwymiarowy-
mi elementami skończonymi” (promotor: 
prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn) 
otrzymała nagrodę ministra budownic-
twa. W 1994 r. obroniła rozprawę dok-
torską pt. „Analiza odpowiedzi dynamicz-
nej konstrukcji obrotowo-symetrycznych 
na wymuszenia parasejsmiczne” (promo-
tor: prof. dr hab. inż. Roman Ciesielski). 
Stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk technicznych w zakresie budow-
nictwa uzyskała na WIL PK w 2007 r. Za 
pracę habilitacyjną pt. „Odpowiedź dy-
namiczna budowli wielopodporowych na 
nierównomierne wymuszenie parasejs-
miczne pochodzenia górniczego” została 
nagrodzona przez ministra infrastruktury. 
14 sierpnia 2014 r. prezydent RP nadał jej 
tytuł profesora nauk technicznych.

Na Politechnice Krakowskiej pracuje 
od 1984 r. Jest zatrudniona w Katedrze 
Statyki i Dynamiki Budowli, w Instytucie 
Mechaniki Budowli. Funkcję prodziekana 
Wydziału Inżynierii Lądowej Politechni-
ki Krakowskiej pełni już drugą kadencję 
(2008–2012 i 2012–2016). Była ponadto 
sekretarzem Senackiej Komisji Dyscy-
plinarnej dla Nauczycieli Akademickich 
(1991–1993), przewodniczącą Wydziało-
wej Komisji Rekrutacyjnej na Studia Nie-
stacjonarne (2009–2012), obecnie (kaden-
cja 2012–2016) jest członkiem Rektorskiej 
Komisji ds. Przyznawania Nagród Rektora 
za Utworzenie e-kursów na PK.

Jest specjalistą w dziedzinie dynamiki 
konstrukcji budowlanych. Jej zaintereso-
wania zawodowe dotyczą w szczególności 
zagadnień związanych z uwzględnianiem 
wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych 
na budowle wielopodporowe i wielkogaba-
rytowe, jak: hale przemysłowe, przekrycia 
wielkogabarytowe, ziemne budowle hydro-
techniczne (zapory i obwałowania ziemne 
składowisk odpadów), obiekty powłokowe 
(chłodnie kominowe, zbiorniki i silosy), 
mosty, wiadukty i estakady oraz budowle 
liniowe (rurociągi). Jest autorką wdrożone-
go w praktyce oprogramowania, służącego 
do kompleksowych obliczeń statycznych 

(ciężar własny, osiadanie fundamentów, 
wpływy termiczne, quasi-statyczne dzia-
łanie wiatru) i dynamicznych (dynamiczne 
działanie wiatru, odpowiedź budowli na 
wymuszenie kinematyczne) chłodni komi-
nowych i kominów. 

Równolegle z rozwijaniem warszta-
tu teoretycznego prowadzi badania in 
situ obiektów w skali naturalnej. Opra-
cowała własne procedury pomiarowo-
-interpretacyjne, służące do weryfi kacji 
charakterystyk dynamicznych obiektów: 
częstotliwości i postaci drgań własnych 
oraz tłumienia, a także do weryfi kacji od-
powiedzi dynamicznej budowli na nierów-
nomierne wymuszenie parasejsmiczne. 
Zajmuje się również propagacją drgań — 
wzbudzanych różnego rodzaju źródłami 
— w podłożu gruntowym oraz dynamiczną 
interakcją budowla — podłoże.

W swoim dorobku ma około 100 publi-
kacji naukowych (2 monografi e, 6 rozdzia-
łów w monografi ach, 31 artykułów w za-
granicznych i krajowych czasopismach 
naukowo-technicznych oraz około 60 pu-
blikacji w międzynarodowych i krajowych 
materiałach konferencyjnych). 

Uczestniczyła w realizacji grantów, 
prac i ekspertyz związanych z diagnosty-
ką dynamiczną obiektów, oceną wpływu 
drgań na pracę konstrukcji, a także oceną 
możliwości instalowania na konstrukcjach 
urządzeń wspomagających ochronę śro-
dowiska.

Współpracuje z międzynarodowymi 
i krajowymi organizacjami naukowymi. 
Jest redaktorem naukowym „International 
Journal of Earth Sciences and Engineer-
ing” (czasopismo indeksowane przez bazę 
SCOPUS) oraz członkiem międzynaro-
dowych rad naukowych „International Jour-
nal of Engineering and Science Students” 
oraz „International Journal of Advanced 
Structures and Geotechnical Engineering”. 
Jest również członkiem rad programowych 

cyklicznie organizowanych — Konferencji 
Użytkowników Komputerów Dużej Mocy 
oraz Sympozjum „Wpływy Sejsmiczne 
i Parasejsmiczne na Budowle”.

Recenzuje artykuły w renomowanych 
czasopismach zagranicznych (z tzw. li-
sty fi ladelfi jskiej): „Natural Hazards and 
Earth System Sciences”, „Transactions 
on Dielectrics and Electrical Insulation”, 
„Earthquake Engineering and Engineering 
Vibration”, „Engineering Structures” oraz 
krajowych: „Czasopismo Techniczne”, „In-
żynieria i Budownictwo”, „Przegląd Nauko-
wy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. 

Była zapraszana do wygłaszania refe-
ratów plenarnych i prowadzenia sesji na 
konferencjach międzynarodowych (The 
International Conference on Advances in 
Civil Engineering, ACE-2011; The Inter-
national Conference on Civil Engineering 
and Materials, ICCEM 2012; The 2nd Inter-
national Conference on Civil, Architectural 
and Hydraulic Engineering, ICCAHE 2013) 
i krajowych (XXIV Ogólnopolskie War sztaty 
Pracy Projektanta Konstrukcji, WPPK 
2009; Dni Otwarte ACK CYFRONET AGH; 
III Seminarium Szkoleniowe: „Kryteria oce-
ny wstrząsów pochodzenia górniczego na 
obiekty budowlane”). 

Prowadziła zajęcia dydaktyczne dla 
studentów z zakresu mechaniki budowli, 
dynamiki budowli, wytrzymałości mate-
riałów, modelowania konstrukcji, ustrojów 
powierzchniowych oraz dotyczące awarii 
i katastrof budowlanych. Opracowała (au-
torka lub współautorka) programy kształce-
nia z tych przedmiotów na kierunku budow-
nictwo. Jest promotorem kilkudziesięciu 
prac magisterskich i inżynierskich, głów-
nie z zakresu dynamiki budowli i ustrojów 
powierzchniowych. Aktywnie uczestniczy 
w realizacji kształcenia ustawicznego na 
WIL PK, w ramach projektu POKL „Roz-
wój potencjału dydaktycznego Politechniki 
Krakowskiej w zakresie nowoczesnego 
budownictwa” prowadziła zajęcia „prak-
tyczne zastosowania dynamiki w projek-
towaniu obiektów budowlanych”. Była 
również koordynatorem szkoleń „Kompute-
rowe wspomaganie obliczeń inżynierskich 
w geotechnice” oraz „Normy europejskie 
w projektowaniu geotechnicznym”. Na za-
proszenie władz dziekańskich Wydziału In-
żynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu 
Waterloo w Kanadzie prowadziła seminaria 
dla pracowników, studentów i doktorantów 
tegoż Wydziału.

Wypromowała jednego doktora (na-
groda w 2010 r. dla najlepszej rozprawy 
doktorskiej zrealizowanej na podstawie za-
sobów obliczeniowych ACK CYFRONET). 
Obecnie jest promotorem w dwóch otwar-
tych przewodach doktorskich. Była recen-
zentem 7 prac doktorskich (w tym 3 zagra-
nicznych).



NASZA POLITECHNIKA 11/2014

14

In
fo

rm
ac

je

Jest członkiem: Sekcji Konstrukcji Hy-
drotechnicznych KILiW PAN, Polskiej Gru-
py Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej 
PAN, Komisji Budownictwa PAN Oddział 
w Krakowie (sekretarz naukowy Prezydium 
Komisji w kadencji 2011–2014), Komitetu 
Nauki PZITB (od 2013 r. sekretarz nauko-
wy Zarządu Komisji Nauki Małopolskiego 
Oddziału PZITB).

Za działalność naukową i organiza-
cyjną była wyróżniana nagrodami rekto-
ra Politechniki Krakowskiej. Odznaczo-
na Srebrnym Medalem za Długoletnią 
Służbę, Honorową i Złotą Odznaką Po-
litechniki Krakowskiej, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej — za osiągnięcia dy-
daktyczne. Rada Programowa „Inżynierii 
i Budownictwa” przyznała jej nagrodę za 
artykuły wyróżniające się przydatnością 
praktyczną. 

Jest rodowitą krakowianką. Urodzi-
ła się w rodzinie inżynierów — specjali-
stów w dziedzinie inżynierii środowiska, 
przez wiele lat kierujących zespołami, 
które projektowały instalacje przemysłowe 
i komunalne. Maturę zdała w VII Liceum 
Ogólnokształcącym im. Zofi i Nałkowskiej 
w Krakowie. W roku 1980 r. rozpoczęła 
studia na kierunku inżynieria sanitarna, 
prowadzonym przez ówczesny Wydział 
Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki 
Krakowskiej. W 1986 r., po obronie pra-
cy magisterskiej pt. „Opracowanie metod 
projektowania złóż fl uidalnych do usuwa-
nia związków węgla i azotu”, rozpoczęła 
pracę na Wydziale Inżynierii Środowiska 
Politechniki Krakowskiej, na stanowisku 
inżynieryjno-technicznym. Jednocześnie 
odbywała staż zawodowy w fi rmach wy-
konawczych, realizujących roboty instala-
cyjne na terenie Krakowa, co pozwoliło jej 
uzyskać uprawnienia zawodowe.

Roczne studia podyplomowe w Instytu-
cie Hydrauliki i Inżynierii Środowiska (Inter-
national Institute for Hydraulic and Environ-
mental Engineering) w Delft oraz na 
Uniwersytecie w Wageningen (Agricultural 
University), w Holandii (1990–1991) za-
kończyła obroną pracy pt. „Anaerobic Bio-
degradation of Pesticides with the Special 
Emphasis on Chlorophenolic Compounds”. 
1 stycznia 1994 r. została zatrudniona na 
stanowisku asystenta naukowego w Zakła-
dzie Oczyszczania Wody i Ścieków, w In-
stytucie Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony 
Środowiska PK.

Badania rozpoczęte w Delft kontynu-
owała w latach 1991–1999 na Politechnice, 
tworząc m.in. pierwsze na uczelni laborato-
rium do respirometrycznych badań osadów 
ściekowych. W 1994 r., po odbyciu stażu 
i przeprowadzeniu procedury wymaganej 
przepisami, otrzymała uprawnienia do wy-
konywania samodzielnej funkcji projektanta 
i kierownika robót w specjalności instalacyjno-
-inżynieryjnej. Od tego czasu zaprojektowa-
ła kilka zrealizowanych obiektów z zakresu 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 
oraz opracowała — jako współautorka — 
nową metodę wymiarowania komór fermen-
tacji na oczyszczalniach ścieków. 

Jej prace badawcze zaowocowały 
w 1999 r. uzyskaniem stopnia doktora nauk 
technicznych. Wyróżniona praca doktorska 
nosiła tytuł: „Aktywność metanogenna bio-
masy jako podstawa oceny hamującego 
wpływu wybranych pestycydów i chromu 
trójwartościowego na proces fermentacji 
metanowej” (promotorem była prof. dr hab. 

Renata Kocwa-Haluch). W 2013 r. ukończy-
ła kolejne studia podyplomowe, tym razem 
w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lu-
blinie, uzyskując tytuł „menedżera badań na-
ukowych i prac rozwojowych”. W czerwcu 
2014 r. Rada Wydziału Inżynierii Środowiska 
PK nadała jej stopień doktora habilitowanego 
na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Ak-
tywność metanogenna osadów ściekowych 
poddanych beztlenowej stabilizacji z zasto-
sowaniem dezintegracji ultradźwiękowej”.

Od marca 2000 r. jest zatrudnio-
na na stanowisku adiunkta naukowo-
-dydaktycznego PK, koncentruje się na 
nauczaniu projektowania obiektów takich 
jak, stacje uzdatniania wody i oczyszczal-
nie ścieków. Wypromowała 20 inżynierów 
i magistrów inżynierów, a po uzyskaniu 
stopnia doktora habilitowanego jest obec-
nie opiekunem pierwszej doktorantki. 

Dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-
-Rybicka jest autorką i współautorką wielu 
publikacji naukowych z dziedziny przerób-
ki osadów ściekowych, technologii wody 
i ścieków. Większość z nich została ogłoszo-
na za granicą lub w anglojęzycznych czaso-
pismach polskich. Od wielu lat współpracuje 
z Królewskim Instytutem Technologicznym 
w Sztokholmie (Kungliga Tekniska Högsko-
lan). Prowadziła też wykłady gościnne we 
Włoszech. W jej dorobku znajdują się rów-
nież badania naukowe, których rezultaty zo-
stały wykorzystane przez przedsiębiorstwa 
wodociągowe (stacje uzdatniania wody, 
oczyszczalnie ścieków). Wyniki badań pre-
zentowała na kongresach i konferencjach 
również poza granicami kraju — w Szwecji, 
Austrii, Chinach i Japonii.

Została odznaczona Srebrnym Meda-
lem za Długoletnią Służbę (2010 r.), a za 
osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne 
i dydaktyczne — wyróżniona kilkakrotnie 
Nagrodą Rektora PK.

Jest mężatką, ma jedną córkę. Jej 
zainteresowania pozanaukowe to nadal 
sport: żeglarstwo (w trakcie studiów działa-
ła w AZS) i narciarstwo, ale także historia, 
w szczególności historia sztuki. 

