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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Żyjemy w czasach niezwykle dynamicznych. Przeplatają 
się sprawy bardzo ważne z mniej ważnymi, docierają do nas 
informacje — i to często w nadmiarze — różnej wagi. Dla peł-
nego uczestnictwa w życiu naszej uczelnianej społeczności 
ważne jest, by do pracowników docierały istotne informacje i to 
z pierwszej ręki, a więc bez zniekształceń. Tak się wciąż nie 
dzieje, dlatego władze PK podejmują kolejne działania, by we 
wspólnocie informacyjnej uczestniczyło więcej pracowników.

Wciąż zbyt mało osób korzysta ze strony internetowej uczel-
ni, jeszcze mniej zagląda do serwisu dla pracowników oraz do 
Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie publikowane są m.in. 
najnowsze akty prawne uczelni. W przekazywaniu informacji 
zawodzą także ogniwa pośrednie, czyli przełożeni wyższego 
szczebla, którzy są uprawnieni i zobowiązani do dzielenia się 
z resztą pracowników ustaleniami z posiedzeń Senatu PK czy 
rad wydziałów. Uwagi te czynię na podstawie licznych rozmów 
z pracownikami, pytającymi mnie często o sprawy, o których 
rozmówcy powinni mieć wiedzę, choćby ze wspomnianych 
wcześniej źródeł. 

Ze względu na taką sytuację zostały podjęte działania, aby 
wszyscy pracownicy uczelni — niezależnie od tego, czy mają 
konta pocztowe na innych serwerach — mieli służbowe konto 
e-mailowe na serwerach PK. Pozwoli to na kierowanie waż-
nych informacji dotyczących uczelni bezpośrednio do zaintere-
sowanych. Na marginesie tylko przypominam, że przed rokiem 
ogłosiłem w „Słowie” konkurs na pomysł, jak dotrzeć z informa-
cją do wszystkich pracowników. Jestem zdziwiony, że nie został 
zgłoszony ani jeden pomysł. Pozostawię to bez komentarza, 
tym bardziej że zbliżają się święta Bożego Narodzenia i potrze-
ba nam wszystkim dobrych emocji...

W klimacie zrozumienia odbyły się w listopadzie wspólne 
obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 
i Stowarzyszenia Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych 
Ukrainy. Do Lwowa przyjechała większość rektorów polskich 
i ukraińskich uczelni technicznych. Niezależnie od obecnej 
sytuacji politycznej u naszych sąsiadów warto z tamtejszymi 
uczelniami współpracować. O tym, że mają wiele do zaofero-
wania, jesteśmy przekonani na podstawie naszych dotychcza-
sowych doświadczeń. Politechnika Krakowska z ukraińskimi 
uczelniami współdziała od dawna, aż z piętnastoma łączą nas 
umowy bilateralne. We współpracę zaangażowani są zarówno 
pracownicy, jak i studenci. Lwowskie obrady, w których uczest-

niczyłem, były okazją do nawiązania nowych kontaktów i wska-
zania możliwych obszarów współpracy. Tematem zajmują się 
teraz właściwi pracownicy PK. 

Zakończyła się IX edycja konkursu „Innovator Małopol-
ski” na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa regionu. To 
przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Centrum Trans-
feru Technologii Politechniki Krakowskiej i Urząd Marszałkow-
ski Województwa Małopolskiego. W tegorocznym konkursie 
wzięło udział 48 fi rm, przyznano trzy nagrody główne i wyróż-
nienie. Gala fi nałowa konkursu odbyła się podczas bardzo cie-
kawej konferencji pt. „Horyzont 2020 — wyzwania i szanse dla 
polskiej nauki”. Konferencję z udziałem przedstawicieli wielu 
polskich uczelni przygotował Regionalny Punkt Kontaktowy 
Programów Badawczych Unii Europejskiej przy CTT Poli-
technika Krakowska, we współpracy z Ministerstwem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Pro-
gramów Badawczych UE. Zarówno konkurs, jak i konferencja, 
były doskonałą okazją do promowania Politechniki Krakow-
skiej jako kompetentnego partnera projektów wspierających 
innowacyjność.

Przedświąteczny czas jest dobrą okazją do wspomnienia 
o niezwykłym przedsięwzięciu, które wpisało się w tradycję Po-
litechniki Krakowskiej. Już po raz 27. odbyła się akcja „Studenci 
Dzieciom — Mikołajki 2014”. Nasi studenci zbierali pieniądze 
na prezenty mikołajowe dla dzieci z sześciu krakowskich ośrod-
ków szkolno-wychowawczych, a podarunki wręczyli tradycyjnie 
6 grudnia. W tym roku do akcji włączyły się dwie inne krakow-
skie uczelnie — Akademia Wychowania Fizycznego i Uniwer-
sytet Ekonomiczny. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem zapału 
i zaangażowania wolontariuszy, którzy biorą udział w szczyt-
nym dziele. Kolejne pokolenia wychowanków PK angażują się 
w to duże, także organizacyjnie, przedsięwzięcie, a przecież 
jedyną nagrodą, na jaką mogą liczyć, są uśmiechy obdarowa-
nych dzieci. Z tym większym szacunkiem i wdzięcznością dzię-
kuję organizatorom i darczyńcom tegorocznej akcji.

Dzisiejsze „Słowo” jest ostatnim przed świętami Bożego 
Narodzenia i Nowym Rokiem. Stosowne życzenia składam 
Czytelnikom „Naszej Politechniki” w innym miejscu. Tutaj wy-
rażam tylko nadzieję, że będzie to czas pod każdym względem 
pomyślny i radosny.

Kazimierz Furtak



Drodzy Pracownicy, Studenci, Absolwenci, 
a także Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Z okazji świąt Bożego Narodzenia składam Państwu i Państwa Rodzinom

najserdeczniejsze życzenia — zdrowia i radości.

Niech życzliwość, dobre słowo i rodzinna atmosfera goszczą w Państwa domach i w otoczeniu

nie tylko w tym wyjątkowym, uroczystym czasie, lecz także przez cały 2015 rok.

Życzę, żeby Nowy Rok przyniósł optymizm i odwagę w podejmowaniu wszelkich wyzwań,

realizację najśmielszych planów oraz sukcesy i satysfakcję w życiu zawodowym i osobistym.

Kazimierz Furtak
Rektor Politechniki Krakowskiej
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TECHNIKA I CZŁOWIEK

Miasto przyszłości
W pracowniach architektów powstają koncepcje miast ekologicznych 
i inteligentnych, a także takich, które będą zdolne pływać po morzach, 
a nawet unosić się w powietrzu

Gdy myślimy o mieście przyszłości, najczęściej na-
suwają się nam obrazy znane z literatury i fi lmów 
science fi ction i gier komputerowych. Jest to miasto 

intensywnie zabudowane, groźne, czasem brudne, zanie-
czyszczone, w którym linie transportowe przebiegają po-
nad powierzchnią ziemi. Wydaje się, że w takich miastach 
nie ma miejsca dla człowieka. 

Miasta jutra powstają już dziś
W 2007 r. połowa populacji całego świata mieszkała już 

w miastach. Z prognoz demografi cznych wynika, że w 2050 r. 
w miastach będzie żyło 70 proc., a może nawet 75 proc. lu-
dzi. Budowa nowych miast jest imperatywem naszych czasów. 
Ostatnie dwie dekady XX wieku okrzyknięto czasem eksplozji 
miast. Miasta przyszłości powstają już dziś.

Jakie są główne kierunki badań nad miastami przyszłości 
i działań praktycznych w tej dziedzinie? To przede wszystkim 
rozwijanie koncepcji miasta ekologicznego, co nabrało szcze-
gólnego znaczenia po raporcie Shitu U Thanta [sekretarza ge-
neralnego ONZ w latach 1961–1971 — przyp. red.] ogłoszonym 
w 1969 r., zawierającym apel o podjęcie międzynarodowej akcji 
na rzecz ratowania środowiska naturalnego. Drugi kierunek do-
tyczy budowania miast kreowanych przez inteligentne społe-
czeństwa i spełniających warunki stawiane przez te społeczeń-
stwa. Trzeci kierunek — to tworzenie miast wykorzystujących 
najnowsze, inteligentne rozwiązania, tak zwanych smart cities. 

W zgodzie z zasadami ekologii
Miasto ekologiczne musi spełniać przede wszystkim zasadę 

samowystarczalności w zakresie pozyskiwania energii, a także 
samowystarczalności w zakresie zdobywania wody. Właśnie 
problem wody może być barierą dla rozwoju miast. Niezbędne 
jest, oczywiście, stosowanie odpowiednich systemów recyklin-
gu i likwidacji odpadów (w tym również usuwania dwutlenku 
węgla), przywracanie terenów zniszczonych ekologicznie, 
korzystanie ze zrównoważonej komunikacji i transportu. Nie-
zbędna jest także edukacja ekologiczna mieszkańców. Ponad-
to miasto ekologiczne musi być elastyczne — powinno mieć 
możliwość szybkiej rozbudowy, gdy zachodzi taka potrzeba, 
oraz ograniczenia zabudowy w razie spadku populacji. Dodaj-
my do tego postulaty od początku zgłaszane przez ekologów: 
zabudowa niska i lekka, wykonana z materiałów pochodzących 
z recyklingu oraz dostępność terenów zielonych dla wszystkich 
mieszkańców. 