Doktorzy habilitowani

Małgorzata Cimochowicz-Rybicka

Kraków uhonorował 
Adama 
Macedońskiego

Rada Miasta Krakowa przy-
znała we wrześniu tytuł honoro-
wego obywatela Krakowa Ada-
mowi Macedońskiemu. Nadanie 
godności nastąpiło 29 październi-
ka podczas uroczystej sesji rady.

Znany artysta malarz i rysownik, 
przed laty regularnie publikujący 
swe prace na łamach „Przekroju”, 
urodził się w 1931 r. we Lwowie. 
Działalność w strukturach antyko-
munistycznej opozycji rozpoczął 
już jako uczeń liceum. Artystyczne 
szlify zdobywał w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, ale wyraz 
swoim przekonaniom politycznym 
dał, działając w Studenckim Komi-
tecie Rewolucyjnym na Politechnice 
Krakowskiej. To tu w 1956 r. organi-
zował pomoc dla powstańców w Bu-
dapeszcie. Następne lata obfi towały 
w działania, będące wyrazem sprze-
ciwu wobec ówczesnej rzeczywisto-
ści. Przemycał z Zachodu literaturę 
emigracyjną, w 1960 r. bronił krzyża 
w Nowej Hucie, a w 1978 r. zało-
żył konspiracyjny Komitet Katyński. 
Obecnie nadal pracuje twórczo — 
maluje, rysuje i pisze poezje, a tak-
że zajmuje się zbieraniem dokumen-
tacji dotyczącej zbrodni katyńskiej.
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Andrzej Ryniewicz
Urodził się w 1948 r. w Krakowie, w rodzi-

nie od pokoleń związanej z tym królewskim 
miastem. Egzamin dojrzałości złożył w II Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana II 
Sobieskiego w 1966 r. Studiował na Wydzia-
le Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dyplom ma-
gistra inżyniera mechanika (specjalność: au-
tomatyka) uzyskał w 1972 r. W tym samym 
roku podjął pracę w Instytucie Obróbki Skra-
waniem w Krakowie — w Zakładzie Badań 
Obrabiarek. W 1976 r. został rzeczoznawcą 
SIMP oraz rzeczoznawcą POLCARGO Sp. 
z o.o. w zakresie wyceny, badań oraz kontroli 
jakości obrabiarek do metali. 

Podstawą przewodu doktorskiego stały 
się prace dotyczące dokładności geome-
trycznej obrabiarek, w których zastosowa-
no laserowe układy pomiarowe (badania 
były prowadzone we współpracy z prze-
mysłem). Rozprawę doktorską pt. „Metoda 
oceny wybranych błędów kształtu i położe-
nia prowadnic pionowych wielkogabaryto-
wych urządzeń technologicznych” obronił 
w 1995 r. na Wydziale Mechanicznym PK. 
5 lutego 2014 r. Rada Wydziału Mechatro-
niki Politechniki Warszawskiej, zapoznaw-
szy się z recenzjami dorobku naukowego 
oraz protokołem i uchwałą komisji habilita-
cyjnej powołanej przez Centralną Komisję 
ds. Stopni i Tytułów, nadała mu stopień 
doktora habilitowanego nauk technicznych 
w dyscyplinie „biocybernetyka i inżynieria 
biomedyczna”. 

Na Wydziale Mechanicznym Politech-
niki Krakowskiej pracuje od 1985 r. Naj-
pierw był zatrudniony w Instytucie Tech-
nologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, 
od 1995 r. jest adiunktem w Laboratorium 
Metrologii Współrzędnościowej. 

Znamienny dla jego działalności naukowo-
-badawczej jest ścisły związek z prak-
tyką przemysłową. Dr hab. inż. Andrzej 
Ryniewicz w początkowym okresie pracy 
zajmował się m.in. takimi zagadnieniami, 
jak aplikacja laserowych układów pomia-
rowych w systemach oceny parametrów 
geometrycznych i kinematycznych oraz 
ocena jakościowa wyrobów w kontekście 
rozwiązywania problemów zarządzania 
procesami technologicznymi. Okres drugi, 
to wykorzystanie wiedzy technicznej oraz 
jej konfrontacja z biometrologią i bioinży-
nierią oraz zastosowanie tomografi i kom-
puterowej i rezonansu magnetycznego na 
potrzeby metrologii technicznej i medycz-
nej. Podsumowanie tych prac stanowił pro-
jekt badawczy dotyczący odwzorowania 
kształtu powierzchni roboczych biołożysk 
za pomocą tomografi i komputerowej, rezo-
nansu magnetycznego i współrzędnościo-
wej techniki pomiarowej. W konsekwencji 
powstała monografi a pt. „Ocena dokład-
ności odwzorowania kształtu powierzchni 
elementów biołożysk w badaniach in vivo 
oraz in vitro”. 

Dr hab. inż. Andrzej Ryniewicz opra-
cował metodę, która stanowiąc część 
systemu diagnostycznego, pozwala od-
wzorowywać geometryczno-wymiarowe 
zależności struktur chrzęstnych i kostnych 
w biołożyskach: z odpowiednią dokładno-
ścią, pozwala identyfi kować kształty oraz 
strukturę wewnętrzną pokrytych chrząstką 
elementów kostnych, kształt szpary stawo-
wej, a także stany patomorfologiczne w ob-
rębie stawu na etapie niewielkich ubytków 
chrząstki, pęknięć lub chondromalacji. 

Jego dorobek naukowy obejmuje 
146 publikacji. Jest autorem m.in. mo-
nografi i, kilku rozdziałów w wydaniach 
książkowych, 23 publikacji zagranicznych, 
21 samodzielnych artykułów, głównie 
w języku angielskim. Jest twórcą paten-
tu dotyczącego stabilizacji temperatury 
w obrabiarkach, kilkudziesięciu wzorów 
użytkowych. Uczestniczył w realizacji kil-
kunastu projektów badawczych jako wy-
konawca, główny wykonawca, także jako 
kierownik. 

Brał udział w wielu kongresach oraz 
konferencjach naukowych w kraju i za gra-
nicą. Współpracuje z wieloma ośrodkami 
krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie 
bioinżynierii i biometrologii. 

W latach 2006–2007 uczestniczył w ba-
daniach archeologicznych, prowadzonych 
pod płytą Rynku Głównego w Krakowie 
i opracował dokumentację tomografi czną 
odkrytych podczas prac wykopaliskowych 
grobów z X w. i XI w. (współpraca PK z UJ, 
AGH, Krakowskim Szpitalem Specjalistycz-
nym JP II oraz Parafi ą Bazyliki Najświętszej 
Marii Panny). W 2009 r. zorganizował bada-
nia i opracował dokumentację tomografi cz-
ną szczątków św. Teodora, przechowywa-
nych w Bazylice Mariackiej w Krakowie.

Odznaczony Złotym Medalem za Dłu-
goletnią Służbę. Nagradzany przez rektora 
PK za pracę naukową.

Jest żonaty, ma syna. Żona jest profe-
sorem AGH oraz pracownikiem naukowym 
Collegium Medicum UJ w Krakowie, a syn 
— doktorem n. med. lekarzem stomatolo-
giem w Instytucie Stomatologii Collegium 
Medicum UJ

Doktorzy
Wydział Architektury

dr inż. arch. Dorota Jopek (A-8) — 
„Wpływ lokalnych przepisów prawnych 
na kształtowanie przestrzeni i krajobra-
zu miejskiego Nowego Jorku”; promotor: 
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm 
(PK); recenzenci: prof. dr hab. inż. arch. 
Andrzej Wyżykowski (Krakowska Akade-
mia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak 
(PK); 22 X 2014 r.

Wydział Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej 

dr inż. Tomasz Sieńko (E-2) — „Stra-
tegie sterownia przekształtnikiem macie-
rzowym do wysokosprawnych siłowni ga-
zowych”, promotor: prof. zw. dr hab. inż. 
Tadeusz Sobczyk, recenzenci: dr hab. inż. 
Piotr Drozdowski, prof. PK (PK); prof. zw. 
dr hab. inż. Tadeusz Glinka; 8 X 2014 r.

Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej

dr inż. Amelia Woynarowska (C-1) — 
„Termiczna utylizacja odpadów elektronicz-
nych w reaktorze fl uidyzacyjnym”; promo-
tor: dr hab. inż. Witold Żukowski, prof. PK, 
promotor pomocniczy: dr inż. Sylwester 
Żelazny, recenzenci: dr hab. inż. Barbara 
Tora, prof. AGH (AGH); dr hab. inż. Andrzej 
Jarosiński, prof. nadzw. PAN (Instytut Gos-
podarki Surowcami Mineralnymi i Energią 
PAN); 15 X 2014 r.

Wydział Inżynierii Środowiska
dr inż. Agnieszka Sadłowska-

-Sałęga (studium doktoranckie WIŚiG UR 
w Krakowie) — „Możliwości i ograniczenia 
obliczeniowego wyznaczenia warunków 
cieplno-wilgotnościowych w  budynkach 
historycznych”; promotor: dr hab. inż. Jan 
Radoń, prof. UR (UR w Krakowie); recen-
zenci: prof. dr hab. inż. Dariusz Jerzy Ga-
win (PŁ), dr hab. inż. Marian Hopkowicz, 
prof. PK (PK); 12 XI 2014 r. 
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Uczestnicy dwóch komisji Pol-
skiej Akademii Nauk spotkali się 
w Krakowie na jubileuszu prof. Janu-
sza Orkisza — wybitnego specjalisty 
w zakresie szeroko pojętej mechaniki, 
a przede wszystkim w dziedzinie kom-
puterowych metod analizy i optymali-
zacji. Uroczystość z okazji 80. roczni-
cy urodzin odbyła się 10 października 
na Politechnice Krakowskiej.

Prof. dr hab. inż. Janusz Orkisz uro-
dził się 6 września 1934 r. we Lwowie. 
Posiada dwa dyplomy magisterskie. 
W latach 1951–1956 studiował na Wy-
dziale Budownictwa Lądowego Politech-
niki Krakowskiej, gdzie uzyskał dyplom 
magistra inżyniera w zakresie konstruk-
cji budowlanych (z wyróżnieniem). Na-
stępnie w latach 1955–1959 studiował 
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymu-
jąc dyplom magistra fi zyki. Studia na UJ 
ukończył z pucharem dla najlepszego 
sportowca i studenta uczelni. 

W 1961 r. Janusz Orkisz obronił 
z wyróżnieniem na PK rozprawę doktor-
ską „Ugięcia sprężysto-plastyczne belek 
o dowolnym przekroju”. Również z wy-
różnieniem uzyskał w 1968 r. stopień na-
ukowy doktora habilitowanego na podsta-
wie rozprawy „Skończone odkształcenia 
wiotkich osiowo-symetrycznych powłok 
z uwzględnieniem reologicznych własno-
ści materiału”. W ślad za habilitacją po-
szło mianowanie w 1971 r. na stanowisko 
docenta, a w 1987 r. — nadanie tytułu 
profesora nauk technicznych. 

Uczony jest wysoko cenionym 
w świecie specjalistą w dziedzinie metod 
bezsiatkowych oraz analizy naprężeń 
resztkowych w elementach konstrukcji. 

Współorganizował wiele międzynarodo-
wych kongresów i konferencji naukowych 
najwyższej rangi, podczas których wygła-
szał liczne referaty. Na liście ośrodków, 
z którymi współpracuje bądź współpra-
cował, znajdują się: Waszyngton, Boston 
i Evanston w USA, a w Europie — Barce-
lona, Budapeszt, Compiegne, Mediolan, 
Stuttgart, Wiedeń. Wieloletnia współpra-
ca profesora z US Department of Trans-
portation w zakresie analizy bezpieczeń-
stwa eksploatacji transportu kolejowego 
zaowocowała nie tylko wieloma publika-
cjami naukowymi oraz pracami doktorski-
mi i habilitacyjnymi (głównie pracowników 
PK), ale także — dzięki pozyskanym 
grantom — rozwojem najnowocześniej-
szej infrastruktury komputerowej na Poli-
technice Krakowskiej. 

Jako członek Komitetu Mechaniki PAN 
założył Sekcję Metod Komputerowych 
Mechaniki i przez wiele lat nią kierował. 
Obecnie sekcja działa pod zmienioną na-
zwą jako Sekcja Metod Obliczeniowych 
i Optymalizacji, a prof. Orkisz jest jej wi-
ceprzewodniczącym. Na Politechnice Kra-

kowskiej był nauczy-
cielem akademickim 
od 1956 r. do przejścia 
na emeryturę w 2004 r. 
Nadal współpracuje 
z uczelnią. Wypromo-
wał 16 doktorów. 

Z pracą nauko-
wą prof. Orkisz od lat 
łączy działalność pu-
bliczną. Jest przewod-
niczącym ruchu Komi-
tetów Obywatelskich. 
W gmachu Sejmu RP 
organizował centralne 

uroczystości z okazji dziesiątej i dwu-
dziestej rocznicy tego ruchu. Kierował 
też pracami wielu zjazdów Krajowej Sek-
cji Nauki NSZZ „Solidarność”. Od 1994 
r. jest członkiem Rady TS Wisła. Silnie 
związany także z harcerstwem, był w la-
tach 1990–1992 przewodniczącym rady 
powołanej w celu rozwiązania problemów 
harcerstwa w okresie transformacji ustro-
jowej w Polsce. 

Uroczyste spotkanie z okazji 80. uro-
dzin profesora Janusza Orkisza odbyło 
się w Sali Senackiej PK, w drugiej części 
połączonego spotkania dwóch sekcji PAN 
(jubilat jest z nimi związany): Sekcji Metod 
Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu 
Mechaniki oraz Sekcji Mechaniki Kon-
strukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii 
Lądowej i Wodnej. Laudację na cześć ju-
bilata wygłosił prof. Tadeusz Burczyński, 
dyrektor Instytutu Podstawowych Proble-
mów Techniki PAN. Rektor PK prof. Kazi-
mierz Furtak dziękował prof. Orkiszowi za 
wielkie zaangażowanie w sprawy uczelni. 
Długo jeszcze gratulacje i życzenia skła-
dali pozostali uczestnicy spotkania, w tym: 
rektor Politechniki Poznańskiej prof. To-
masz Łodygowski, dyrektor Krakowskiego 
„Cyfronetu”, senator RP prof. Kazimierz 
Wiatr oraz dziekan Wydziału Inżynierii Lą-
dowej PK prof. Tadeusz Tatara. Podzięko-
wania za wkład w utworzenie w Krakowie 
Centrum Jana Pawła II przesłał kardynał 
Stanisław Dziwisz. 

Dziękując za skierowane pod jego ad-
resem słowa, prof. Janusz Orkisz mówił 
o swoich marzeniach — tych spełnionych 
i tych oczekujących jeszcze na realizację. 
Jednym z nich było wdrapanie się na Kili-
mandżaro — i to się udało. Innym spełnio-
nym pragnieniem było odwiedzenie ziem 
własnych przodków pod Kamieńcem Po-
dolskim. Jubilat wyznał, że chciałby jesz-
cze napisać monografi ę i kontynuować 
w miarę możliwości swoją działalność 
społeczną. Ponadto marzy o zobaczeniu 
na własne oczy Machu Picchu. 

— Osiemdziesiątki nikt nie wybie-
ra. Nie marzyłem o tym, żeby mieć te 
80 lat. Ale skoro już jest, to trzeba nadał 
aktywnie spędzać czas i starać się dać 
z siebie jak najwięcej pożytku innym — 
powiedział jubilat na zakończenie swego 
wystąpienia. 

(ps)

Jubileusz uczonego i społecznika

80 lat profesora Janusza Orkisza

Prof. Janusz Orkisz

Kwiaty i gratulacje dla jubilata od rektora PK prof. Kazimierza Furtaka
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Politechnika Krakowska zawarła 
z Głównym Urzędem Miar w Warsza-
wie porozumienie, które otwiera dro-
gę do stałej współpracy w zakresie 
realizowania wspólnych projektów 
badawczo-rozwojowych, odbywania 
staży w laboratoriach GUM i wzajem-
nego transferu wiedzy. Umowę pod-
pisano 23 września na Politechnice 
Krakowskiej. Następnie odbyły się 
warsztaty zorganizowane wspólnie 
przez PK i GUM. 

Podpisy pod umową złożyli: ze strony 
Głównego Urzędu Miar — prezes Janina 
Maria Popowska, ze strony Politechniki 
Krakowskiej — rektor prof. Kazimierz 
Furtak. Podczas ofi cjalnej uroczystości 
zawarcia porozumienia, odbywającej się 
w sali obrad Rady Wydziału Mechanicz-
nego, władze PK reprezentował prorek-
tor prof. Dariusz Bogdał, który parafował 
dokument. Obecni byli także: wiceprezes 
GUM Włodzimierz Popiołek, prodziekan 
Wydziału Mechanicznego dr inż. Łukasz 
Mika i prof. Jerzy A. Sładek. 

Po uroczystości odbyły się warsz-
taty pt. „Europejskie programy metro-
logiczne: EMRP i EMPIR — szanse 
dla polskiej metrologii”. Aktualny stan 
i perspektywy rozwoju metrologii współ-
rzędnościowej przedstawił prof. Jerzy 
Sładek. W trakcie spotkania pracowni-
cy GUM informowali o możliwościach 
uczestnictwa w „Europejskim progra-
mie badań naukowych w dziedzinie 
metrologii” EMRP, oraz w „Europejskim 
programie na rzecz innowacji i badań 
w dziedzinie metrologii” EMPIR, który 
zaplanowano na lata 2014–2023. Pro-
gram ten, realizowany pod egidą Unii 
Europejskiej, będzie wdrażany i za-
rządzany przez państwa członkowskie 
EURAMET (European Association of 
National Metrology Institutes), a jego 
bud żet ma wynieść 600 mln euro. Pra-
cownicy GUM zapoznali ponadto zebra-
nych z różnymi aspektami metrologii: 
– metrologii wymiarowej dużych odleg-

łości, 
– metrologii wymiarowej dla potrzeb 

mikro- i nanotechnologii, 

– metrologii wymiarowej w badaniach 
naukowych, 

– metrologii wymiarowej dla zaawan-
sowanych technologii wytwarzania, 

– kierunkami rozwoju metrologii elek-
trycznej. 
Politechnika Krakowska jest uczel-

nią, w której na Wydziale Mechanicznym 
działa Laboratorium Metrologii Współ-
rzędnościowej (LMW). W dziedzinie me-
trologii współrzędnościowej jednostka ta 
ma największe w kraju doświadczenie 

Działające na PK Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej jest czołową 
jednostką tego typu w kraju 

Główny Urząd Miar partnerem Politechniki 
Krakowskiej

Prezes GUM Janina Maria Popowska i prorektor PK prof. Dariusz Bogdał 
przekazują sobie dokumenty

naukowe i techniczne. Laboratorium jest 
wyposażone w najnowocześniejsze sys-
temy pozwalające wykonywać pomiary 
i obrazowania obiektów w skali od ma-
kro- do nanowymiarów. Pracami LMW 
kieruje dr inż. Barbara Juras. Prezentacji 
laboratorium podczas warsztatów na PK 
dokonał zastępca kierownika Labora-
torium Metrologii Współrzędnościowej 
dr inż. Marcin Krawczyk.

(ps)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego powołał dr hab. inż. Agnieszkę 
Sobczak-Kupiec z Wydziały Inżynierii 
i Technologii Chemicznej Politechniki 
Krakowskiej w skład „zespołu odwoław-
czego do spraw opiniowania wniosków 
o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczą-
cych przyznania lub odmowy przyznania 
środków fi nansowych na naukę”. Za tą 

Agnieszka Sobczak-Kupiec w zespole 
opiniodawczym ministra

długą nazwą kryje się 9-osobowe gre-
mium, którego zadaniem jest wydawanie 
opinii na temat odwołań kierowanych do 
ministra. Pierwsze posiedzenie zespołu, 
podczas którego wręczono nominacje, 
odbyło się 17 września. W spotkaniu 
uczestniczył sekretarz stanu w MNiSW 
prof. Marek Ratajczak.

(R.)
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Pozytywna ocena efektów dotych-
czasowej współpracy — a szczegól-
nie realizowanych w ostatnich dwóch 
latach warsztatów „Nowa Przestrzeń”, 
które zainicjowały Politechnika Kra-
kowska i Akademia Sztuk Pięknych 
— skłoniło obie uczelnie oraz Uni-
wersytet Jagielloński do podpisania 
porozumienia o współpracy. Zostało 
ono zawarte 13 października na ASP.

Współpraca Politechniki Krakowskiej 
z Akademią Sztuk Pięknych w zakresie 
innowacyjnego programu warsztatów 
„Nowa Przestrzeń” trwa już sześć lat. 
Jej pomysł wyszedł od dr hab. Beaty 
Gibały-Kapeckiej, prof. ASP, dzieka-
na Wydziału Architektury Wnętrz ASP 
i dr inż. arch. Tomasza Kapeckiego z Wy-
działu Architektury PK. To oni zajęli się 
również realizacją tego przedsięwzięcia. 
Od 2012 r. do programu włączono stu-
dentów z dwóch jednostek UJ: Instytutu 
Socjologii i Zakładu Estetyki.

Podpisane porozumienie przewiduje 
wymianę nauczycieli akademickich i stu-
dentów w zakresie różnych form dydak-
tyki, prace naukowo-badawcze i projek-
towe, promocję i organizację konferencji, 
seminariów, spotkań, war sztatów, wy-
staw i targów oraz działalność wydaw-
niczą. W szczególności współpraca do-
tyczyć będzie dalszego organizowania 
Interdyscyplinarnych Warsztatów „Nowa 
Przestrzeń”. Ze strony PK obejmie ona 
studentów Wydziału Architektury, ze 
strony ASP — studentów Wydziału Ar-
chitektury Wnętrz, a ze strony UJ — stu-
dentów Instytutu Socjologii i Instytutu 
Filozofi i. Przewiduje się możliwość za-
proszenia do współpracy także innych 
podmiotów. 

W każdej z jednostek uczestniczą-
cych w porozumieniu uruchomiony 
zostanie w danym roku akademickim 
kurs obejmujący łącznie 60 godzin dy-
daktycznych. W jego ramach studenci 
wszystkich trzech uczelni będą wspólnie 
uczestniczyć w wykładzie inauguracyj-
nym i odbywać 48-godzinne warsztaty 
projektowe. Ponadto studenci poszcze-
gólnych jednostek będą brać udział 
w zajęciach interdyscyplinarnych, pro-
wadzonych na uczelniach zewnętrznych. 
Dla studentów Politechniki Krakowskiej 
będą to zajęcia organizowane w ASP, 

w Instytucie Socjologii UJ i w Instytucie 
Filozofi i UJ. Oznacza to znaczne wzbo-
gacenie oferty dydaktycznej wszystkich 
współpracujących ze sobą jednostek. 

Porozumienie zostało zawarte na 
okres pięciu lat. Podpisy pod dokumen-
tami regulującymi zasady współpracy 
złożyli: rektor ASP prof. Stanisław Ta-
bisz, prorektor PK prof. Dariusz Bog-
dał i prorektor UJ prof. Andrzej Mania. 
W uroczystości, która odbyła się w Sali 
Senackiej ASP, uczestniczyli przedstawi-
ciele PK — prof. artysta rzeźbiarz Stefan 
Dousa i dr inż. arch. Tomasz Kapecki.

W trakcie dotychczasowych pięciu 
edycji warsztatów „Nowa Przestrzeń”, 
stanowiących podstawę zawartego po-
rozumienia, szukano rozwiązań dla 

zdegradowanych przestrzeni publicz-
nych i społecznych Krakowa. Efektem 
były projekty przedstawiane co roku 
podczas wystaw organizowanych m.in. 
w Galerii „Kotłownia” oraz w przestrze-
niach publicznych wydziałów, biorących 
udział w przedsięwzięciu. W roku obec-
nym projekty pokazano w Pałacu Sztuki. 
Do tej pory w warsztatach wzięło udział 
około 320 studentów z PK, ASP i UJ. 
Pokłosiem współpracy są również wy-
dawane co roku publikacje powarsztato-
we. Obok prezentowania prac publikuje 
się w nich także artykuły organizatorów  
warsztatów i zaproszonych gości. 

„Dla rozwoju współczesnej nauki 
nie ma innej drogi niż współpraca inter-
dyscyplinarna. Nie podważając prawa 
do autonomii każdej uczelni, korzyści 
z wspólnego działania są oczywiste, bo 
oparte na wymianie wiedzy. Dociekania 
wykraczające poza granice instytucjo-
nalne i zwyczajowo utrwalonych dyscy-
plin naukowych tworzą nowe warunki do 
autentycznej innowacyjności badawczej, 
która w przyszłości zaowocować może 
nowatorskimi rozwiązaniami i odkrycia-
mi” — komentuje zawarcie porozumienia 
dr inż. arch. Tomasz Kapecki.

(ps)

Politechnika Krakowska zawarła porozumienie z ASP i UJ

Skorzystają przede wszystkim studenci

Moment podpisania umowy. Od prawej: rektor ASP prof. Stanisław Tabisz, prorektor UJ 
prof. Andrzej Mania, prorektor PK prof. Dariusz Bogdał

Wartym przypomnienia przykła-
dem współpracy Politechniki Kra-
kowskiej z Akademią Sztuk Pięk-
nych w Krakowie jest utworzenie na 
Wydziale Mechanicznym PK kierun-
ku „inżynieria wzornictwa przemy-
słowego” — pierwszego takiego kie-
runku w Polsce. Porozumienie w tej 
sprawie podpisano w 2011 r., a zaję-
cia rozpoczęły się w roku ubiegłym.
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 Tegoroczne 18. Międzynarodo-
we Targi Książki zbiegły się w czasie 
z obchodzonym na całym świecie 
w dniach 20–26 października Open 
Access Week — Tygodniem Otwar-
tej Nauki. Krakowska impreza, której 
dodatkową atrakcją była możliwość 
zwiedzania nowej siedziby Expo Kra-
ków, przyćmiła to konkurencyjne wy-
darzenie o globalnym zasięgu.

Open Access Week (OAW) został 
zainicjowany 8 lat temu przez międzyna-
rodową organizację Scholarly Publishing 
and Academic Resources Coalition 
(SPARC) w celu promowania otwar-
tego dostępu do nauki i edukacji. Pod-
czas OAW uczelnie wyższe, instytuty 
badawcze, instytucje związane z nauką 
i ją fi nansujące, wydawnictwa naukowe, 
a także biblioteki, archiwa i muzea stara-
ją się przybliżyć ideę otwartości poprzez 
organizowanie różnorodnych imprez 
i dyskusji na temat otwartości w nauce, 
wynikających z niej korzyści, stoso-
wanych modeli i rozwiązań prawnych, 
fi nansowych i technicznych.

Polska debata na temat otwartego 
dostępu znacznie przybrała na sile po 
ogłoszeniu przez Komisję Europejską 
17 lipca 2013 r. komunikatu prasowe-
go pt. „Dane naukowe: otwarty dostęp 
do wyników badań przyczyni się do 
zwiększenia potencjału innowacyjnego 
Europy” oraz upublicznienia przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
„Planu wdrożenia otwartego dostępu 
do treści naukowych w Polsce”. Te dwa 
dokumenty zmobilizowały polskie środo-
wisko naukowe i wydawców naukowych 
publikacji do ogłaszania ofi cjalnego 
stanowiska, wyrażającego często brak 
zgody na zmianę w zakresie modelu do-
stępu do nauki i komunikacji naukowej. 
Wśród najczęściej pojawiających się 
argumentów, uzasadniających niechęć 
dla otwartego dostępu, można wymie-
nić obniżenie jakości nauki, załamanie 
systemu recenzowania, zniszczenie pol-
skiego rynku książki naukowej, narusza-
nie praw autorskich czy zwielokrotnienie 
procederu plagiatu. Wśród naukowców 
istnieje powszechne przekonanie, że 
jeśli dostęp do czegoś jest wolny, publi-
kacja jest otwarta dla wszystkich, tzn. że 
autor miał problem z ogłoszeniem pracy 
w prestiżowym wydawnictwie.