Za jedno z pierwszych miast spełniających te warunki uwa-
ża się powszechnie Milton Keynes w Wielkiej Brytanii. Decyzja 
o jego budowie została zatwierdzona w 1970 r. Miasto założono 
na ortogonalnej siatce przy pełnej segregacji ruchu kołowego 
i pieszego. Trasy komunikacji zostały oddzielone zielenią od 
terenów mieszkalnych. Przyjęto, że obszary zieleni będą zaj-
mować ponad 30 proc. powierzchni miasta, zaś zabudowa 
mieszkaniowa nie przewyższy koron drzew.

Jednym z najnowszych projektów miasta ekologicznego jest 
Havvada w Turcji. Miasto to ma powstać na sztucznej wyspie, 
która zostanie utworzona z materiału pozyskanego w wyniku 
przekopania nowego kanału między morzem Marmara a Mo-
rzem Czarnym. Jego kształt ma być podobny do tworów natu-
ry. W kopulastych konstrukcjach mieścić się będzie zabudowa 
mieszkaniowa. Miasto będzie samowystarczalne energetycznie.

Za miasto ekologiczne uznawane jest również Masdar 
City, wznoszone na pustyni w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich, według projektu Sir Normana Fostera (pracownia Foster 
& Partners), dla 50 tys. stałych mieszkańców i 60 tys. dojeżdża-
jących do pracy. 

Przewidziano, że będzie ono samowystarczalne energetycz-
nie oraz ma korzystać z odsalanej wody, pochodzącej z Zatoki 
Perskiej. Miasto jest otoczone pasmami drzew, stanowiących za-
bezpieczenie przed piaskami pustyni. Jednocześnie drewno ma 
być wykorzystywane do budowy obiektów mieszkalnych. Miasto 
korzysta ze zbiorowej komunikacji szynowej, ale jednocześnie 
w wyniku badań prowadzonych w ramach technologicznego 
parku, który pracuje na potrzeby tego miasta, konstruowane są 
pojazdy służące do transportu indywidualnego. W Masdar City 
powstaje budynek zeroenergetyczny, który sam będzie wytwa-
rzał całą energię niezbędną do swego funkcjonowania. 

W zeszłym roku na  wystawie Citycape — Dubai 2013 za-
prezentowano projekt miasta Ziggurat Ginormous, wykreowany 
przez fi rmę Timelinks. Zostało ono zaprojektowane w kształcie 
zigguratu, tj. piramidy ze ściętym wierzchołkiem, o powierzchni 
podstawy liczącej prawie 2,5 km2. Jest ono przeznaczone dla 
miliona ludzi. Ma być samowystarczalne energetycznie dzięki 
wykorzystaniu paneli słonecznych. 

Również w Europie powstaje pierwsze miasto ekologiczne 
— Montecorvo, zaprojektowane przez znaną architektoniczną 
fi rmę duńską MVRDV i studio hiszpańskie GRAS, w sąsiedz-
twie miasta Logroño w Hiszpanii. W rzeczywistości jest to nie 
tyle miasto, co dzielnica z socjalną zabudową, zaprojektowa-
na dla około 10 tys. mieszkańców. Dwa pasma równoległych 
budynków wiją się pomiędzy dwoma wzgórzami. Dla miasta 
Montecorvo przeznaczono obszar o powierzchni 56 hekta-
rów, ale tylko 10 proc. tego terenu zostanie zabudowane. 

TTTTTE
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Pozostałe 90 proc. zajmą powierzchnie zieleni oraz elektrow-
nie słoneczne i wiatrowe, zapewniające niezależność ener-
getyczną dzielnicy. Na poziomie ziemi obszarów stricte zielo-
nych jest stosunkowo niewiele, natomiast przewidziano je na 
dachach ponad pierwszym pasmem zabudowy. Mieszkańcy 
Montecorvo deklarują życie w zgodzie z zasadami ekologii. 

Miasta inteligentne
Wśród miast inteligentnych wyróżnia się dwa typy – „miasta 

inteligentnych społeczności” (intelligent city) i „miasta inteligent-
nych rozwiązań” (smart city). Miasta społeczeństw inteligent-
nych charakteryzuje bezpłatny dostęp do szerokopasmowego 
internetu, stąd wiele funkcji związanych z codziennym życiem 
można realizować za pośrednictwem internetu. Dotyczy to 
przede wszystkim wszelkich spraw administracyjnych czy ko-
rzystania z bibliotek. 

Tego typu miasta zamieszkuje wysoki odsetek ludności 
o wyższym wykształceniu, duży jest też udział w tej społeczno-
ści mieszkańców permanentnie uczących się. Społeczeństwo 
to otwarte jest na innowacje, na nowe rozwiązania dotyczące 
miasta. Istotny jest także rozbudowany system partycypacji 
społecznej w podejmowaniu decyzji odnośnie do realizacji ce-
lów związanych z rozwojem miasta, a także wielokulturowość 
i kosmopolityzm. 

Z kolei „miasta inteligentnych rozwiązań” identyfi kowane są 
na podstawie sześciu wskaźników. Są to: 
— inteligentna gospodarka; 
— inteligentna mobilność; 
— środowisko funkcjonujące na podstawie inteligentnych roz-

wiązań; 
— inteligentni ludzie (duży odsetek zatrudnionych w sektorze 

nauki i rozwoju); 

— inteligentne warunki życia oparte na różnych urządzeniach;
— inteligentne zarządzanie. 

Co roku przeprowadzany jest ranking najbardziej in-
teligentnych społeczności świata. Z kilkuset zgłoszonych 
miast typuje się siedem ośrodków, po czym wybrany zosta-
je zwycięzca. W zeszłym roku tytuł najbardziej inteligentne-
go otrzymało Tajchung City na Tajwanie, miasto, w którym 
w ciągu dwóch lat stworzono 20 tys. nowych miejsc pracy 
w branżach przemysłowych zaawansowanych technologicznie. 
Natomiast w tym roku za lidera rankingu uznano Toronto (za-
biegające o ten tytuł od kilku lat). Zadecydował fakt, że wszy-
scy mieszkańcy Toronto mają dostęp do bezpłatnego internetu 
i przez internet można realizować wiele usług. 

Do miast określanych jako ośrodki inteligentnych spo-
łeczności, pojawiających się w różnych rankingach, należy 
Oulu w Finlandii, znane od XVII w. jako ważne miasto porto-
we. W ostatnim 30-leciu nastąpił szybki rozwój Oulu, oparty 
na przemyśle zaawansowanych technologii. Powstało tu kilka 
parków technologicznych, zarówno w samym mieście, jak i na 
jego obrzeżu. Z kilkunastotysięcznego ośrodka Oulu urosło do 
miasta liczącego prawie 150 tys. mieszkańców. 

W ostatnich latach w Japonii powstał projekt „miasta in-
teligentnych społeczności” w kształcie piramidy. Ma zostać 
zbudowane nad i na Zatoce Tokijskiej (częściowo na wodzie, 
a częściowo na lądzie), naprzeciw stolicy kraju. Założono, że 
piramida o wysokości 1000 metrów i powierzchni przy podsta-
wie 2,5 km2, będzie miastem dla 750 tys. mieszkańców oraz 
pracowników, bowiem część obiektu zajmą biura. Piramida zo-
stanie zbudowana przez roboty. Jako materiały konstrukcyjne 
użyte zostaną tworzywa poliwęglanowe. Transport w mieście 
mają zapewnić przede wszystkim ruchome chodniki, bezzało-
gowe kapsuły oraz windy. Miasto ma być samodzielne energe-
tycznie dzięki elektrowniom słonecznym i wiatrowym.

Czy nasi wnukowie wprowadzą się do takich miast?
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Dziecko odnajdzie się w ciągu 5 sekund 
Badania dotyczące europejskich „miast inteligentnych 

społeczności” przeprowadziły m.in. w latach 2006–2007 trzy 
jednostki naukowe — Centre of Regional Science (SRF) 
Vienna University of Technology, Department of Geography 
University of Ljubljana oraz Research Institute for Housing, Ur-
ban and Mobility Studies Delft University of Technology. Analizą 
objęto 70 miast. Dosyć wysoką, 8. pozycję zajął niespodziewa-
nie Rzeszów. Zadecydowała o tym duża liczba studentów, któ-
rych jest tu (według danych Eurostatu) 353 w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców. W wielu renomowanych ośrodkach akade-
mickich Europy wskaźnik ten kształtuje się na poziomie między 
50 a 100 studentów na 1000 mieszkańców.

W organizowanym od 2000 r. przez Fast Company rankingu 
miast świata posiadających najbardziej inteligentne rozwiązania 
(RANKING 10 SMARTEST CITIES ON THE PLANET) dominowa-
ły w roku 2010 miasta azjatyckie, takie jak: południowokoreańskie 
Songdo, Masdar, indyjskie miasta Nano i Lavasa oraz wietnamskie 
Ho Chi Minh. Tylko dwa miasta europejskie — portugalskie PlanIT 
Valley i rosyjskie Skolkovo, znalazły się w tej grupie. W ostatnich 
latach wiele inteligentnych rozwiązań wprowadzono także do miast 
europejskich, co spowodowało, że w 2012 r. aż sześć miast na-
szego kontynentu znalazło się wśród tych wykorzystujących naj-
bardziej inteligentne rozwiązania (Wiedeń, Paryż, Londyn, Berlin, 
Kopenhaga i Barcelona), a tylko dwa azjatyckie (Tokio i Hongkong) 
i dwa z Ameryki Północnej (Toronto i Nowy York).

Jednym z pierwszych na świecie „miast inteligentnych 
rozwiązań” jest wznoszone od 2000 r. południowokoreańskie 
Songdo — zbudowane na sztucznej wyspie, powiązane mo-
stem z największym dalekowschodnim lotniskiem Incheon, 
udostępniającym 1/3 populacji świata powiązania z innymi 
kontynentami. Docelowo miasto przewidziano dla 250 tys. 
mieszkańców, obecnie zamieszkuje je około 70 tys. osób. Jego 
projektantem jest Kohn Pedersen Fox. Istotą założenia jest 
powszechne stosowanie różnego rodzaju rozwiązań inteligen t-
nych w funkcjonowaniu całego miasta, ale także przeznaczenie 
600 ha z ogólnej powierzchni 1500 ha pod tereny zielone, co 
stanowi 40 proc. powierzchni miasta.

W Europie powstaje obecnie pierwsze, budowane od począt-
ku „miasto inteligentnych rozwiązań”, projektowane za pomocą 
programu komputerowego (autorem koncepcji jest Steven Lewis, 
były programista fi rmy IBM). Głównymi inicjatorami jego budowy 
są fi rmy: Cisco, Microsoft i Philips, zainteresowane tworzeniem 
programów komputerowych do budowy nowych miast. Miasto 
budowane jest w Portugalii, w pobliżu Porto, jako europejska od-
powiedź na Masdar City. Jego lokalizacja jest korzystniejsza niż 
Masdaru, przede wszystkim z tego powodu, że jest skomuniko-
wane z pięcioma lotniskami międzykontynentalnymi w Europie, 
a w jego najbliższym sąsiedztwie znajduje się dziewięć ważnych 
uczelni europejskich. W pobliżu miasta, które przewidziano dla 
150 tys. — 220 tys. mieszkańców, zbiegają się dwie autostrady. 
Całe założenie kreowane jest na planie łączonych sześciokątów 
jako optymalnego kształtu przestrzeni miejskiej i budynków. 

Miasto zostało wyposażone w 100 mln czujników. Znajdu-
ją się one zarówno w mieszkaniach, biurach, jak i na ulicach. 
Wszyscy ludzie są nieustannie śledzeni. Projektanci podkreśla-
ją, że dzięki temu, gdy zaginie dziecko, w ciągu zaledwie 5 se-
kund będzie można je zlokalizować. Jeśli wybuchnie pożar, cały 
ruch miejski zostanie podporządkowany samochodom jadącym 
do pożaru. W mieście utworzono też park technologiczny. Jego 
pracownicy mają na sobie testować warunki życia, także pod 
tym kątem, czy nie obciążają one psychiki człowieka, wkraczając 

zbyt daleko w jego prywatność i zbliżając się do wizji przedsta-
wionej przez George’a Orwella w powieści „Rok 1984”.

Miasta na wodzie, miasta w powietrzu
Spośród wielu koncepcji miast budowanych na wodzie 

warto wspomnieć o projekcie Vincenta Callebauta, który 
przedstawił wizję miast przypominających lilie wodne. Miałyby 
one pływać po morzach i być samowystarczalne zarówno pod 
względem energetycznym, jak i żywnościowym. Mieszkania 
znajdujące się w takim mieście pod poziomem wody zostały 
przewidziane na 50 tys. mieszkańców. Natomiast ponad po-
ziomem wody usytuowano ogrody i założenia upraw, a także 
powierzchnie przeznaczone dla elektrowni wiatrowych.

W miastach już istniejących prowadzone są również dzia-
łania służące poprawie jakości życia mieszkańców. W Berlinie, 
w związku z budową dużego lotniska Berlin-Brandenburgia, po-
wstał problem zagospodarowania działających do tej pory portów 
lotniczych w strefi e śródmiejskiej. W szczególności dotyczyło to 
zamkniętego w pierwszej dekadzie XXI w. lotniska Tempelhof, 
ważnego dla berlińczyków ze względu na fakt, że podczas sowiec-
kiej blokady miasta w latach 1948–1949 lądowały tu nieustannie 
samoloty zaopatrujące mieszkańców we wszelkie niezbędne to-
wary od żywności po węgiel. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs 
zaproponowano m.in. wybudowanie w tym miejscu góry o wyso-
kości tysiąca metrów z parkiem narodowym i terenami rekreacyj-
nymi. Projekt ze względów fi nansowych nie doczekał się realiza-
cji. Obecnie jako odpowiedź na postulaty mieszkańców powstaje 
tu największy berliński park, który zajmie większą powierzchnię 
niż Tiergarten. Otwarcie zaplanowano na 2017 r. 

W 2009 r. ogłoszony został konkurs, którego celem było uzy-
skanie rozwiązań służących poprawie jakości życia w Paryżu. 
Jednym z warunków konkursu było powiększenie terenów ziele-
ni w mieście do 30 proc. jego powierzchni. Zespół Rogers Stirk 
Harbour & Partners z London School of Economics, pod kierun-
kiem Sir Richarda Rogersa,  zaproponował w swojej koncepcji 
utworzenie obszarów zieleni na wszystkich powierzchniach pła-
skich w mieście, zarówno na ziemi, jak i ponad nią, w szczegól-
ności na dachach, nawiązując do już zrealizowanych założeń 
np. Ogrodu Atlantyckiego nad dworcem Montparnasse czy La 
Promende Plante w miejscu torowiska starej kolejki miejskiej.

Wyjątkowo śmiały projekt, adresowany do wielu miast świa-
ta zgłosił na konkurs Metropolis w 2012 r. bułgarski architekt 
Tsvetan Toshkov. Założył on, że tak jak kwiat lotosu przebija się 
przez zanieczyszczone wody, aby zakwitnąć na powierzchni, 
tak mogą powstawać w pełni zielone i piękne miasta wznoszą-
ce się ponad miastami już istniejącymi. Przy wykorzystaniu naj-
nowszych technologii takie unoszące się w powietrzu wielkie 
lotosy projektowane są dla Londynu i Nowego Jorku. Ludzie 
będą mogli w nich mieszkać albo przynajmniej czasowo prze-
bywać w takim niebiańskim mieście, prawie jak w raju. 

Powstają dziś pomysły wykorzystujące zaawansowane 
technologie, które w przyszłości pozwolą żyć mądrym ludziom 
w zdrowym środowisku. Czy uda się zrealizować te plany? Miej-
my nadzieję, że tak. 

Elżbieta Węcławowicz-Bilska

Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska jest dyrektorem In-
stytutu Projektowania Miast i Regionów na Wydziale Architektury PK. 
Tekst jest przystosowaną do druku wersją wykładu wygłoszonego 1 paź-
dziernika br. podczas inauguracji roku akademickiego na Wydziale Archi-
tektury Politechniki Krakowskiej. Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Kronika
Listopad

3–24 XI XIII Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych w Galerii PK „Kotłownia”.
3–6 XI IX Dni Jana Pawła II — „Nadzieja”.
4–6 XI Jesienna edycja studenckiej akcji honorowego oddawania krwi „Wampiriada 2014” zorganizowana przez Niezależne Zrzeszenie 

Studentów PK.
5–7 XI XXI międzynarodowa konferencja naukowa z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej pt. „Współczesne zagrożenia 

ogrodów zabytkowych”, zorganizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK. 
5–23 XI Pokonkursowa wystawa fotografi czna IX Dni Jana Pawła II — „Nadzieja” w Galerii PK „Gil”.

6–8 XI Ukraińsko-Polskie Forum Stowarzyszenia Rektorów Wyższych Uczelni Technicznych na Ukrainie i Konferencji Rektorów Polskich 
Uczelni Technicznych „Edukacja Techniczna na rzecz Przyszłości Europy” na Politechnice Lwowskiej.

8 XI II Zaduszki PK, zorganizowane przez Koło Seniorów Stowarzyszenia Wychowanków PK, absolwentów Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku PK i Parlament Samorządu Studenckiego PK na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Oprawa muzyczna — Akademicki Chór 
PK „Cantata”.

13–30 XI Jubileuszowa wystawa wybitnego krakowskiego architekta „Witold Cęckiewicz — 65 lat twórczości” w Pałacu Sztuki Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie.

15 XI Inauguracja studiów podyplomowych Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK w roku akademickim 2014/2015.
15–16 XI CRACOVIADA 2014 — Małopolskie Eliminacje Ogólnopolskich Igrzysk Studentów Pierwszego Roku zorganizowane przez Akade-

micki Związek Sportowy Kraków.
17 XI Posiedzenie Studenckich Kół Naukowych PK, poświęcone podsumowaniu działalności w roku akademickim 2013/2014.

Msza św. w intencji zmarłych pracowników, studentów i przyjaciół krakowskich uczelni wyższych w kolegiacie św. Anny w Krakowie.
17–23 XI Dni Kultury PK — „Politechnika Kulturalna” — zorganizowany przez Samorząd Studencki PK tydzień wydarzeń kulturalnych, skie-

rowanych do studentów.
18 XI Konferencja „Horyzont 2020 — wyzwania i szanse dla polskiej nauki” zorganizowana przez Centrum Transferu Technologii PK 

w sali konferencyjnej „Działownia”, połączona z uroczystą galą konkursu „Innovator Małopolski 2014” na najbardziej innowacyjne 
przedsiębiorstwo regionu.