Tymczasem światowi liderzy Open 
Access — Stany Zjednoczone i Wielka 
Brytania — z powodzeniem realizują po-
litykę otwartości w nauce, zapewniając 
dostęp do pełnych wersji publikacji fi nan-
sowanych z budżetu państwa poprzez 
otwarte repozytoria (Green OA) i otwarte 
czasopisma (Gold OA).

Profesjonalni wydawcy czasopism 
naukowych na świecie publikują je coraz 
chętniej jako wolnodostępne, np. Hin-
dawi Publishing Corporation (wydawca 
500 recenzowanych czasopism nauko-
wych z różnych dziedzin wiedzy), Nature 
Publishing Group (NPG) czy Akademia 
Górniczo-Hutnicza. Tytuły czasopism wy-
dawanych w modelu Open Access znaj-
dują się na liście fi ladelfi jskiej (lista czaso-
pism i serii naukowych opracowana przez 
Thompson Reuters, producenta Web of 
Science) oraz na liście Journal Citation 
Reports (lista czasopism z Impact Factor).

Warto wspomnieć o pierwszej w Pol-
sce instytucji, która przyjęła mandat Open 
Access już w 2010 r., zobowiązujący 
wszystkich pracowników do umieszcza-
nia swoich opublikowanych prac badaw-
czych w instytutowym repozytorium — 
Instytucie Biochemii i Biofi zyki PAN. Jak 
czytamy na stronie instytutu, „wsparliśmy 
w ten sposób ponad dziesięcioletnie sta-
rania międzynarodowej społeczności na-
ukowej o zmianę sposobu fi nansowania 
publikacji naukowych na bardziej wydaj-
ny i na bardziej transparentny”. W ciągu 
lat kolejne polskie instytucje naukowe, 
naśladując zachodnie standardy i rozwią-
zania, podjęły decyzję i starania w zakre-
sie uruchamiania własnych repozytoriów 
instytucjonalnych, opartych na modelu 
Open Access i umożliwiających przeglą-
danie i wyszukiwanie publikacji nauko-
wych swych pracowników (np. Repozy-
torium ENY Politechniki Wrocławskiej, 
RePolis Politechniki Śląskiej czy Baza 
Wiedzy Politechniki Warszawskiej).

Funkcjonujące od 2011 r. Repozy-
torium Politechniki Krakowskiej (RPK), 
będące pierwszym komponentem two-
rzonego w Bibliotece PK Zintegrowa-
nego Systemu Wymiany Wiedzy i Udo-
stępniania Akademickich Publikacji 
z zakresu Nauk Technicznych (SUW), 
również tworzone jest zgodnie z ideą 
otwartego dostępu. Pracownicy i studen-
ci PK mogą w nim samodzielnie depo-

nować pełne teksty własnych prac i udo-
stępniać je za pośrednictwem Internetu, 
opatrując wybraną przez siebie licencją 
(wolne licencje Creative Commons bądź 
niewyłączna licencja PK). Aktualnie RPK 
oferuje dostęp do kilku tysięcy dokumen-
tów. W jednej kolekcji RPK — „Technical 
Transactions” — zawierającej artykuły 
ze wszystkich serii „Czasopisma Tech-
nicznego”, mamy aktualnie ponad 4300 
artykułów, do których dostęp jest wolny.

Powstawanie repozytoriów nauko-
wych w Polsce, otwieranie nowych i trans-
formacja zamkniętych polskich czasopism 
w kierunku Open Access — to dowody 
na „akademicką wiosnę”, którą zapocząt-
kował w 2012 r. brytyjski matematyk Tim 
Gowers, ofi cjalnie bojkotując czasopisma 
wydawnictwa Elsevier w związku z lobbo-
waniem Elsevira za ustawą blokującą żą-
dania agencji federalnej o udostępnianie 
za darmo wyników badań prowadzonych 
za pieniądze agencji (bojkot poparło po-
nad 12 tys. naukowców). 

Wśród zalet Open Access najczęściej 
wymieniane są promocja i upowszech-
nienie wyników badań naukowych, pro-
mowanie uczelni na świecie i wzrost jej 
znaczenia (repozytoria uczelniane gene-
rują wysokie statystyki odwiedzin uczel-
nianych stron www), większa dostęp-
ność, rozpoznawalność i cytowalność 
autorów, a także ułatwione wyszukiwanie 
informacji naukowych, lepsza komunika-
cja naukowa, wzrost widoczności dorob-
ku naukowego pracownika, krótszy czas 
publikowania wyników badań, powszech-
ność i szybkość dostępu do zasobów.

Z okazji minionego Międzynarodowe-
go Tygodnia Otwartej Nauki Biblioteka PK 
przygotowała na uczelnianej platformie 
e-learningowej kurs on-line poświęcony 
systemowi SUW (wejście: Biblioteka → 
kurs SUW w kontekście zagadnień zwią-
zanych z otwartym dostępem do nauki 
Open Access). Serdecznie zachęcamy do 
zapoznania się z jego treściami*. 

Marta Stąporek

* Zobacz też: 
http://www.biblos.pk.edu.pl/open_access
http://otwartymandat.pl/ 
http://pon.edu.pl/ (Platforma Otwartej Nauki)

Mgr Marta Stąporek jest pracownikiem Od-
działu Informacji Naukowej Biblioteki PK. 

Z okazji Tygodnia Otwartej Nauki

Biblioteka PK o otwartym dostępie
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Centrum Szkolenia i Organiza-
cji Systemów Jakości PK ma w swojej 
ofercie interesującą propozycję. Słucha-
cze studiów podyplomowych „logistyka 
i transport drogowy” mogą tu uzyskać 
certyfi kat kompetencji zawodowych 
w transporcie drogowym osób i rzeczy, 
wydawany przez Instytut Transportu Sa-
mochodowego. 

Dokument jest wymagany w przed-
siębiorstwach zajmujących się krajowym 
i międzynarodowym transportem drogo-

Podnoszenie kompetencji zawodowych w Centrum Jakości PK
wym. Firmy tej branży są zobowiązane 
do zatrudniania osób legitymujących się 
takim certyfi katem (zgodnie z „Rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 paź-
dziernika 2009 r.”). Program studiów 
podyplomowych w Centrum Jakości PK 
spełnia kryteria ITS, więc absolwenci 
na podstawie art. 38a ust. 1 „Ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o transpo-
rcie drogowym” (DzU z 2001 r., nr 125, 
poz. 1371 z późn. zm.) byli zwalniani 

Kolejne, doroczne krakowskie 
święto książki obchodzono od 23 do 
26 października. Swoją ofertę pod-
czas 18. Międzynarodowych Targów 
Książki w Krakowie przedstawiło, po-
dobnie jak w latach poprzednich, Wy-
dawnictwo Politechniki Krakowskiej. 

Tegoroczna impreza wydawców po 
raz pierwszy miała charakter między-
narodowy. Premierowy charakter miało 
też zaproszenie wystawców do nowej 
siedziby przy ul. Galicyjskiej 9. Choć 
dotarcie do obiektu EXPO Kraków dla 
osób nieznających tej części miasta wią-
zało się z pewnymi kłopotami, miłośnicy 
książki nie zawiedli. Padł kolejny rekord 
frekwencji. 

Targi miały swoje gwiazdy w posta-
ci wielu znanych pisarzy (a także cele-
brytów nieparających się pisarstwem), 

PK na krakowskich Targach Książki
takich jak: Julia Hartwig, Olga Tokar-
czuk, Andrzej Stasiuk, Marek Krajew-
ski czy Borys Akunin, którzy podpisy-
wali swe książki. Tym niemniej dużym 
powodzeniem cieszyły się stoiska 
prezentujące książkę naukową. Zna-
leźć na nich można było często bardzo 
interesujące publikacje, których próż-
no szukać w księgarniach z ogólnym 
asortymentem. 

Stoisko Wydawnictwa PK było usytu-
owane w pawilonie „Dunaj”, w alei wy-
dawców akademickich, przyciągającej 
osoby o sprofi lowanych zainteresowa-
niach. Nasz edytor na stoisku B27 poka-
zał zarówno swoje najnowsze publikacje, 
jak i najwartościowsze tytuły z ostatnich 
lat. Oferta spotkała się ze sporym zainte-
resowaniem, przy czym sporo osób nie 
tylko oglądało książki i zeszyty naukowe, 

ale także je kupowało. Przy stoisku za-
trzymywali się szczególnie chętnie ab-
solwenci PK. Największy popyt był na 
publikacje z zakresu architektury, moto-
ryzacji i budownictwa. 

Tegoroczne targi stanowiły okazję 
do wielu spotkań. Jednym z nich było 
zebranie Stowarzyszenia Wydawców 
Szkół Wyższych. Odbyło się ono 23 paź-
dziernika, w pierwszym dniu targów. 
Edytorzy akademiccy dyskutowali na 
temat roli wydawców w systemie dystry-
bucji książki, szczególnie w kontekście 
ochrony małych księgarni, zagrożonych 
przez wielkich potentatów rynku księ-
garskiego. W spotkaniu uczestniczyła 
kierująca Wydawnictwem PK Barbara 
Korta-Wyrzycka.

(ps)
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z egzaminu państwowego i otrzymywali 
stosowny certyfi kat na podstawie doku-
mentów wydanych przez Politechnikę 
Krakowską. 

Dotychczas w Centrum Jakości odby-
ło się 7 edycji studiów tego rodzaju, ukoń-
czyło je 180 osób. 15 listopada zainau-
gurowano je po raz kolejny, co świadczy 
o niesłabnącym zainteresowaniu tą te-
matyką. Szczegółowe informacje można 
znaleźć pod adresem: www.cj.pk.edu.pl.

(R.)

EXPO Kraków — nowa siedziba wystawowa Ofertę Wydawnictwa PK prezentują Janina Skwarczyńska (z lewej) i Ka-
tarzyna Kowalczyk



11/2014 NASZA POLITECHNIKA

21

A
rt

yk
uł

y

W zgodzie z UE i zdrowym 
rozsądkiem 

Małopolskie Laboratorium Budownic-
twa Energooszczędnego powstało jako 
odpowiedź na jedno z najważniejszych 
wyzwań naszych czasów — koniecz-
ność oszczędzania energii zarówno ze 
względu na wysokie koszty jej wytwarza-
nia, jak i negatywne tego wytwarzania 
konsekwencje dla środowiska. Właśnie 
w MLBE w nadchodzących latach będą 
prowadzone badania służące zmniej-
szeniu energochłonności wznoszonych 
w Polsce obiektów budowlanych. Obli-
gują nas do tego przepisy wprowadzone 
przez Unię Europejską, ale także zdro-
wy rozsądek, który nakazuje zmniejszać 
zużycie energii wszędzie tam, gdzie to 
tylko jest możliwe. 

Projektowanie MLBE zajęło półtora 
roku — dłużej niż sama budowa obiek-
tu, trwająca rok. Kierownik projektu 
dr inż. arch. Marcin Furtak wyjaśnia, 
że wydłużenie procesu projektowania 
wynikało z konieczności interdyscypli-
narnego podejścia do zadania. Trzeba 
było uwzględnić wiele różnych aspek-
tów, których nie bierze się pod uwagę, 
projektując zwykłe budynki mieszkalne 
czy biurowe i skoordynować pracę róż-
nych osób zaangażowanych w opra-
cowanie koncepcji obiektu. Trzeba też 
było skonfrontować z ofertą rynku wła-
sne oczekiwania co do wyposażenia 
laboratorium. 

Cały ten wysiłek sowicie się jednak 
opłacił. Politechnika Krakowska ma 

dziś jedyne tak zaawansowane tech-
nologicznie laboratorium budownictwa 
energooszczędnego w kraju, placówkę 
porównywalną z kilkoma czołowymi w tej 
dziedzinie ośrodkami w Europie. Będzie 
tu można prowadzić wszechstronne 
badania służące obniżaniu zapotrzebo-
wania branży budowlanej na energię. 
O tym, że powołanie do życia MLBE jest 
przysłowiowym strzałem w dziesiątkę 
świadczy już obecne zainteresowanie 
przedstawicieli branży, zgłaszających 
się na Politechnikę po wsparcie w dzia-
łaniach na rzecz obniżania kosztów 
energetycznych swych przedsięwzięć. 
A wszystko wskazuje, że zapotrzebowa-
nie na tego typu pomoc będzie w nad-
chodzących latach lawinowo rosło. Nie 
przypadkiem wszak województwo ma-
łopolskie uznało zmniejszanie zużycia 
energii za jeden z priorytetów swojej 
strategii rozwoju gospodarczego. 

Od pomysłu do umowy
Zagadnienia energooszczędności 

w budownictwie są obecne w pracach 
podejmowanych na Politechnice Kra-
kowskiej od dłuższego czasu. Wyrazem 
tych zainteresowań jest cykliczna konfe-
rencja „ENERGODOM”, której początek 
dał w 1993 r. prof. Antoni Stachowicz. 
Warto podkreślić, że w tamtym czasie 
kwestie izolacji termicznej budynków, 
a tym bardziej względy ekologiczne, 
branża budowlana traktowała jako mar-
ginalne. Dopiero w ostatnim okresie ran-
ga tych problemów znacząco wzrosła.