19–21 XI Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na PK zorganizowany przez Centrum Transferu Technologii w ramach V Światowego Tygo-
dnia Przedsiębiorczości w Małopolsce (17–23 XI), promującego ideę „bycia przedsiębiorczym” wśród młodych ludzi.

19 XI — 6 XII 27. akcja charytatywna „Studenci Dzieciom — Mikołajki 2014” — zbiórka pieniędzy na prezenty i sprzęt rehabilitacyjno-sportowy dla 
dzieci z dziewięciu ośrodków opiekuńczo-wychowawczych w Krakowie i Żmiącej koło Ujanowic, zorganizowana przez Radę Osiedla 
Domów Studenckich PK. 

20 XI Posiedzenie Konwentu Seniorów PK połączone ze zwiedzaniem Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.
20–21 XI VII Seminarium Dni Transportu zorganizowane przez Koło Naukowe Logistyki TiLOG i Koło Naukowe Transport w ramach obcho-

dów Jubileuszu 70-lecia PK.
21 XI Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych PK.

21–23 XI III Workshop on Modern Applied Mathematics PK 2014 — warsztaty z nowoczesnej matematyki i jej zastosowań zorganizowane 
przez Instytut Matematyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki PK w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia PK.

26–27 XI II Ogólnopolska Konferencja „Kompleksowe Badania Ruchu — teoria i praktyka” w Sopocie, zorganizowana przez PK, agencję 
badawczą PBS i krakowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

27–28 XI III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych „Koha — narzędzie Open Source do obsługi biblioteki naukowej” zorganizowane 
przez Bibliotekę PK i Bibliotekę Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia PK.

Opracowała: Renata Dudek

Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu PK
28 listopada 2014 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
— zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr;
— zmiany przedstawicieli Samorządu Studenckiego w ko-

misjach senackich i dyscyplinarnych;
— zmiany przedstawicieli Samorządu Doktorantów w komi-

sjach senackich i dyscyplinarnych;
— zmiany uchwał Senatu PK nr 36 i 38 z 26 czerwca 2009 r. 

dotyczących ustanowienia nagród rektora;
— planowanego przeznaczenia środków na fi nansowanie 

remontów w 2015 r.;
— zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Kra-

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

— wyrażenia zgody na najem pomieszczeń przyziemia, zlo-
kalizowanych przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie;

— zaopiniowania kandydatur członków Rady Muzeum PK.

rd

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 43 z 28 października 2014 r. w sprawie zmian w strukturze 

organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Lądowej. 
Zarządzenie nr 44 z 28 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia 

dotyczącego wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia 
lub usługi edukacyjne oraz wzoru wezwania do uregulowania należnej kwoty za 
studia lub usługi edukacyjne, obowiązujących na studiach I i II stopnia na Poli-
technice Krakowskiej.

Zarządzenie nr 45 z 29 października 2014 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej na Wydziale Mechanicznym.

Zarządzenie nr 46 z 3 listopada 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organi-
zacyjnej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

Zarządzenie nr 47 z 6 listopada 2014 r. w sprawie zmian w Wydziałowych 
Komisjach Doktoranckich.

Zarządzenie nr 48 z 17 listopada 2014 r. w sprawie powołania Wydziałowej 
Komisji Doktoranckiej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Komunikaty rektora PK
Komunikat nr 13 z 28 października 2014 r. w sprawie uchwał Senatu PK 

podjętych na posiedzeniu w dniu 24 października 2014 r.

M.L.
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W Pałacu Sztuki Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
w drugiej połowie listopada można 
było obejrzeć wystawę „Witold Cęc-
kiewicz — 65 lat twórczości”. Przed-
stawiono na niej bogaty dorobek 
tego wybitnego polskiego architekta 
i urbanisty, znanego także z prac rzeź-
biarskich. Zorganizowany 13 listopa-
da wernisaż miał charakter uroczystej 
sesji na cześć podwójnego jubilata, 
bowiem poza rocznicą pracy twórczej 
profesor Witold Cęckiewicz obchodził 
w tym roku swoje 90. urodziny. 

Do Pałacu Sztuki przybyli przedsta-
wiciele władz miasta, instytucji nauko-
wych, stowarzyszeń twórczych oraz 
duchowieństwa. Szczególnie licznie re-
prezentowany był Wydział Architektury 
Politechniki Krakowskiej. Gości powitał 
prezes TPSP Zbigniew Kazimierz Witek.

Podstawowe fakty z biografi i Witolda 
Cęckiewicza i jego najważniejsze doko-
nania przedstawił prof. Wojciech Kosiń-
ski, przypominając jego tak znane dzieła 
architektoniczne, jak: Hotel „Cracovia”, 
sanktuarium w Łagiewnikach czy pomnik 
na Polach Grunwaldu. Mówca wspomniał 
także o chlubnej karcie w życiu jubilata, 
jaką był udział w walce z niemieckim oku-
pantem w szeregach Armii Krajowej.

Wiele ciepłych słów skierował do 
prof. Cęckiewicza rektor PK prof. Kazi-
mierz Furtak. — Jesteśmy dumni, że Pan 
Profesor całe swoje studenckie i zawodo-
we życie związał z Politechniką Krakowską 

Jubilat otrzymał odznakę „Honoris Gratia”

Wystawa z okazji 65-lecia twórczości 
prof. Witolda Cęckiewicza

Profesor Witold Cęckiewicz

Gratulacje składa przewodniczący Oddziału PAN w Krakowie prof. Ryszard Tadeusiewicz 
(w środku); obok dziekan Wydziału Architektury PK prof. Jacek Gyurkovich i dyrektor Insty-
tutu Projektowania Urbanistycznego, prof. Grażyna Schneider-Skalska

Za wsparcie przy realizacji pracy dyplomowej 
dziękuje prof. Cęckiewiczowi 3-krotny medali-
sta igrzysk olimpijskich, sławny szablista Woj-
ciech Zabłocki

W gronie licznie przybyłych na wer-
nisaż osób byli prorektorzy Politechniki 
Krakowskiej — dr hab. inż. arch. Andrzej 
Białkiewicz, prof. PK oraz prof. Dariusz 
Bogdał. Uroczystość ubarwił występ 
kapeli góralskiej pod kierunkiem absol-
wenta Wydziału Architektury PK Jana 
Karpiela-Bułecki, który zostawszy zna-
nym muzykiem, nie porzucił zawodu ar-
chitekta. 
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— powiedział rektor. Wśród osób składa-
jących gratulacje jubilatowi nie zabrakło 
przedstawicieli obu korporacji naukowych. 
Polską Akademię Nauk reprezentował 
przewodniczący oddziału krakowskiego 
prof. Ryszard Tadeusiewicz, zaś Polską 
Akademię Umiejętności — sekretarz ge-
neralny prof. Jerzy Wyrozumski. Jednym 
z uczestników uroczystości był wychowa-
nek prof. Cęckiewicza, zarazem znakomity 
szablista, Wojciech Zabłocki — trzykrotny 
medalista olimpijski i czterokrotny drużyno-
wy mistrz świata. Wspominał on, jakiego 
wsparcia ze strony prof. Cęckiewicza do-
świadczył w trakcie przygotowań do obro-
ny pracy dyplomowej, kiedy akurat zbiegły 
się z wyjazdem na mistrzostwa świata. 

Szczególnie podniosłym momentem 
wieczoru było udekorowanie prof. Witolda 
Cęckiewicza odznaką prezydenta Krako-
wa „Honoris Gratia”. Odznakę wręczyła 
wiceprezydent Elżbieta Koterba (z wy-
kształcenia architekt, absolwentka PK). 
Podkreśliła ona, że odznaka jest nadawa-
na osobom i instytucjom, które wybitnie 
przyczyniają się do rozwoju miasta, ze 
względu na swe zasługi dla architektury 
i urbanistyki modernistycznej w Krakowie 
nikt bardziej niż prof. Cęckiewicz na tę 
odznakę nie zasługuje. 
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Medal Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie
dla prof. Stanisława Mazurkiewicza

Prof. Stanisław Mazurkiewicz — 
wybitny specjalista w dziedzinie me-
chaniki polimerów, analizy naprężeń 
i biomechaniki, został odznaczony 
5 listopada medalem Towarzystwa 
Lekarskiego w Krakowie. Uhonoro-
wano w ten sposób jego wieloletnią, 
owocną pracę na rzecz Towarzystwa, 
zwłaszcza w dziedzinie konstruowa-
nia aparatury medycznej, diagno-
stycznej i leczniczej. 

Specjalny dyplom oraz medal wrę-
czył przewodniczący Towarzystwa Le-
karskiego w Krakowie prof. Igor Gościń-
ski, a sam wyróżniony wygłosił wykład 
pt. „Własnej konstrukcji aparat do wspo-
magania chodu osób z wiotkim poraże-
niem kończyn dolnych”.