Również twórcy koncepcji Mało-
polskiego Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego nieco wyprzedzili 
zdarzenia. Dr inż. arch. Marcin Furtak 
wspomina, że wspólnie z dr inż. Małgorza-
tą Fedorczak-Cisak byli wtedy, w 2008 r., 
pracownikami Zakładu Materiałów i Kon-
strukcji Budowlanych (L-17), jednostki, 
w której zajmowano się kwestiami zwią-
zanymi z oszczędzaniem energii. Młodzi 
badacze zauważyli, że w Polsce nie ma 
laboratorium, które kompleksowo zajmo-
wałoby się tą tematyką. Tymczasem tuż 
za miedzą, w Niemczech, intensywnie 
rozwijano sferę wchodzącą w zakres 
obejmujący budownictwo pasywne. 
Swoistym wzorcem był ośrodek badaw-
czy w Darmstadt — Passivhaus Institut, 
samodzielna jednostka naukowa o re-
nomie światowej. Niemieckie sukcesy 
musiały budzić w polskich naukowcach 
lekką zazdrość. Wraz z nią pojawiła się 
chęć dorównania kolegom zza Odry. Nie 

Sztuczne słońce przy ulicy Szlak
W Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego będą 
prowadzone badania ważne z punktu widzenia przyszłości gospodarczej 
regionu

Przeszklone elewacje, wyrazisty ryzalit, wyeksponowane mocno gzymsy, 
a na dachu taras pełen aparatury i urządzeń pomiarowych. Małopolskie 
Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego już na pierwszy rzut oka 

wyróżnia się wśród obiektów Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej. 
Najważniejszej różnicy jednak nie dostrzeże się z zewnątrz budynku. Trzeba 
wejść do środka i porozmawiać z pracującymi tu ludźmi, żeby przekonać się, że 
budynek ten przypomina skomplikowany żywy organizm. A co najciekawsze — 
służąc do prowadzenia badań, jednocześnie sam jest ich przedmiotem.

Robot mobilny będzie pracował także poza 
budynkiem laboratorium
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chodziło zresztą tylko o nasze, polskie 
ambicje. Ze względu na różnice klima-
tyczne wniosków z badań prowadzo-
nych w Niemczech nie można wprost 
przenosić na nasz grunt. Potrzebujemy 
własnych badań w tej dziedzinie. 

Sprawa zyskała nowy wymiar, gdy 
pojawiła się dyrektywa Unii Europejskiej, 
zgodnie z którą w państwach człon-
kowskich od 2020 r. nowo wznoszone 
budynki powinny być niemal całkowicie 
energooszczędne lub wręcz zeroener-
getyczne. W ten sposób projekt zro-
dzony z pasji badawczej nagle stał się 
przedsięwzięciem o walorach strategicz-
nych dla polskiej gospodarki. 

Ważne wydarzenie miało miejsce 
14 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego. Doszło wtedy do podpisa-
nia umowy w sprawie sfi nansowania 
budowy MLBE w znacznym stopniu ze 
środków Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Poproszony 
o wypowiedź dla „Naszej Politechniki” 
marszałek Marek Sowa powiedział wów-
czas: — W perspektywie kolejnych de-
kad inwestycja ta może stać się bardzo 
ważnym elementem rozwoju całego re-
gionu i nie tylko regionu.

14 budynków w jednym
Pięciokondygnacyjny budynek Ma-

łopolskiego Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego o powierzchni po-
nad 1000 metrów kwadratowych mieści 

w rzeczywistości cały zespół laborato-
riów. Znajdują się tu: Laboratorium Fi-
zyki Budowli, Laboratorium Systemów 
Klimatyzacyjno-Grzewczych, Laborato-
rium Komfortu Wewnętrznego, Labora-
torium Systemów Sterowania, a także 
trzy pracownie tematyczne. Niektóre za-
stosowane w budynku rozwiązania oraz 
znajdujące się w nim stanowiska badaw-
cze sprawiają, że obiekt ma unikatowy 
charakter.

Twórcy MLBE nazywają obiekt „ży-
wym laboratorium” i nie ma w tym prze-
sady. To budynek, który na swój elek-
troniczny sposób czuje i myśli. W jego 
ścianach, przegrodach, płytach stropo-
wych i fundamentowej rozmieszczono 
prawie 3000 czujników. Działają one po-
dobnie jak receptory w organizmach bio-
logicznych. Przez cały czas, 24 godziny 
na dobę, mierzą temperaturę, prędkość 
przepływu strumieni powietrza, a w przy-
padku gruntowych wymienników ciepła 
także wilgotność, i przysyłają dane do 
serwera, który gromadzi informacje, aby 
można było je następnie analizować. 
Przypomina to układ nerwowy. 

Ktoś może powiedzieć: tyle zacho-
du dla jednego budynku! Trzeba więc 
dodać, że obiekt potrafi  symulować 
zachowanie 14 budynków różnego ro-
dzaju. Tyle bowiem jest w nim stref tem-
peraturowych, które wyposażono w od-
mienne, działające niezależnie systemy 
klimatyzacyjno-wentylacyjne. Źródłem 
ciepła może być zarówno tradycyjny ko-
cioł gazowy, miejska sieć ciepłownicza 
czy energia dostarczana z pomp głębi-
nowych. Dzięki temu można tu oceniać 
efektywność energetyczną instalacji róż-
nego typu. 

Niektóre z urządzeń znajdujących 
się w MLBE są wyjątkowe i budzą za-
interesowanie już na pierwszy rzut oka. 
Do nich należy manekin termiczny, 
przeznaczony do badania parametrów 
komfortu cieplnego. Manekin pozwała 
w obiektywny sposób poznać odczucia 

człowieka znajdującego się w różnych 
warunkach temperaturowych. W zależ-
ności od wytworzonego w pomieszcze-
niu mikroklimatu może zmarznąć, zgrzać 
się, a nawet spocić. Otwiera to szerokie 
pole dla badań wpływu różnych strategii 
budowlanych na stan fi zyczny i zdrowie 
człowieka.  

Innym, może nie aż tak nietypo-
wym, tym niemniej bardzo przydatnym 
urządzeniem jest samobieżny robot 
z wysięgnikiem, wyposażony w trzy ze-
stawy czujników do pomiaru mikrokli-
matu. Może on mierzyć komfort cieplny 
w różnych miejscach, poruszając się po 
określonej trasie. Dziś należy do stałego 
wyposażenia MLBE, ale przewiduje się, 
że w przyszłości będzie składał „wizyty 
robocze” w innych budynkach. 

Do podróży poza laboratorium prze-
znaczony jest również skaner trójwy-
miarowy, posiadający opcję skanowania 
łącznego z odczytem z kamery termowi-
zyjnej i obrazowania zarejestrowanych 
danych w układzie przestrzennym. Za 
jego pomocą można skanować nie tylko 
dowolne wnętrza czy budynki, ale w ra-
zie potrzeby także tworzyć mapy całych 
osiedli i miast.

Elektronika na straży
Nieco zagadkowo podczas uroczy-

stego otwarcia budynku MLBE i zorga-
nizowanej później konferencji prasowej 
brzmiała informacja o wyposażeniu labo-
ratorium w sztuczne słońce. Dzięki temu 
urządzeniu, jak mówiono, można będzie 
prowadzić badania w warunkach zbliżo-
nych do dziennych nawet w środku nocy 
(jeśli badacz będzie musiał na przykład 
poświęcić dzień na udział w konferen-
cji). Warunki oświetlenia słonecznego 
są symulowane w specjalnej komorze, 
w której można poddawać testom pa-
nele fotowoltaiczne. Szacować się tu 
będzie sprawność paneli, a także ich 
zachowanie w zależności od kąta pa-
dania promieni słonecznych i natężenia 
promieniowania. 

Jest i druga komora, zwana komo-
rą klimatyczną. Wybrane obiekty moż-
na tu wystawiać na działanie bardzo 
różnych temperatur — w zakresie od 
–20°C do +60°C — przy jednoczesnym 
regulowaniu wilgotności względnej. To 
znakomite miejsce do badania prze-
pływu temperatur podczas testowania 
okien, drzwi, ścian i różnych elementów 
budynków. Bardzo istotne jest i to, że 
można tu wprowadzać dość duże prób-
ki materiałów. 

Manekin do badań komfortu cieplnego

To właśnie w tej komorze płonąć będzie 
sztuczne słońce
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Przedstawione urządzenia to tylko 
część zgromadzonej w MLBE aparatury. 
Na specjalistów czekają tu również inne 
cenne przyrządy oraz oprogramowanie 
potrzebne do prowadzenia różnego typu 
badań. W gruncie rzeczy sam budynek 
to także skomplikowana „maszyneria”, 
bowiem obiekt zalicza się do klasy inteli-
gentnych. Sterowanie odbywa się za po-
mocą BMS (Building Management Sys-
tem), który pozwala realizować różne 
scenariusze działania poszczególnych 
urządzeń, także w zależności od warun-
ków panujących na zewnątrz. Technika 
gwarantuje bezpieczeństwo obiektu. 
Aby zmniejszyć koszty jego eksploatacji 
zrezygnowano z zatrudniania portiera — 
wejścia do budynku strzeże elektronika, 
która pilnuje też dostępu do poszczegól-
nych pomieszczeń. Aby się między nimi 
swobodnie poruszać, trzeba mieć sto-
sowną kartę elektroniczną. 

Nowoczesność w zgodzie 
z historią

Projektując obiekt XXI wieku, 
dr inż. arch. Marcin Furtak musiał rów-
nocześnie sprostać wymaganiom, jakie 
stawiała przed nim architektura minio-
nych epok, czyli kontekst historyczny 
kampusu PK (dawnych koszar austriac-
kich) oraz bezpośredniego sąsiedztwa 
kamienic wzniesionych w drugiej poło-
wie XIX wieku. Wszak tuż obok, niemal 
naprzeciwko, pod adresem Szlak 47 (na 
rogu ul. Pędzichów) stoi dom wznie-

siony w 1876 r. według projektu Teofi la 
Żebrawskiego, architekta znanego m.in. 
z zaprojektowania pałacu kapitulnego 
przy ul. Kanoniczej i z restauracji krypt 
wawelskich. Sąsiednie kamienice też 
pochodzą z tego okresu. 

W projekcie MLBE trzeba więc było 
pogodzić sprzeczne cele — stworzyć bu-
dynek nowoczesny i wpasowany w za-
bytkowe otoczenie. Stąd z jednej strony 
duże przeszklenia, spełniające współ-
czesne kryteria projektowania, z drugiej 
zaś aplikacje ceglane, nawiązujące bez-
pośrednio do poaustriackich obiektów 
kampusu PK. — Starałem się uniknąć 
formy zbyt ekspresyjnej. Chciałem, żeby 
bryła budynku uzupełniła harmonijnie 
pierzeję ul. Szlak i żeby budynek miał 
odpowiednie proporcje — wyjaśnia swo-
je intencje Marcin Furtak. Projekt zyskał 
aprobatę konserwatora zabytków.

Bardzo wysoką ocenę cały projekt 
nowego laboratorium uzyskał ze strony 
Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki temu 
inwestycja została w 85 proc. sfi nanso-
wana ze środków europejskich za po-
średnictwem Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 
2007—2013. Powiedzmy więc na koniec 
kilka słów o wkładzie poszczególnych 
osób w ten sukces. 

Dr inż. arch. Marcin Furtak zapro-
jektował budynek i był kierownikiem 
całego projektu MLBE. Dr inż. Mał-
gorzata Fedorczak-Cisak zajmo-
wała się doborem aparatury i opo-
miarowaniem obiektu. Dr Rafał 
Szydłowski odpowiadał za konstruk-
cję budynku i opomiarowanie stropów 
ostatniej kondygnacji. Dr inż. Agniesz-
ka Lechowska czuwała nad uzy-
skaniem planowanych parametrów 
budynku. Dr inż. Kazimierz Wojtas opra-
cował koncepcję instalacji grzewczo-
-wentylacyjnych budynku. Już na etapie 
realizacji projektu do zespołu dołączyła 
dr inż. Anna Romańska-Zapała, która 
nadzorowała prawidłowe wykonanie 
obiektu, szczególnie w zakresie auto-
matyki. 

*
Małopolskie Laboratorium Budow-

nictwa Energooszczędnego zacznie 
działać pełną parą za kilka tygodni. 
W chwili pisania tego tekstu trwa jesz-
cze procedura kompletowania zespołu 
pracowników MLBE. Zespół ma liczyć 
osiem osób. Jednocześnie już teraz 
na Politechnikę Krakowską zgłaszają 
się instytucje i przedsiębiorcy z branży 

budowlanej, poszukujący wsparcia 
w działaniach na rzecz poprawiania 
efektywności energetycznej w sektorze 
budowlanym. Jest spore zainteresowa-
nie tą problematyką. 

Laboratorium, choć z nazwy ma-
łopolskie, będzie zapewne służyć nie 
tylko regionowi. Jak szeroko rozwinie 
swoją działalność — pokaże przyszłość. 
Symptomatyczna była obecność na uro-
czystości otwarcia MLBE konsula gene-
ralnego Francji w Krakowie Thierry’ego 
Guichoux, który nie potraktował swej wi-
zyty na PK czysto protokolarnie. O tym, 
że nowy ośrodek badawczy wzbudził 
jego spore zainteresowanie, świadczy 
fakt, że po części ofi cjalnej pan konsul 
udał się na konferencję prasową, gdzie 
uważnie przysłuchiwał się wyjaśnieniom 
udzielanym dziennikarzom.

Lesław Peters

Panele baterii słonecznych na dachu labora-
torium

Instalacja na dachu laboratorium
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Z dachu budynku roztacza się interesujący 
widok
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Kraków jest czwartym w Polsce mia-
stem, do którego „Gazeta Wyborcza” za-
witała z inicjatywą zatytułowaną Pracow-
nia Miast. Wcześniej podobne spotkania 
miały miejsce we Wrocławiu, Wałbrzy-
chu i Poznaniu. Krakowskie forum zosta-
ło podzielone na trzy panele dyskusyjne, 
poświęcone kolejno: źródłom bogactwa 
miasta, planowaniu transportu miejskie-
go oraz edukacji w kontekście potrzeb 
miejscowego rynku pracy. Uczestników 
konferencji przywitał w murach Politech-
niki Krakowskiej rektor prof. Kazimierz 
Furtak. Władze uczelni reprezentowali 
także prorektor ds. nauki prof. Jan Ka-
zior i dyrektor administracyjna Lidia Po-
nanta.

Którędy do bogactwa?
Z przebiegu debaty w trakcie pierw-

szego panelu, którego tytuł brzmiał: 
„Biznes, praca: skąd dzisiaj się bie-
rze bogactwo miasta?”, można było 
wywnios kować, że najważniejszą rolę 
w budowaniu siły gospodarczej Krakowa 
ma do odegrania w dającej się przewi-
dzieć przyszłości Nowa Huta. To głównie 
wokół niej skupiła się dyskusja z udzia-
łem m.in. zastępcy prezydenta Krakowa 
ds. rozwoju miasta Elżbiety Koterby (no-
tabene absolwentki PK). Pani wicepre-
zydent zachęcała do realizacji projektu 
„Nowa Huta Przyszłości”, programu, 
w którym sformułowano perspektywy 
rozwoju tej części miasta. 

Na związane z projektem trudności 
zwracali jednak uwagę kolejni dyskutan-
ci. Geograf dr Karol Janas, pracownik In-
stytutu Rozwoju Miast, mówił o znacznym 

oddaleniu proponowanych do zagospo-
darowania terenów od lotniska w Bali-
cach. Czas dojazdu do nich z wschodnich 
obrzeży Nowej Hurty jest porównywalny 
z czasem dojazdu z… Katowic. Prezes 
Targów w Krakowie Grażyna Grabowska 
położyła nacisk na fakt, ze młodzi ludzie 
nie chcą mieszkać w Nowej Hucie, bo nie 
ma w niej miejsc, w których mogliby się 
spotykać, jak w centrum Krakowa czy na 
Kazimierzu. Prezydent Izby Przemysłowo-
-Handlowej w Krakowie Andrzej Zdebski 
zauważył, że większość obszaru w No-
wej Hucie nadającego się pod rozwój 
przemysłu należy do fi rmy Arcelor Mittal. 
Na ten ostatni argument wiceprezydent 
Koterba odpowiedziała informacją, iż 
wojewoda rozpoczął działania w sprawie 
odzyskania tych terenów na rzecz skarbu 
państwa. 

Na temat perspektyw bogacenia 
się miasta mówiono też w szerszym 
kontekście. Izabela Paluch, prezes 
utworzonej niedawno na Politechnice 
Krakowskiej spółki INTECH PK, pod-
kreśliła, że mieszkańcy Krakowa otrzy-
mali bardzo bogatą spuściznę w posta-
ci jego historii i kultury. — Kraków jest 
miastem rozpoznawalnym turystycznie 
na mapie świata; jest miastem, w któ-
rym mamy bardzo bogaty dorobek twór-
ców, których promujemy i którzy nas 
promują. Używajmy w naszych dzia-
łaniach strategii miasta historyczne-
go, kulturowego, bogatego w to wiano 
— apelowała Izabela Paluch. Zwróciła 
też uwagę, że Kraków jest wymieniany 
jako jedna z dziesięciu najlepszych lo-
kalizacji inwestycji usług biznesowych 
na świecie. To daje kilkadziesiąt tysięcy 

nowych miejsc pracy. Do atutów miasta 
Izabela Paluch zaliczyła także potencjał 
naukowy, wyrażający się liczbą ponad 
200 tys. studentów oraz 50 tys. absol-
wentów, opuszczających co roku mury 
krakowskich uczelni. — To są młodzi lu-
dzie, którzy mają pomysły; którzy dzia-
łają dynamicznie. Być może są to nawet 
nasi przyszli pracodawcy — zauważy-
ła Izabela Paluch i dodała, że naszym 
zadaniem jest zatrzymać tych młodych 
ludzi, aby „kapitał ludzki”, który jest naj-
większą wartością Krakowa, nie odcho-
dził z miasta. Wiceprezydent Elżbieta 

W poszukiwaniu recept dla Krakowa
Na Politechnice Krakowskiej debatowano o przyszłości naszego miasta

Co trzeba zrobić, by w Krakowie żyło się lepiej? Próbą odpowiedzi na tak 
postawione pytanie było forum Pracownia Miast, zorganizowane 18 wrze-
śnia na Politechnice Krakowskiej przez „Gazetę Wyborczą”. Otwarte dla 

wszystkich zainteresowanych spotkanie z udziałem przedstawicieli władz mia-
sta, organizacji społecznych, biznesu i świata nauki odbyło się w auli Międzywy-
działowego Centrum Edukacyjno-Badawczego „Działownia”.

Wiceprezydent Krakowa Elżbieta Koterba 
prezentowała stanowisko władz miasta

Debacie przysłuchiwał się przewodniczący 
Rady Miasta Bogusław Kośmider
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Koterba zapewniła, że władze Krakowa 
podejmują już z powodzeniem działania 
w tym kierunku. 

Po wystąpieniach panelistów, którzy 
poruszyli jeszcze wiele innych wątków, 
rozgorzała dyskusja z udziałem osób 
zgromadzonych w sali. W kontekście 
omawianych wcześniej kwestii prof. Bar-
bara Bartkowicz, prezes Towarzystwa 
Urbanistów Polskich i długoletni na-
uczyciel akademicki na PK, podkreśliła 
znaczenie koordynacji rozwoju Krako-
wa, kładąc nacisk na długofalowy cha-
rakter tego przedsięwzięcia. Projekt 
„Nowa Huta Przyszłości” porównała do 
La Défense —– nowoczesnej dzielnicy 
Paryża; dzielnicy, którą zaczęto wzno-
sić w latach 60. XX wieku, gdy zabrakło 
miejsca dla nowych biurowców w obrę-
bie historycznych granic miasta. — Kra-
ków ma wspaniałą perspektywę, pod 
warunkiem że kryterium prawa do bu-
dowania będzie jakość. Te inwestycje, 
które podnoszą wartość Krakowa, pod-
noszą jego piękno i atrakcyjność, po-
winny mieć pierwszeństwo — wzywała 
prof. Bartkowicz. 

Głos zabrał także prof. Bonawentu-
ra Maciej Pawlicki, podobnie jak przed-
mówczyni związany długie lata z Poli-
techniką Krakowską. Odwołując się do 
kontekstu historycznego, prof. Pawlicki 
z troską wyrażał się o dzisiejszych fi nan-
sach Krakowa. Sugerował, że w zapeł-
nianiu kasy miejskiej powinny uczestni-
czyć gminy otaczające Kraków. 

Czy stać nas na metro? 
Problem pomnażania bogactwa mia-

sta do tego stopnia wciągnął uczestni-
ków debaty, że gdyby nie interwencja 
dziennikarzy prowadzących spotkanie 
wymiana poglądów w tej jednej kwestii 

mogłaby wypełnić resztę dnia. Przejść 
jednak trzeba było do drugiego zapla-
nowanego panelu, który zatytułowano 
„Dla kogo jest Kraków — dla pieszego, 
kierowcy czy rowerzysty?”. W tej części 
konferencji jednym z ważniejszych był 
głos dr. hab. inż. Andrzeja Szaraty, kie-
rownika Katedry Systemów Komunika-
cyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej 
PK, jednego z panelistów. Zwrócił on 
uwagę na to, że większość mieszkań-
ców miast uważa, iż rozwiązaniem pro-
blemu korków jest budowanie nowych 
dróg. Dr hab. Szarata przywołał przykład 
studentów, których na początku II roku 
studiów pyta, jak rozwiązać problem kor-
ków w mieście. 80 proc. odpowiada, że 
należy rozwijać infrastrukturę drogową 
— budować estakady, parkingi itd. Tym-
czasem przykład amerykański wskazuje, 
że jest to droga donikąd. Wybudowanie 
estakady likwiduje korki w jednym miej-
scu, ale występują one na następnym 
skrzyżowaniu. 

Andrzej Szarata przekonywał, że 
trzeba tłumaczyć ludziom mechanizmy 
rządzące transportem w mieście i wcią-
gać mieszkańców w proces decyzyjny 
dopiero w momencie, gdy będą już ro-
zumieli istotę problemu. Mieszkańcy 
powinni mówić, czego oczekują, a nie 
wskazywać sposoby rozwiązywania pro-
blemów. Dr hab. Szarata stwierdził też: 
— Miasto powinno być budowane dla 
ludzi, a w moim odczuciu wiele polskich 
miast buduje się teraz raczej dla samo-
chodów. 

W dyskusji zastanawiano się też, jak 
traktowani są w mieście piesi. Buduje się 
dla nich przejścia podziemne, ale sami 
piesi niechętnie z nich korzystają. Tym-
czasem w miastach europejskich wręcz 
pozasypywano przejścia podziemne, 
uznając je za rozwiązanie dysfunkcyjne. 

Poważnym problemem Krakowa 
(dotyczącym zresztą prawie wszystkich 
miast w Polsce) jest powiększająca się 
liczba podróży samochodami przy male-
jącej liczbie podróży transportem zbioro-
wym. O ile w 1995 r. jedna czwarta ruchu 
przypadała na samochody, a trzy czwar-
te na transport zbiorowy, o tyle dziś ta 
proporcja wynosi już prawie pół na pół. 
Aby odwrócić tę niekorzystną tendencję, 
powinno się przede wszystkim wprowa-
dzić konkurencyjny środek transportu — 
metro. 

W Europie metro jest już w 23 mia-
stach wielkości Krakowa lub mniej-
szych, mówił w trakcie debaty Stanisław 
Albricht, szef Pracowni Planowania 
i Projektowania Systemów Transportu. 

Prezes INTECH PK Izabela Paluch apelowała 
o wykorzystywanie w strategii Krakowa jego 
dziedzictwa historycznego i kulturowego

Prof. Barbara Bartkowicz przyrównała pro-
jekt „Nowa Huta Przyszłości” do paryskiej La 
Défense

Prof. Bonawentura Maciej Pawlicki mówił 
z troską o fi nansach Krakowa
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Dr hab. inż. Andrzej Szarata z PK przekony-
wał, że miasto trzeba budować dla ludzi, nie 
dla samochodów
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Najmniejsza jest Lozanna (130 tys. 
mieszkańców), która ma jedną linię 
metra i zamierza wybudować drugą. 
Trzeba jednak pamiętać, że to droga 
inwestycja: budowa jednego kilome-
tra linii metra kosztuje tyle, co budowa 
20 km linii tramwajowych. W Krakowie 
gotowość poniesienia połowy kosztów 
budowy metra zadeklarowało pięciu 
prywatnych inwestorów. Jest szansa 
na uzyskanie drugiej połowy z fundu-
szy europejskich, ale aby sięgnąć po 
te środki, należałoby krakowskie metro 
wybudować najpóźniej do 2023 r. Tym-
czasem, jak dotąd, nie możemy nawet 
wystartować z projektem, bo nie ma na 
to pieniędzy. 

Dyskutowano też o krakowskiej sieci 
tramwajowej, o ścieżkach rowerowych 
(w kontekście silnego wsparcia, jakie 
władze miasta uzyskały w tej kwestii 
od krakowian w niedawnym referen-
dum, głośnym zresztą głównie z powo-
du odrzucenia idei zimowej olimpiady), 
a także o konieczności poprawienia po-
lityki informacyjnej na temat komunikacji 
miejskiej, na co zwracał uwagę dr Paweł 
Kubicki, socjolog z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.

Jakich specjalistów 
potrzebujemy?

Trzeci panel dyskusyjny nosił tytuł 
„Jakich specjalistów potrzebuje miasto 
przyszłości?” i w znacznej części po-
święcony był problemowi kształcenia 
na poziomie wyższym. Tę część debaty 
otworzyło wystąpienie dyrektora Naro-
dowego Centrum Nauki prof. Andrzeja 
Jajszczyka, który powiedział, że siłą 
Krakowa jest różnorodność i dlatego 
także specjalistów trzeba w nim kształcić 

różnych. Istotne jest to, aby specjaliści 
ci byli przystosowani do zmieniającego 
się świata. Należy skończyć z wąskimi 
kierunkami studiów. Studentom trzeba 
dawać szerokie wykształcenie, a później 
ewentualnie ich doszkalać, stwierdził 
prof. Jajszczyk. 

Zgadzając się z tą opinią, fi lozof 
i socjolog kultury prof. Janusz Majche-
rek z Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie dodał, że na szczególne 
uwzględnienie zasługuje klasa kreatyw-
na. Mówca odwołał się tu do teorii klasy 
kreatywnej i jej funkcji miastotwórczej 
lansowanej przez amerykańskiego eko-
nomistę Richarda Floridę. Przypomniał, 
że od przeniesienia stolicy do Warsza-
wy Kraków pogrążył się na kilka stuleci 
w marazmie. Miasto zostało wyrwane 
z tego stanu dopiero na przełomie XIX 
i XX wieku wraz z przybyciem Stani-
sława Przybyszewskiego, który zaczął 
upowszechniać idee modernizmu. Nie 
przez przypadek, zdaniem prof. Maj-
cherka, kilka lat później powstała idea 
Wielkiego Krakowa. — Środowisko in-
telektualne, artystyczne, które w Kra-
kowie odgrywa tak wybitną rolę, jest 
czynnikiem miastotwórczym — mówił 
prof. Majcherek. 

O potrzebie kształcenia w zakre-
sie myślenia kreatywnego mówił też 
prof. Paweł Węgrzyn — radny miejski, 
kierownik Zakładu Technologii Gier Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Biorąc jednak 
pod uwagę, że polski system edukacyj-
ny wywodzi się jeszcze z XIX wieku, 
nie należy się spodziewać, zdaniem 
prof. Węg rzyna, szybkich, korzystnych 
zmian w tej dziedzinie.