Stanisław Mazurkiewicz jest zwią-
zany z Wydziałem Mechanicznym Poli-
techniki Krakowskiej od czasu studiów 
(1956–1960). Początkowo zajmował się 
badaniem tworzyw sztucznych, jednak 
ostatecznie poświęcił się pracom z po-
granicza techniki i medycyny — inży-

nierii medycznej. Stopień doktora nauk 
technicznych uzyskał w 1967 r., habi-
litował się w 1977 r., a tytuł profesora 
nadano mu w 1991 r. Podsumowaniem 
jego dorobku są monografi e — „Właści-
wości mechaniczne i zastosowania ter-
moplastów: wybrane zagadnienia” oraz 
„Wybrane zagadnienia z inżynierii me-
dycznej”. Pełnił funkcję prodziekana Wy-
działu Mechanicznego PK (1978–1981), 
od 1991 r. kierował Katedrą Mechaniki 
Doświadczalnej i Biomechaniki. Z jego 
inicjatywy powołano w 1995 r. na Wy-
dziale Mechanicznym PK specjalność 
„biomechanika”, podniesioną następnie 
do rangi kierunku „inżynieria biomedycz-
na”. Pomimo formalnego przejścia na 
emeryturę w 2002 r. profesor jest aktyw-
ny zawodowo.

Od lat współpracuje z medycz-
nymi ośrodkami rehabilitacyjno-
-ortopedycznymi, opracowywał m.in. 
aparaty do leczenia skoliozy u dzieci, 
wydłużania kończyn metodą Ilizarowa, 
urządzenia wspomagające chód dzieci 

z porażeniem kończyn dolnych; jest 
współtwórcą polskiej ramy stereotak-
tycznej stosowanej w neurochirurgii. Naj-
nowszym osiągnięciem jest polska wer-
sja egzoszkieletu opracowana wspólnie 
z działającym przy PK zespołem Między-
uczelnianego Centrum Nowych Technik 
i Technologii Medycznych (trwają prace 
nad uniezależnieniem urządzenia od ze-
wnętrznych źródeł napędu). 

(R.)

W uznaniu osiągnięć wynalazczych 
i wdrożeniowych w dziedzinie chemii 
i technologii polimerów Krajowa Rada 
Stowarzyszenia Polskich Wynalazców 
i Racjonalizatorów nadała prof. Janowi 
Pielichowskiemu swe najwyższe wy-
różnienie — Medal Honorowy im. Ta-
deusza Sendzimira. Uroczyste wręcze-
nie nastąpiło 16 października podczas 
8. Międzynarodowej Warszawskiej Wy-
stawy Wynalazków IWIS 2014.

Prof. dr hab. inż. Jan Pielichowski 
jest współtwórcą około 80 patentów 
i zgłoszeń patentowych polskich oraz 
zagranicznych. Stworzony przez niego 
zespół naukowo-badawczy może po-
szczycić się znaczącymi osiągnięciami 
naukowymi w dziedzinie chemii i tech-
nologii polimerów, a także osiągnięcia-
mi racjonalizatorskimi i wdrożeniowymi. 
Dziełem zespołu jest opracowanie m.in. 
metody przerobu zużytych butelek z PET 
na proekologiczne wyroby termoizolacyj-
ne (2004 r.) oraz pakietu powodziowego 
„Aqua stopper” — ekologicznego za-
miennika worków z piaskiem (2005 r.).

Medal im. Sendzimira dla prof. Jana Pielichowskiego

Wynalazki, które prof. Jan Pielichow-
ski opracował wraz z zespołem, nagro-
dzono wieloma medalami i wyróżnieniami 
na międzynarodowych i krajowych wy-
stawach i targach. Otrzymały one m.in.: 
srebrny medal podczas III Międzynaro-
dowej Wystawy Innowacji i Inwestycji 
w Moskwie (2003 r.), złoty medal na Mię-
dzynarodowych Targach Wynalazków „In-
nowacje” (Gdańsk, 2003 r.), złoty medal na 
Międzynarodowym Salonie Wynalazków 

i Nowych Produktów w Genewie (2006 r.) 
oraz Puchar MNiSzW za Międzynarodowe 
Osiągnięcia Wynalazcze (2007 r.).

Prof. Jan Pielichowski jest obec-
nie emerytowanym, acz nadal biorą-
cym udział w życiu uczelni profesorem 
zwyczajnym Politechniki Krakowskiej. 
W latach 1990—1993 był dziekanem 
Wydziału Inżynierii i Technologii Che-
micznej PK. W latach 1996–2009 kiero-
wał Samodzielną Katedrą Chemii i Tech-
nologii Tworzyw Sztucznych PK. 

Patron przyznanego profesorowi wy-
różnienia — Tadeusz Sendzimir — był 
polskim inżynierem i wynalazcą. Opraco-
wał oryginalną technologię walcowania 
blachy z równoczesnym jej rozciąganiem. 
Po II wojnie światowej pozostał na emi-
gracji w USA, gdzie działał jako konstruk-
tor i przemysłowiec. Założył „Fundację 
Sendzimira”, która inicjuje i wspiera pro-
jekty edukacyjne i badawcze dla zrówno-
ważonego rozwoju w Polsce.

(R.)
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Krakowianka z urodzenia i wyboru, 
architekt i malarz, członek zarządu To-
warzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie (pierwsza kobieta w historii), 
członek Związku Polskich Artystów Ma-
larzy i Grafi ków oraz Polish Institute of 
Arts & Sciences in America.

Studiowała na Wydziale Architek-
tury Politechniki Krakowskiej. Pracę 
dyplomową dotyczącą projektu ze-
społu rekreacyjno-wypoczynkowego 
dla Krakowa nad zalewem na terenie 
Rybna — Tenczynek wykonała pod 
kierunkiem prof. Witolda Cęckiewicza 
w 1975 r. W grudniu 1975 r. podjęła 
staż asystencki w Instytucie Urbanisty-
ki i Planowania Przestrzennego Poli-
techniki Krakowskiej (obecnie Instytut 
Projektowania Urbanistycznego). Z tym 
Instytutem jest związana do dzisiaj 
jako adiunkt w Zakładzie Przestrzeni 
Urbanistycznych (wcześniej funkcjono-
wał pod nazwą Zakładu Rewaloryzacji 
i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych). 
Od 2008 r., od momentu powołania kie-
runku urbanistyka i architektura na Poli-
technice Rzeszowskiej, pracuje również 
i na tej uczelni.

Pracę doktorską pt. „Związki kompo-
zycji malarskiej z procesem projektowa-
nia architektury i urbanistyki”, napisaną 
pod kierunkiem prof. Witolda Cęckiewi-
cza, obroniła w 1994 r. Stopień dokto-
ra habilitowanego nauk technicznych 
w dyscyplinie architektura i urbanistyka 
nadała jej Rada Wydziału Politechniki 
Krakowskiej 22 października 2014 r.

Jest architektem dydaktykiem i na-
ukowcem. Tematem jej prac badaw-
czych są: wspólnota sztuk; architektura 
jako sztuka zintegrowana i plastyczne 
podejście do projektowania. Pasjonuje 
się fi lozofi ą twórczości i jedności proce-
su twórczego we wszystkich dziedzinach 
sztuki i nauki. W pracy dydaktycznej 
realizuje alternatywne — malarskie po-
dejście do projektowania. Jest autorką 
kursu projektowania specjalistyczne-
go przeddyplomowego „Architecture in 
Painter’s Transcription” (dla stypendy-
stów Programu Erasmus na PK).

Doświadczenie zawodowe pogłębia-
ła w Londynie (PCKO Architects,1981; 

zbiory LL, AA i RIBA), Hall, Barcelo-
nie, Burgos, Sztokholmie (w Miejskiej 
Pracowni Urbanistycznej, Komendzie 
Głównej Policji i na Wydziale Architek-
tury Uniwersytetu Sztokholmskiego, 
2003), ostatnio — w Nowym Jorku (sty-
pendium połączone z prezentacją włas-
nego malarstwa w galerii „New Century 
Artists” w Chelsea, na Manhattanie). 
Aplikowała kilkakrotnie do Fulbright Se-
nior Scholarship na Columbia Universi-
ty w Nowym Jorku (1995–1997), Com-
mission of the European Communities 
„Tempus” w Yorku (1991), Salzburg Se-
minar (1991).

W swoim dorobku ma 60 samo-
dzielnych publikacji, wśród nich m.in. 
książki „O kompozycji malarskiej w pro-
jektowaniu architektonicznym” („Arca-
na”, 1995), „Architektura w przestrzeni 
sztuk” (Ofi cyna Wydawnicza Politechniki 
Rzeszowskiej, 2013). Jest współautorką 
30 prac badawczych, m.in. monografi i 
„Przestrzeń bezpieczna” (wydana przez 
Katedrę Odnowy i Rozwoju Zespołów 
Urbanistycznych WA PK, 2004), rozdzia-
łu w monografi i „The Incalculability of 
Architecture” (Nieobliczalność architek-
tury) pod red. R. Barełkowskiego (Ośro-
dek Wydawnictw Naukowych, Poznań 
2005). Opracowała słownik terminów 
fachowych polskiego wydania książki 
Neila Parkyna „The Seventy Architectu-
ral Wonders of Our World” oraz polskie 
wydanie książki Marka Irvinga „1001 
Buildings You Must See Before You Die” 
(„1001 budynków, które powinieneś zo-
baczyć”).

Jej dziełem pozostaje kilkanaście re-
alizacji architektonicznych, głównie indy-
widualnych obiektów mieszkalnych. 

Jako nauczyciel akademicki prowadzi 
zajęcia z architektoniczno-urbanistycznego 
projektowania, dla studentów I i II stop-
nia oraz studentów zagranicznych, dy-
plomantów i doktorantów. Pełniła funkcję 
promotora i współpromotora 90 studen-
tów na macierzystej uczelni i na Poli-
technice Rzeszowskiej. 