Prof. Jarosław Górniak, kierownik 
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Pu-
blicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
przedstawił efekty badań, które złożyły 
się na raport zatytułowany „Bilans kom-
petencji i potrzeb krakowskiego ośrod-
ka naukowego”. Badania wykazały, że 
uczelnie przygotowują dobrych spe-
cjalistów z punktu widzenia zdolności 
wykonywania operacji profesjonalnych. 
Natomiast kształcenia wymagają umie-
jętności komunikowania się, rozwiązy-
wania problemów, pracy zespołowej 
itp. W dyskusji zwracano uwagę, że 
współczesna gospodarka coraz bardziej 
potrzebuje specjalistów o wszechstron-
nych umiejętnościach, tymczasem szkol-
nictwo wyższe nie spełnia tych oczeki-
wań. Prof. Andrzej Jajszczyk ubolewał, 
że studia nie dają szerokich horyzontów. 
Padł też zarzut, że uczelnie nie próbują 
zrozumieć potrzeb biznesu. Konkludo-

Przebieg dyskusji śledzili poseł na Sejm RP 
Józef Lassota (z prawej) i prezes Zarządu 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszard 
Niemiec

Prof. Janusz Majcherek z Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie
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Prof. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowe-
go Centrum Nauki

wano, że polskie uczelnie, w tym rów-
nież krakowskie, mają jeszcze wiele do 
zrobienia. 

*
Zorganizowana na Politechnice 

Krakowskiej przez „Gazetę Wyborczą” 
debata toczyła się wokół zagadnień 
o szczególnym znaczeniu dla rozwoju 
miasta. Przyciągnęła polityków, przed-
stawicieli władz samorządowych, biz-
nesmenów, działaczy społecznych, 
ludzi nauki, ekspertów. W toku wymia-
ny myśli padło wiele interesujących 
stwierdzeń i cennych uwag. Pozostaje 
tylko mieć nadzieję, że dorobek debaty 
przełoży się na konkretne decyzje, któ-
re sprawią, że w Krakowie będzie się 
żyło lepiej.

Lesław Peters
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Pamięć o wydarzeniach 1956 roku
23 października Węgrzy obchodzą swoje święto narodowe 

— Dzień Republiki. Upamiętnia ono wybuch powstania węgier-
skiego w 1956 r. Walczących powstańców wsparli wtedy studen-
ci, którzy na Politechnice Krakowskiej — podczas wiecu zwoła-
nego 30 października 1956 r. — zawiązali komitet pomocy. Pod 
tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia przedstawiciele władz 
węgierskich złożyli 23 października kwiaty. Obecna była konsul 
Adrienne Körmedy (na zdjęciu druga z prawej) z Konsulatu Ge-
neralnego Węgier w Krakowie. Władze PK reprezentował pro-
rektor dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. PK.

Znany krakowski fotografi k Jan 
Zych otrzymał odznakę „Honoris 
Gratia” nadawaną za szczególne 
zasługi dla Krakowa. Odznakę wrę-
czył prezydent miasta prof. Jacek 
Majchrowski podczas uroczystego 
spotkania 9 października w Klubie 
Dziennikarzy „Pod Gruszką”, zorgani-
zowanego z okazji 10-lecia miesięczni-
ka społeczno-kulturalnego „Kraków”.

Osoby Jana Zycha na Politechnice 
Krakowskiej nie trzeba szerzej przed-
stawiać. Jest jedną z najbardziej rozpo-
znawalnych postaci naszej uczelni, gdyż 
towarzyszy wszystkim ważniejszym 
wydarzeniom, dziejącym się na PK. 
Warto jednak przypomnieć, że nie tylko 
krąży po Politechnice z nieodłącznym 
aparatem już od 45 lat (w poprzednim 
numerze „NP” opublikowaliśmy jego 
zdjęcie wykonane w 1969 r.), ale jest 
także absolwentem PK, wychowankiem 

„Honoris Gratia” dla Jana Zycha
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Wydziału Mechanicznego — z wykształ-
cenia — specjalistą w zakresie pojazdów 
szynowych. 

Jednak nie inżynieria stała się jego 
zawodem, lecz hobby, którym od czasów 
szkoły podstawowej jest fotografowanie. 
Osiągnął w tej dziedzinie wyżyny, potwier-
dzone licznymi nagrodami i medalami 
zdobytymi na konkursach i wystawach fo-
tografi cznych. Przez ponad ćwierć wieku 
wykonywał zdjęcia dla „Przekroju”, a od 
10 lat jest czołowym fotografi kiem mie-
sięcznika „Kraków”. Jeśli zaś chodzi o łamy 
„Naszej Politechniki”, to jego rola jest wręcz 
fundamentalna. Olbrzymia część zdjęć, 
ukazujących się na naszych łamach, to 
efekt pracy Jana Zycha, który z praw-
dziwą pasją i energią godną 20-latka 
wędruje nieustannie po uczelni, tworząc 
bogatą dokumentację jej życia. 

(ps)

To zdjęcie liczy 24 lata. 3 grudnia 1990 roku zebrał się Za-
rząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej. 
Przewodniczącym był wówczas prof. Jan Broś — na zdjęciu: 
w dolnym rzędzie drugi z lewej.

Spotkanie wychowanków
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21 października odbyła się 
10. edycja Inżynierskich Targów Pra-
cy na Politechnice Krakowskiej. We-
dług szacunków organizatora — Biu-
ra Karier PK — liczba odwiedzających 
halę sportowo-widowiskową PK przy 
ul. Kamiennej wyniosła około dwóch 
tysięcy. Tyle osób w targach dostrze-
gło szansę na znalezienie pracy. 

Inżynierskie Targi Pracy są organi-
zowane na naszej uczelni od 2005 r. 
Każdego roku gromadzą liczne grono 
pracodawców i zainteresowanych moż-
liwościami znalezienia zatrudnienia 
studentów. W tegorocznej edycji wy-
darzenia wzięło udział 35 wystawców 
i gości. Znaleźli się w tym gronie m.in. 
reprezentanci takich branż, jak: automa-
tyka, energetyka, elektronika i elektro-
technika, mechanika, telekomunikacja, 
IT, specjaliści od produkcji i inżynierii 
produkcji, outsourcingu i konsultingu czy 
bankowości. Swoją ofertę absolwentom 
studiów technicznych i osobom wciąż się 
kształcącym przedstawiły również fi rmy 

związane z branżą konstrukcyjną, che-
miczną i samochodową.

Targi miały ułatwić kontakt poszu-
kującym pracy studentom i absolwen-
tom wyższych uczelni z pracodawcami, 
którzy swą przyszłość wiążą z młodą 
i dobrze się zapowiadającą kadrą in-
żynierów. Spotkanie w jednym miejscu 
stwarzało więc obydwu stronom do-
godne warunki do rozmów i negocjacji. 
Odwiedzający targi mogli skorzystać 
z praktycznej pomocy i skonsultować 
swoje dokumenty aplikacyjne z dorad-
cami zawodowymi Biura Karier PK, 
a także pozostawić je na stanowiskach 
wystawców, u których posadą są zain-
teresowani. 

W tym roku Biuro Karier PK przepro-
wadziło dwie ankiety wśród uczestników 
targów. Pierwsza dotyczyła zapotrzebo-
wania pracodawców na młodych pra-
cowników oraz oceny, jaką wystawiają 
oni studentom i absolwentom uczelni 
technicznych (czy są przygotowani, by 
sprostać wymaganiom rynku pracy). 

10. Jubileuszowe Inżynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej

Jeszcze jedna szansa na zatrudnienie

Druga ankieta jest prowadzona za po-
średnictwem internetu wśród uczestni-
czących w targach studentów. Pozwoli 
ona poznać ich oczekiwania wobec tego 
typu wydarzeń, umożliwi wprowadzenie 
usprawnień w organizacji takich imprez 
w przyszłości. Podsumowanie wyników 
badań ukaże się w listopadzie na stro-
nie Biura Karier, pod adresem: kariery.
pk.edu.pl.

W programie targów znalazły się 
również wydarzenia towarzyszące. 
W tym roku należało do nich 14 pre-
zentacji poszczególnych fi rm, zorgani-
zowanych w oddzielnych salach konfe-
rencyjnych. Pracodawcy przygotowali 
także konkursy dla odwiedzających im-
prezę.

Patronat honorowy nad targami objął 
rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Ka-
zimierz Furtak. Sponsorem była fi rma 
Knorr-Bremse Systemy dla Kolejowych 
Środków Lokomocji PL Sp. z o.o.

(R.)

 Kolejna, już piąta inauguracja 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Po-
litechniki Krakowskiej odbyła się 
15 października. Tradycyjny wykład 
wygłosił były wiceprezydent Krakowa 
i ambasador RP w Kuala Lumpur — 
Marek Paszucha.

Uczestników uroczystości przywi-
tała dr inż. Władysława Maria Francuz 
— koordynator UTW PK, wcześniej 
długoletnia dyrektor Centrum Pedago-
giki i Psychologii PK, uniwersytet dla 
seniorów został powołany w ramach 
centrum). Prof. Dariusz Bogdał, pro-
rektor PK ds. kształcenia i współpracy 
z zagranicą, dokonał krótkiej prezenta-
cji uczelni i wygłosił tradycyjną formułę 
otwierającą rok akademicki: „Quod felix, 
faustum, fortunatumque sit!” (oby był 
szczęśliwy, dobry i pomyślny). Serdecz-
ne słowa do słuchaczy skierowali też: 
dyrektor administracyjna PK mgr Lidia 
Ponanta oraz dyrektor CPiP dr Marian 

Inauguracja roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku PK

Władysława M. Francuz i Marian Piekarski witali słuchaczy 
UTW PK

Piekarski. W imieniu słuchaczy głos za-
brał starosta Mieczysław Zygmunt Ka-
mieński.

O wygłoszenie wykładu poproszo-
ny został Marek Paszucha, absolwent 
Wydziału Budownictwa Wodnego, dwa 
tygodnie wcześniej uhonorowany wpi-
sem do Złotej Księgi Wycho-
wanków PK. W swoim wy-
stąpieniu zatytułowanym „Od 
sportowca do ambasadora” 
nawiązał zarówno do czasów 
swoich studiów, jak również 
do doświadczeń z okresu 
pracy na placówce w Kuala 
Lumpur, gdzie pełnił funkcje 
ambasadora RP w Malezji 
i ambasadora RP w Brunei. 
Słuchacze mieli okazję zapo-
znać się ze specyfi ką pracy 
w dyplomacji i z niektórymi 
wymaganiami protokołu dy-
plomatycznego. 

W semestrze zimowym dla słucha-
czy UTW przygotowano jak zwykle bo-
gaty program zajęć. W ramach cyklu 
sympozjów zaplanowano wykład 
prof. Adama Grochowalskiego z Wy-
działu Inżynierii i Technologii Chemicz-
nej PK „Jak żyć bezpiecznie w chemicz-
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Po raz trzeci studenci Wydziału 
Fizyki, Matematyki i Informatyki zor-
ganizowali „Day of Escape” — dzień 
bogaty w różnego rodzaju wydarze-
nia. 15 października dobrą zabawę po-
łączono z przekazaniem uczestnikom 
spotkań sporej dawki wiedzy, której 
raczej nie spotyka się na wykładach. 

Studentów z innych uczelni, a nawet 
z zagranicy, zgromadził III Turniej Sza-
chowy o Puchar Dziekana WFMiI. Wzię-
ły w nim udział 23 osoby z PK, AGH i UJ, 
w tym dwóch przedstawicieli Turcji, stu-
dentów PK. W kategorii drużynowej go-
spodarze nie dali szans reprezentantom 
innych wydziałów — zwyciężyli Tomasz 
Hajduk i Krzysztof Rembisz z WFMiI PK. 
Również w kategorii indywidualnej osób 
z rankingiem szachowym triumfował stu-
dent WFMiI PK Tomasz Mika. Jedynie 
wśród osób bez rankingu wygrał przed-
stawiciel Wydziału Inżynierii Lądowej PK 
Szymon Celak. 

Poza tym było bardzo naukowo. 
Dr Sebastian Kubis wygłosił wykład 
„Gwiazdy neutronowe”, profesor wizytu-
jący Aldo Menina z Brazylii przedstawił 

w języku angielskim wykład „Statistical 
methods for censored data”, a prof. Je-
rzy Sanetra zaproponował zwiedzanie 
laboratorium OLED, również wspar-
te stosownym wykładem. Odbyły się 
warsztaty z drukarką 3D, warsztaty pt. 
„Szybkie tworzenie aplikacji w Symfony”  
(Symfony to kompleksowy framework 
webowy php), a koło naukowe „Kwark” 
przedstawiło doświadczenia z ciekłym 
azotem. 

Na uczestników „Day of Escape” 
czekała też ściana wspinaczkowa, gra 
terenowa „Szukajcie Newtona, a pozna-
cie szczegóły”, prezentacja gotowania 

„Day of Escape”, czyli o nauce przy grillu

zdrowych posiłków i nauka pierwszej 
pomocy oraz grill. Studenci pierwszego 
roku mogli odbyć obowiązkowe szkole-
nia. Koordynatorem imprez była Elżbieta 
Gotfryd, a nad całością czuwał przewod-
niczący Wydziałowej Rady Samorządu 
Studentów Marek Gierat. Trzeci „Day of 
Escape” otworzył dziekan WFMiI dr hab. 
inż. Marek Stanuszek, prof. PK. 

(R.)

nym środowisku?”, a także wykład prof. 
Józefa Lipca z Instytutu Filozofi i UJ 
na temat granic wolności. Na semina-
riach można uczestniczyć w zajęciach 
poświęconych m.in. komputerom, ar-
chitekturze i innym sztukom, fi lmowi, 
promocji zdrowia psychicznego i fi -
zycznego, a także tańcowi i jodze oraz 
brać udział w zajęciach wokalnych lub 
plastycznych. Z największym zaintere-
sowaniem seniorów spotkały się zajęcia 
ruchowe. 