W 1999 r. zorganizowała na Wydzia-
le Architektury PK konferencję naukową 
Instytutu Projektowania Urbanistycz-
nego „Krakowska Szkoła Architektury”, 
przygotowywała ponadto wystawy kon-
kursowe I i VIII Biennale Architektury 
w Krakowie. Jej społecznikowska pasja 
znajduje ujście w organizacji otwartych 
spotkań ze sztuką krakowskiego TPSP 
i współpracy dydaktycznej z Liceum Pla-
stycznym w Wiśniczu, a także krakow-
skimi szkołami — muzyczną I i II stopnia 
w Podgórzu, powszechnymi (nr 111 im. 
Wojska Polskiego, nr 39 im. Noblistów 
Polskich). 

Jej żywiołem jest malarstwo. Status 
twórcy uzyskała w 1979 r., uprawnienia 
Ministerstwa Kultury i Sztuki do wykony-
wania zawodu — w 1985 r. Jako artysta 
malarz miała ponad 30 wystaw indywidu-
alnych w Polsce, m.in w Krakowie, Tarno-
wie, Zakopanem, Orońsku, Rzeszowie. 
Swoją twórczość prezentowała w cenio-
nych przestrzeniach wystawienniczych, 
jak: Willa Decjusza (2000) i Pałac Sztuki 
w Krakowie (2010), zamek Kmitów i Lu-
bomirskich w Wiśniczu (2013), także 
galerie „Spire Studios” w Beacon NY 
(2014), „New Century Artists” w Nowym 
Jorku, uzyskując pochlebne recenzje 
krytyków sztuki. Brała też udział w wie-
lu wystawach zbiorowych. Regularnie 
uczestniczy w międzynarodowych ple-
nerach malarskich, również za granicą 
(np. w Rydze, Spiskiej Kapitule). Jej 
obrazy znajdują się w zbiorach instytucji 
i osób prywatnych poza granicami kra-
ju, we Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, 
Austrii, Kanadzie, Anglii, Stanach Zjed-
noczonych. 

Wspominając studia na PK, pod-
kreśla, że osobą, która wywarła na nią 
szczególny wpływ i na dobre umocniła 
aspiracje twórcze, była prof. Krystyna 
Wróblewska. Zaszczepiła jej nie tylko 
rzetelność warsztatu, potrzebę doskona-
lenia, dostrzegania piękna, ale też wiarę 
we własne możliwości szukania prawdy 
sztuki. 

Pracownicy

Doktorzy habilitowani
Małgorzata Mizia
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Hubert Mełges

Urodził się 16 maja 1948 r. w Zwie-
rzyńcu, w powiecie zamojskim. Po 
ukończeniu Liceum Ogólnokształcące-
go w Skale podjął studia na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej. 
Pracę dyplomową pod kierunkiem 
prof. dr. hab. inż. arch. Mieczysława 
Chowańca obronił tu w 1972 r. 1 lutego 
1973 r. został zatrudniony w Zakładzie 
Architektury i Planowania Wsi (jako 
były stypendysta), w strukturze Instytutu 
Urbanistyki i Planowania Przestrzenne-
go Politechniki Krakowskiej. 

W 1988 r. obronił na Wydziale Ar-
chitektury PK doktorat pt. „Osadnictwo 
w strefi e ochronnej Ojcowskiego Parku 
Narodowego w aspekcie zagadnień eko-
logicznych” (promotor: prof. arch. Mie-
czysław Chowaniec). 9 września 2014 r. 
Rada Wydziału Architektury PK, po za-
poznaniu się z recenzjami i dorobkiem 
naukowym oraz protokołem i uchwałą 
komisji habilitacyjnej, powołanej przez 
Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, 
nadała mu stopień doktora habilitowa-
nego w dziedzinie nauk technicznych, 
w dyscyplinie architektura i urbanistyka, 
specjalność: urbanistyka i planowanie 
przestrzenne.

Na PK od początku intensywnie włą-
czył się w prace naukowo-badawcze 
Zakładu Architektury i Planowania Wsi 
na rzecz gospodarki narodowej. Efek-
tem współpracy prowadzonej w latach 
1973–1977 z Instytutem Zootechniki 
w Krakowie oraz Instytutem Zootechniki 
w Grodźcu Śląskim były projekty ekspe-
rymentalnych budynków inwentarskich. 
W latach 1975–1976 wspólnie z Urzędem 
Wojewódzkim w Krakowie opracowano 
zespołowo koncepcję gminnych ośrod-
ków usługowych i centrów kulturalno-
-społecznych. Wykonywane były rów-
nież prace planistyczno-architektoniczne 
dla Wojewódzkiej Pracowni Planowania 
Przestrzennego w Katowicach. 

Pod jego kierunkiem powstały (na 
zlecenie Centrum Projektowego Badań 
i Realizacji Obiektów Kultury w War-
szawie) „Wytyczne kierunkowe do stu-
dium planu ogólnego zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Racławice” 
(w województwie kieleckim) oraz „Kon-
cepcja planu szczegółowego zagospo-
darowania wsi Racławice-Janowiczki” 
(przygotowywał również materiały wyj-
ściowe koncepcyjne Ośrodka Usługo-
wego Czynu Rewolucyjnego Chłopów 
Polskich w Racławicach oraz skansenu 
budownictwa ludowego z terenu gminy 

Racławice). W latach 1980–1981 kiero-
wał projektem realizowanym wspólnie 
z Biurem Rozwoju Krakowa i dotyczą-
cym wytycznych do planów zagospoda-
rowania przestrzennego (opracowanie 
„Przemiany struktury osadnictwa wiej-
skiego w strefi e ochronnej Ojcowskiego 
Parku Narodowego”).

Wśród jego zainteresowań nauko-
wych szczególne miejsce zajmowało 
zawsze projektowanie dla terenów wiej-
skich, zwłaszcza obiektów budownictwa 
jednorodzinnego (z uwzględnieniem 
tradycji i archetypu lokalnego we współ-
czesnym budownictwie). Jest autorem 
kilkudziesięciu takich projektów. Nie-
które, opracowane na zlecenie Urzędu 
Wojewódzkiego w Częstochowie oraz 
Dyrekcji Jurajskich Parków Krajobrazo-
wych w Krakowie w 1995 r., zostały za-
mieszczone w „Katalogu domów typo-
wych Jury Krakowsko-Częstochowskiej”. 
W badaniach nad architekturą wiejską 
dr hab. inż. arch. Hubert Mełges sku-
pia się na problematyce planowania 
i architektury wsi, w kontekście szeroko 
rozumianego zrównoważonego rozwo-
ju, stawiając sobie za cel wyjaśnianie 
szczególnie groźnego zjawiska, jakim 
jest antropopresja na terenach wiejskich. 

Ważna w jego twórczości jest rów-
nież architektura sakralna. Zaprojek-
tował trzy kościoły: w Rudnie, (Na-
groda Województwa Małopolskiego 
im. St. Witkiewicza), w Krakowie (dziel-
nica Borek Fałęcki) i w Krzeszowicach. 
Opracował projekty rozbudowy i remon-
tu ośmiu kościołów. Projektował rozbu-
dowy i nadzorował prace w czterech 
klasztorach. Specjalizuje się w projek-
tach nowych budynków plebanii i mo-
dernizacji starych. 

Jest autorem i współautorem kilku-
nastu nagrodzonych projektów architek-
tonicznych. Jego dzieło to m.in. Dom Sa-
motnej Matki w Krakowie oraz rozbudowa 

ośrodka rekolekcyjnego w Skomielnej 
Czarnej. Pod jego kierunkiem wykonano 
i zrealizowano projekt Domu Dzieła Po-
mocy św. Ojca Pio w Krakowie przy ul. 
Loretańskiej 11 (II nagroda w konkursie 
„Realizacja Roku” i wyróżnienie w kon-
kursie „Kraków bez Barier”). Kolejny bu-
dynek wykonany w ramach tego projektu 
przy ul. Smoleńsk 4 otrzymał I nagrodę 
w konkursie „Kraków bez Barier”. 

Jest współautorem projektu dwóch 
kamienic w Krakowie (przy ul. Mie-
chowskiej i 29 Listopada). Uczestniczył 
w opracowaniu projektu rewitalizacji No-
wego Sącza. Wraz z artystą rzeźbiarzem 
Janem Siekiem otrzymał nagrodę za 
Pomnik Orląt Lwowskich we Wrocławiu 
(został zrealizowany). Z powodzeniem 
wykonuje projekty małej architektury, 
wnętrz i mebli, jak również ekspertyzy 
różnych budynków. 

W swoim dorobku ma 104 artykuły, 
opublikowane w różnych krajowych i za-
granicznych czasopismach naukowych 
i popularnonaukowych; 42 wystąpienia 
na konferencjach o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym. 

Prowadzi zajęcia dla studentów 
z przedmiotu architektura i planowanie 
wsi. Współpromotor 22 prac magister-
skich i 6 prac inżynierskich. Od 1995 r. 
do chwili obecnej opiekuje się Studenc-
kim Kołem Naukowym „Karpaty”. Przez 
12 lat był współorganizatorem i komisa-
rzem konkursów studenckich o zasięgu 
uczelnianym i ogólnokrajowym na pro-
jekty kapliczek i krzyży przydrożnych. 
Ich plonem było kilkanaście wystaw. 
Natomiast swoje prace pokazywał na 
ośmiu różnych wystawach architekto-
nicznych.

Od 15 lat zasiada w Radzie Wy-
działu Architektury PK. Jest członkiem: 
Stowarzyszenia Architektów Polskich, 
Sekcji Urbanizacji Krajobrazu Wsi Od-
działu PAN w Krakowie, Sekcji Polskiej 
ECOVAST, Izby Architektów Polskich, 
Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada 
uprawnienia projektowe oraz uprawnie-
nia do wykonywania prac projektowych 
przy zabytkach nieruchomych w specjal-
ności architektonicznej.

Był nagradzany przez ministra na-
uki, szkolnictwa wyższego (zespołowa 
II stopnia; 1975 r.) i wielokrotnie przez 
rektora PK. Uhonorowany Srebrną Od-
znaką „Za Pracę Społeczną dla Miasta 
Krakowa”(1989 r.), Srebrnym Krzyżem 
Zasługi (2003 r.).

Jest żonaty, ma syna. Jego hobby to: 
rysunek i malarstwo, podróże, narciar-
stwo, pływanie, jazda na rowerze. 
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Tomasz Kozłowski
Urodził się w 1968 r. w Radomiu. 

W 1987 r. ukończył IX Liceum Ogólno-
kształcące im. Zygmunta Wróblewskie-
go w Krakowie. Studiował na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej. 
W 1992 r. obronił z wyróżnieniem pracę 
dyplomową pt. „Rotonda House, dom 
mieszkalny z usługami przy ulicy K. Wiel-
kiego i Al. Trzech Wieszczów w Kra-
kowie”, przygotowaną pod kierunkiem 
prof. zw. dr. hab. Tomasza Mańkowskie-
go i podjął pracę w Studiu Komputero-
wym Katedry Architektury Mieszkaniowej, 
w Instytucie Projektowania Architekto-
nicznego Politechniki Krakowskiej.

W latach 1995–1998 był słuchaczem 
studiów doktoranckich, prowadzonych 
wspólnie przez Instytut Projektowania 
Architektonicznego PK i Instituto Univer-
sitario di Architettura di Venezia. Temat 
wiodący studium stanowiła architektura 
policentryzmu. Za pracę doktorską pt. 
„Wątki dekompozycyjne we współczesnej 
przestrzeni architektonicznej” (promotor: 
prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągie-
wicz), obronioną w 2005 r. na Wydziale 
Architektury PK, uzyskał wyróżnienie 
ministra infrastruktury. Od 2005 r. jest za-
trudniony jako adiunkt Instytutu Projekto-
wania Architektonicznego PK. Od 2013 r. 
pracuje w samodzielnej Katedrze Archi-
tektury Mieszkaniowej i Kompozycji Ar-
chitektonicznej Wydziału Architektury PK.

Stopień doktora habilitowanego nauk 
technicznych w dyscyplinie architektura 
i urbanistyka nadała mu Rada Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej na 
podstawie osiągnięcia naukowego „Ten-
dencje ekspresjonistyczne w architek-

turze współczesnej” (Wydawnictwo PK, 
2013) 22 października 2014 r.

 Specjalizuje się w problemach teorii 
architektury. Prowadzi badania naukowe 
dotyczące architektury mieszkaniowej, 
architektonicznych struktur współczes-
nego miasta. Jest autorem dwóch ksią-
żek dotyczących tej tematyki, 28 recen-
zowanych artykułów w języku polskim 
i angielskim, dwóch rozdziałów w mono-
grafi ach, także współautorem jednego 
rozdziału monografi i.

Działalność architektoniczną prowadzi 
od 1993 r. Samodzielnie bądź z współ-
autorami opracował około 60 projektów 
architektonicznych, koncepcyjnych oraz 
budowlanych. Jego prace były nagradzane 
w konkursach architektonicznych [Projekt 
Roku 1992 – Nagroda Stowarzyszenia 
Architektów Polskich w 1993 r.; nagroda 
w konkursie zamkniętym, realizacyjnym 
na rozbudowę Biblioteki Głównej PK 
(wraz z D. Kozłowskim, M. Misiągiewicz) 
w 2000 r.; nagroda SARP w 2000 r.; I nagro-

da w konkursie SARP w 2001 r. na projekt 
rozbudowy i modernizacji Bunkra Sztuki, 
Galerii Sztuki Współczesnej w Krakowie]. 

Wziął udział w 24 krajowych i mię-
dzynarodowych wystawach architekto-
nicznych, m.in. w wystawie towarzyszą-
cej VIII Międzynarodowemu Biennale 
Architektury — Kraków 2000; wystawie 
„Architektura Krajów Trójkąta Wysze-
hradzkiego” podczas krakowskiego Mię-
dzynarodowego Biennale Architektury 
w 2009 r.

Zajmuje się również projektowaniem 
grafi cznym: tworzy projekty układu gra-
fi cznego i okładek książek, różnych pu-
blikacji i plakatów. 

W Instytucie Projektowania Architek-
tonicznego PK uczestniczy w pracach 
projektowych i konkursowych, w zespo-
łach i indywidualnie. Od 1993 r. prowadzi 
zajęcia ze studentami, uczy projektowa-
nia architektoniczno-urbanistycznego. 
Sporadycznie wykłada również teorię ar-
chitektury studentom II roku (od 2005 r.). 
Jest współpromotorem 45 prac magi-
sterskich oraz 27 dyplomowych inżynier-
skich. (Dwie magisterskie prace dyplo-
mowe zostały nagrodzone w konkursie 
„Architektura Betonowa – Akademicka 
Nagroda za Najlepszą Pracę Dyplomo-
wą Roku” zorganizowanym przez Wy-
dział Architektury PK oraz Stowarzysze-
nie Producentów Cementu).

Jest członkiem Stowarzyszenia Ar-
chitektów RP i Małopolskiej Okręgowej 
Izby Architektów.

Odznaczony Honorową i Złotą Od-
znaką Politechniki Krakowskiej.

Jego hobby to słuchanie jazzu z płyt 
winylowych oraz kolekcjonowanie gra-
mofonów.

Działalność Polskiej Akademii Umie-
jętności znana jest głównie z inicjatyw 
podejmowanych w zakresie nauk huma-
nistycznych, lecz znaczące miejsce zaj-
mują w niej inne obszary wiedzy, w tym 
nauki inżynieryjne. 23 października od-
było się posiedzenie Komisji Nauk Tech-
nicznych PAU, podczas którego dr hab. 
inż. Andrzej Winnicki, prof. PK przedsta-
wił wykład „Chemomechanika na przy-
kładzie reakcji alkaliczno-krzemionkowej 
w betonie”.

O reakcji alkaliczno-krzemionkowej w betonie mówił w PAU
dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK

Mówca uwzględnił wpływ czynników 
środowiskowych, wilgotności i tempe-
ratury na przebieg reakcji. Następstwa 
reakcji przedstawił jako utworzenie się 
hydrofi lowego żelu zajmującego pory 
w betonie i działającego destrukcyjnie 
na właściwości materiału. Zmienna ska-
larna, opisująca kinetykę reakcji, została 
użyta do opisu odkształceń chemicznych 
(narzuconych) i do opisu degradacji wła-
ściwości sprężystych i wytrzymałościo-
wych betonu. Przedstawione przykłady 

obliczeniowe dotyczyły zachowania się 
konstrukcji w okresie 20 lat. 

Dr hab. Andrzej Winnicki jest pracow-
nikiem Instytutu Materiałów i Konstrukcji 
Budowlanych na Wydziale Inżynierii Lądo-
wej PK. Jego wykład spotkał się z dużym 
zainteresowaniem uczestników spotkania, 
czego świadectwem była ożywiona dys-
kusja. Posiedzenie prowadził przewod-
niczący Komisji Nauk Technicznych PAU 
prof. Zenon Waszczyszyn.

(R.)
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Wspomnienie
Henryk Knapik

W dniu 4 listopada 2014 r. zmarł 
Henryk Knapik — wielki biblista i teolog 
o dużej mądrości i wiedzy, wybitny znaw-
ca historii kościoła, językoznawstwa po-
równawczego, wyjątkowy wykładowca 
i organizator. Zmarł człowiek, który umiał 
skutecznie łączyć działalność badawczą 
i stosowaną jako ekspert w trudnych 
sprawach z pogranicza nauki i wiary.

Henryk Knapik urodził się w 1952 r. 
w Tarnowskich Górach. W latach 1974–
1979 studiował teologię na KUL oraz 
współpracował z ks. prof. Franciszkiem 
Blachnickim we wczesnym okresie roz-
woju Ruchu „Światło — Życie”. W dążeniu 
do profesjonalnej doskonałości wychodził 
daleko poza formalne zdobywanie stopni 
i tytułów naukowych. Samodzielnie po-
znawał języki starożytne (greka, łacina), 
następnie inspirował i podejmował różne 

działania na rzecz rozwijania badań 
i przekładania Biblii na język polski.

Z jego wszechstronnej działalności 
należy przypomnieć założenie Fundacji 
Biblos w Poznaniu i pełnienie obowiąz-
ków prezesa zarządu. Był autorem infor-
macji i komentarzy w rozgłośniach kato-
lickich (szczególnie dla Radia „Emaus” 
i „Rodzina” w archidiecezji poznańskiej). 
Z wielu publikacji warto wymienić mo-
numentalny „Ewangeliarz współczesny” 
i publikacje w miesięczniku homiletycz-
nym „Biblioteka Kaznodziejska”.