Uroczystość inauguracji roku akade-
mickiego UTW odbyła się w budynku Mię-
dzywydziałowego Centrum Edukacyjno-
-Badawczego „Działownia”. Wzięło w niej 
udział ponad 220 seniorów. Czekały na 
nich tradycyjne indeksy w postaci zie-
lonych książeczek, które w przypadku 
innych form kształcenia przestały na PK 
obowiązywać kilka lat temu.

(ps)
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Na zielono
„Newsweek” z 29 września 2014 r.

Dziś projektowanie nowoczesnego, 
energooszczędnego budynku zaczyna być 
bardzo skomplikowane. I wymaga współ-
pracy ludzi z różnych branż od samego 
początku. (…) — My od dawna próbujemy 
podkreślać potrzebę tzw. zintegrowanego 
i racjonalnego projektowania — myślenie 
o energooszczędności zaczyna się więc 
już na etapie wyboru działki, a nawet jesz-
cze wcześniej, podczas podziału terenu 
na działki — mówi prof. Tomasz Kisilewicz 
z Zakładu Budownictwa i Fizyki Budowli 
Politechniki Krakowskiej. (...) W Niem-
czech czy w Austrii modne stało się bu-
downictwo pasywne, m.in. dzięki wsparciu 
państwa dla tego typu projektów, ale, jak 
mówią specjaliści, wcale nie trzeba wyda-
wać fortuny na budowę domu, by cieszyć 
się z niskich rachunków. (...) W Holandii już 
kilkanaście lat temu każdy zabieg wspiera-
jący energooszczędność premiowany był 
przez państwo za pomocą ulg czy niższych 
podatków. U nas trochę się zmieniło na 
lepsze, ale to wciąż za mało — ocenia prof. 
Tomasz Kisilewicz. 

Więcej ładu w zielonej przestrzeni
„Rzeczpospolita” z 30 września 2014 r.

Wywiad z Tomaszem Jeleńskim, 
urbanistą, dyrektorem Międzynarodo-
wego Centrum Kształcenia Politechniki 
Krakowskiej

Czy w Polsce potrzebne są zmia-
ny systemowe w zarządzaniu zielenią 
miejską?

— Ważniejsze wydają mi się zmiany 
mentalne i kulturowe oraz lepsza znajo-
mość istniejących już instrumentów zarzą-
dzania. (…) Brak działań w sferze estetyki 
prowadzi do degradacji przestrzeni, obni-
żenia jej społecznej wartości. Wprowadza-
nie ładu w przestrzeni publicznej, nie tylko 
zielonej, wymaga stosowania odpowied-
nich instrumentów prawnych. W Polsce 
korzystamy z nich zbyt rzadko lub nieumie-
jętnie. (...) W krajach wysoko rozwiniętych 
regulacje są społecznie aprobowane, mimo 
że wiążą się z zakazami i nakazami. Efekty 
ich działania Polacy doceniają jako turyści 
za granicą, ale zazwyczaj nie chcą wpro-
wadzać podobnych regulacji u siebie. Poza 
zapisami planów miejscowych skutecznym 
narzędziem kształtowania zrównoważonej 
przestrzeni miejskiej mogą być też kodeksy 
urbanistyczne, zawierające między innymi 
wytyczne dotyczące zieleni (taki kodeks 
funkcjonuje obecnie np. przy budowie Je-
ziornej — nowej dzielnicy Siewierza).

Track Tec wspiera innowacje 
w branży kolejowej
„Polska Gazeta Transportowa”

Na targach InnoTrans w Berlinie Gru-
pa Track Tec SA wręczyła nagrody za 
najlepsze prace naukowe z zakresu kolej-
nictwa. Spółka postanowiła w ten sposób 
wesprzeć kształcenie kadry inżynierskiej, 
pracującej nad nowatorskimi rozwiązania-
mi technicznymi, które wpływają na pod-
noszenie trwałości infrastruktury kolejowej, 
a tym samym bezpieczeństwa dla jej użyt-
kowników. Pierwsze miejsce zajął Andrzej 
Toruń z Uniwersytetu Technologiczno-
-Humanistycznego w Radomiu za pracę 
pt. „Metoda lokalizacji pociągu w procesie 
sterowania ruchem kolejowym”. Druga lo-
kata przypadła Bartłomiejowi Słysiowi i Ma-
ciejowi Szmitowi z Politechniki Krakowskiej 
za pracę pt. „Analiza monoblokowych pod-
kładów strunobetonowych o różnych typach 
zakotwień”. Miejsce trzecie zdobył Łukasz 
Łapczyński z Politechniki Krakowskiej za 
pracę pt. „Określenie grubości warstwy beto-
nu uszkodzonej działaniem wysokiej tempe-
ratury metodą Torrenta”. Kapituła przyznała 
również dwa wyróżnienia w tym za pracę: 
„Ilościowa charakterystyka autogenicznego 
zaleczania betonów z proszków reaktyw-
nych dojrzewających w różnych warunkach 
hydro-termalnych”, której autorem jest Ma-
riusz Wiecheć z Politechniki Krakowskiej.

F-16 nadleci z Krakowa
„Dziennik Polski” z 10 października 2014 r.

Jeszcze co najmniej przez pół roku po-
trwają prace przy budowie symulatora lotu 
myśliwca F-16 na Politechnice Krakowskiej. 
Jego konstruktor liczy na zainteresowanie 
wojska. Symulator powstaje w Katedrze 
Podstaw Informatyki i Biocybernetyki z ini-
cjatywy dr. inż. Dariusza Karpisza, pasjonata 
lotnictwa wojskowego i adiunkta na PK. Od-
wzorowuje wersję samolotu F-16 Block52+. 
Dysponują nią polskie Siły Powietrzne. — 
Nasz symulator będzie identyczny z F-16 
pod względem wyglądu, fi zyki lotu oraz 
procedur, jakie musi wykonać pilot podczas 
startu, lotu i lądowania. Oczywiście, prócz 
tych, które są ściśle tajne, jak na przykład 
użycie urządzeń walki elektronicznej. Ale 
będzie można „odpalić” bomby szybujące 
czy sterowane lub pociski powietrze — po-
wietrze — mówi dr inż. Dariusz Karpisz. (…) 
Pomysł budowy repliki kokpitu zrodził się 
dwa lata temu podczas wizyty dr. inż. Da-
riusza Karpisza w Muzeum Lotnictwa Pol-
skiego. Początkowo budowa kokpitu była 
prywatną inicjatywą dr. inż. Karpisza. Za 
sprawą prof. dr. hab. inż. Leszka Wojnara, 

dziekana Wydziału Mechanicznego, fi nan-
sowanie projektu przejął Instytut Informatyki 
Stosowanej. Dzięki temu w konstruowanie 
symulatora lotu F-16 zaangażowali się tak-
że studenci. 

Potrafi my zadbać 
o bezpieczeństwo zabytków
Miesięcznik „Kraków” z września 2014 r.

Rozmowa z prof. Krzysztofem Sty-
pułą, dyrektorem Instytutu Mechaniki 
Budowli Politechniki Krakowskiej, na te-
mat zamiaru budowy metra w Krakowie

— (...) Budowa metra w Warszawie 
natrafi a na poważne przeszkody tech-
niczne, związane głównie z występowa-
niem wód podziemnych. Czy w Krakowie 
też musimy liczyć się z podobnymi kło-
potami?

— W Krakowie główną trudnością może 
być wprowadzenie metra pod historyczne 
centrum. Na świecie poradzono sobie jed-
nak z tym problemem. Przykładem może 
być Praga, gdzie prawie nie widać stacji 
metra, bo zostały one schowane w podcie-
niach budynków lub mają postać obiektów 
wkomponowanych w lokalną zabudowę. 
Wiele zależy od wystroju architektoniczne-
go, zaś architektów mamy zdolnych. Z czy-
sto technicznego punktu widzenia Kraków 
jest łatwiejszym miejscem do budowy me-
tra niż Warszawa. 

Park i dwór w oczach studentów
„Dziennik Polski” z 17 października 2014 r.

W parku miejskim w Miechowie rośnie 
blisko 1400 drzew i krzewów. Policzyli je 
i opisali studenci Politechniki Krakowskiej, 
którzy we współpracy z miastem wykonali 
inwentaryzację obiektu i opracowali projek-
ty jego zagospodarowania. Prace dotyczyły 
inwentaryzacji dendrologiczno-geodezyjnej 
parku. Zostały wykonane w ramach praktyk 
wakacyjnych studentów pierwszego roku 
kierunku architektura krajobrazu na Wydzia-
le Architektury Politechniki Krakowskiej oraz 
przy wsparciu starszych kolegów z koła 
naukowego. (…) Inwentaryzacja będzie 
podstawą do dalszych prac projektowych 
i porządkowych w parku. Na Politechnice 
powstał też projekt zagospodarowania mie-
chowskiego Dworku „Zacisze”. Wykonał go 
zespół autorski pod kierunkiem dr inż. arch. 
Katarzyny Łakomy. Główne założenia opra-
cowania to pozostawienie charakteru dworu 
wiejskiego, wydzielenie stref reprezenta-
cyjnych przy obiektach architektonicznych 
oraz stref rekreacyjnych, minimalna inge-
rencja w zastany drzewostan itp.

O Politechnice Krakowskiej napisali
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Galeria GIL

Galeria Kotłownia

Daniel Myszkowski mówi o sobie, że urodził się 
po to, by robić zdjęcia, a misję tę wypełnia z pasją, 
zaangażowaniem i niegasnącą kreatywnością. 
Okiem obiektywu podziwia zwłaszcza przyrodę. 
Artystycznie fascynują go mgła i wschód słońca, 
zawodowo zajmuje się reportażem okolicznościo-
wym. Dwukrotnie zdobył tytuł Fotografa Roku, 
przyznawany przez Krakowski Klub Fotografi cz-
ny. Gdy chwilowo nie ma aparatu w dłoni, gotuje 
i jeździ na rowerze. Jest członkiem Krakowskiego 
Klubu Fotografi cznego od czerwca 2007 r.

(dz)

Daniel Myszkowski — Poranne marzenia
Fotografi e
10–31 października 2014 r.

Ewelina Maliborska pochodzi z Beł-
życ, w województwie lubelskim. Ukoń-
czyła studia z zakresu architektury kraj-
obrazu oraz architektury i urbanistyki 
na Politechnice Krakowskiej, dzięki 
wymianie studenckiej odwiedziła Rosję 
i Portugalię. Obecnie mieszka i pracuje 
w Mediolanie. 

Jej pasją jest rysunek, w szczegól-
ności technika łącząca piórko i akwa-
relę. Poprzez ciągłą obserwację ota-
czającej ją rzeczywistości stara się 
nieustannie doskonalić swoje umiejęt-
ności.  O swojej pasji mówi  tak: „Ry-
sunek pozwala zauważyć to, czego 
zazwyczaj się nie dostrzega. Sposób 
postrzegania, kreowania, wrażliwość 
i odpowiedź na wszystkie pytania wyni-
kają z charakteru i punktu widzenia ob-
serwatora. Większość przedstawionych 
przeze mnie prac pochodzi z podróży 
lub z bliskich mi miejsc. Przechadza-
jąc się uliczkami polskich, włoskich czy 
portugalskich miast, wybierałam ka-
dry, które zwróciły moją uwagę. Ujęcia 
zrobione z innej perspektywy, czasami 
niedopowiedziane, pokazujące niekiedy 

fragment obiektu, stały się głównym 
tematem wystawy. To właściwy kadr 
nadaje rysunkowi określony charakter 
i sprawia, że jest inaczej postrzega-
ny. Dążenie do realizmu nie jest moim 
głównym celem. Liczy się oddanie za 
pomocą linii i barw genius loci konkret-
nej przestrzeni, pokazanie emocji tkwią-
cych w samej architekturze i miejscu. 
Złożoność formy pozwala zaistnieć grze 
barw i kształtów. Może dlatego upodo-
bałam sobie gotyk jako styl bardzo roz-
rzeźbiony, jednocześnie eksponujący 
system konstrukcji i odsłaniający w tym 
prawdę o swoim funkcjonowaniu. Skala 
moich poszukiwań wynika również ze 
środków plastycznych, jakich używam 
do tworzenia obrazów. Piórko zapew-
nia krawędź, ostry detal, wydobywa 
szczegół. Akwarela jest swojego rodza-
ju poszukiwaniem, poruszaniem się po 
granicy pomiędzy formą konsekwentnie 
ujmowaną w precyzyjny kształt a barw-
ną plamą, która łączy się często przy-
padkowo i najlepiej, gdy nie respektuje 
granic. Te wzajemne interakcje i dyna-
mika pozwalają mi wydobyć z obiektów 

i ujęć na pozór banalnych ich szczegól-
ny ulotny urok wsparty przez transpa-
rentność formy”.

(dz)

Ewelina Maliborska — Odcienie miejsc. Ujęcia miast
Rysunek i akwarela
10–31 października 2014 r.
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Na koniec numeru...
SZPILKA AKADEMICKA

LESZKA WOJNARA
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Chuligan i proboszcz

W miejscowości, co nie jest z nazwy swojej znana,
Chuligan oraz proboszcz odeszli do Pana.
Zapukali do niebios bram z samego rana.
Święty Piotr drzwi uchylił — wpuścił chuligana.
Proboszcz został przed drzwiami i zaczął narzekać:
Ja tak wiernie służyłem, teraz muszę czekać?
Czyżby moja posługa była nadaremną,
Skoro takiego łotra wpuściłeś przede mną?
Na to Piotr: Zasługuje na spoczynek wieczny
Bardziej nie ten, kto wierny, lecz kto był skuteczny.
Gdyś ty kazania prawił, wierni się nudzili.
Gdy on szedł po ulicy — wszyscy się modlili.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Spotkania uczelni w Krakowie 
mają różne oblicza...