Henryk Knapik związał się z Chrze-
ścijańskim Forum Pracowników Nauki 
(ChFPN) m.in. jako wykładowca i czło-
nek komitetu naukowego Konferencji 
„Nauka — Etyka — Wiara” (odbywa się 
od 2005 r. co dwa lata). Był również sta-
łym i uznanym wykładowcą na wakacyj-
nych konferencjach „Bryza”, organizo-
wanych co roku przez ChFPN.

W 2004 r. przedstawił wykład na ze-
braniu Wspólnoty Politechniki Krakowskiej 
pt. „Kerygmat w świetle odnowionej teolo-
gii Soboru Watykańskiego II”. Od tego cza-
su cieszyłem się przyjaźnią z Henrykiem, 
nieustannie podziwiając jego kunszt wy-
kładowcy, dyskutanta i uczonego, a także 
łączenie mądrości, wiedzy i talentu w do-
ciekaniu oraz interpretacji Prawdy w wy-
miarze doczesnym i metafi zycznym.

Pogrzeb Henryka Knapika odbył się 
w Tarnowie Podgórnym koło Pozna-
nia w asyście ponad 20 księży i  około 
200 uczestników nabożeństwa.

Będzie nam Ciebie, Henryku, bardzo 
brakowało. Ufamy, że Bóg wprowadzi 
Cię z miłością do nowego życia. 

Zenon Waszczyszyn

Doktorzy
Wydział Architektury

dr inż. arch. Monika Gała-
-Walczowska (A-6) — „Architektura 
domu jednorodzinnego w krajobrazie”, 
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Maria 
Misiągiewicz; recenzenci: prof. dr hab. 
inż. arch. Krzysztof  Gasidło (PŚl), prof. 
dr  hab. inż. arch. Dariusz  Kozłowski 
(PK); 26 XI 2014 r.

Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej

dr inż. Paweł Staroń (C-1) — „Utyli-
zacja piór metodą hydrolizy i termicznego 
przekształcania”; promotor: dr hab. inż. 
Marcin Banach, recenzenci: prof. dr hab. 
Leszek Tymczyna (Uniwersytet Przyrod-
niczy w Lublinie); dr hab. inż. Agnieszka 
Generowicz (PK); 19 XI 2014 r. 

dr inż. Stanisław Famielec (stu-
dia doktoranckie) — „Proces spalania 
odpadów garbarskich w piecu tunelo-
wym jako metoda ich unieszkodliwia-
nia”; promotor: prof. dr hab. Krystyna 
Wieczorek-Ciurowa; recenzenci: prof. dr 
hab. Lucjan Pawłowski (PL); dr hab. inż. 
Krzysztof Pikoń (PŚ); 19 XI 2014 r.

dr inż. Krzysztof Neupauer (C-3) 
— „Analiza efektywności energetycz-
nej i systemu sterowania hybrydowej 
instalacji grzewczej z odnawialnymi 
źród łami energii”; promotor: prof. dr 
hab. inż. Janusz Magiera; recenzen-
ci: prof. dr hab. inż. Marek Berezowski 
(PŚ), prof. dr hab. inż. Wojciech Zalew-
ski (PK); 19 XI 2014 r.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Piotr Stecz (L-4) — „Wpływ 

działania na budynki długotrwałych ob-
ciążeń dynamicznych, generowanych 
przejazdami pociągów metra”; promo-
tor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła; 
recenzenci: prof. dr hab. inż. Tadeusz 
Tatara (PK), dr hab. inż. Rajmund Oruba 
(AGH); 19 XI 2014 r.

Dr hab. inż. arch. Krystyna 
Dąbrowska-Budziło, prof. PK zosta-
ła uhonorowana Nagrodą ECLAS za 
Osiągnięcia Życia. Laureatka, związa-
na od początku kariery akademickiej 
z Wydziałem Architektury Politechniki 
Krakowskiej, otrzymała nagrodę za 
osiągnięcia dydaktyczne i naukowe 
w dziedzinie architektury krajobrazu.

Na to wyróżnienie dr hab. Kry-
styna Dąbrowska-Budziło zasłużyła 
jako ceniony dydaktyk. Laureatka jest 
autorką trzech znaczących książek 

z zakresu architektury krajobrazu 
i licznych artykułów naukowych. Na-
grodę ECLAS odebrała 24 września 
podczas kongresu tej organizacji 
w Porto, w Portugalii.

ECLAS (European Council of 
Landscape Architecture Schools, Eu-
ropejska Rada Szkół Architektury Kraj-
obrazu) jest organizacją, która zrzesza 
szkoły wyższe kształcące w ramach 
kierunku „architektura krajobrazu” 
w Europie.

(R.)

Cenna nagroda dla Krystyny Dąbrowskiej-Budziło
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Podczas dwudziestej pierwszej 
międzynarodowej konferencji z zakre-
su sztuki ogrodowej i dendrologii hi-
storycznej mówiono o zagrożeniach, 
jakie zabytkowym ogrodom niesie 
współczesny świat. Obrady toczyły 
się od 5 do 7 listopada na Politechni-
ce Krakowskiej, a konferencja została 
zaliczona w poczet wydarzeń jubile-
uszowych związanych z 70-leciem 
uczelni.

Naczelnym celem było określenie 
charakteru niebezpieczeństwa, na ja-
kie narażone są ogrody zabytkowe, 
i konsekwencji takiego stanu rzeczy. 
Nazwanie czynników, które szkodzą 
obszarom zieleni zabytkowej, stanowiło 
punkt wyjścia do rozważań nad sposo-
bami przeciwdziałania takiej degradacji, 
do określenia metod skutecznej ochro-
ny dzieł ogrodowych i zachowania ich 

wartości. Istotną częścią konferencyjnej 
debaty stało się przedstawienie sposo-
bów przeciwdziałania zagrożeniom, za-
równo w aspekcie prawnym, ekonomicz-
nym, przyrodniczym i kompozycyjnym, 
także projektowym i wykonawczym. 
Ważne okazało się również porównanie 
polskiego ujęcia problemu ze stanem 
dziedzictwa ogrodowego na terenach 
Słowacji, Czech, Węgier oraz Ukrainy. 

Prócz obrad głównych, 5 listopada 
odbyła się także druga sesja studencka. 
Referaty wygłosiło szesnaścioro studen-
tów z czterech ośrodków akademickich. 
Jury w składzie: prof. dr hab. inż. arch. 
Anna Mitkowska, dr hab. inż. arch. Ma-
ciej Motak, dr inż. arch. Anna Staniew-
ska, dr inż. arch. Agnieszka Matusik, 
mgr inż. arch. krajobrazu Katarzyna 
Rajss-Kałużna oraz dr inż. arch. Kata-
rzyna Hodor oceniło podjęty w tych wy-

stąpieniach problem badawczy, zastoso-
wane podejście i spójność opracowania 
z tematyką konferencji. W konkursie 
naukowym pierwsze miejsce przyznano 
Iwonie Kluzie z PK i Mateuszowi Wą-
skiemu z UJ.

Konferencji towarzyszyły także gra 
terenowa dla studentów (służyła do 
rozpoznania zagrożeń zieleni histo-
rycznego, krakowskiego Kazimierza) 
oraz związane z nią warsztaty, w któ-
rych wzięli udział studenci architektury 
wnętrz (ASP), architektury i architektury 
krajobrazu (PK). Zajęcia prowadzili spe-
cjaliści, m.in. z dziedziny projektowania 
mebli (dr Łukasz Sarnat z WAW ASP), 
projektowania zieleni (mgr inż. Katarzy-
na Fabijanowska, WA PK), projektowa-
nia grafi cznego (dr inż. arch. Miłosz Zie-
liński, WA PK) oraz malarstwa (artysta 
malarz Roman Zakrzewski). Zadanie 
polegało na zaaranżowaniu i aktywiza-
cji niezagospodarowanych przestrzeni 
dzielnicy Kazimierz poprzez wprowa-
dzenie mebli i innych elementów nada-
jących im nową funkcję oraz charakter 
i tożsamość, tak by połączyć historycz-
ne przestrzenie, współczesne materiały 
i koncepcje projektowe.

Ocenie podlegały zarówno pomy-
sły projektowe w postaci planszy i ma-
kiet mebla, jak i autorska prezentacja 
całości. Spośród 7 rywalizujących ze 
sobą grup projektowych jury (w skła-
dzie: dr inż. arch. Andrzej Domarzewski, 
dr Wojciech Kapela, mgr inż. arch. Woj-
ciech Rymsza-Mazur, mgr inż. arch. kraj. 
Anna Steuer-Jurek, dr inż. arch. Katarzy-
na Łakomy) wyłoniło laureata i przyznało 
pierwsze miejsce zespołowi w składzie: 
Albert Rejman, Patrycja Sateja, Pauli-
na Sroga. Dwa zespołowe wyróżnienia 
otrzymali: Agnieszka Kowal, Sabina 
Motak, Krystian Motyl oraz Ewa Czekaj, 
Agnieszka Wereska i Katarzyna Kryk.

W konferencji i w imprezach towarzy-
szących wzięło udział ponad 200 osób, 
reprezentujących różne ośrodki nauko-
we, badawcze, muzealne, urzędy, obec-
ni byli także projektanci, wykonawcy 
i pasjonaci sztuki ogrodowej.

Okolicznościowa wystawa, towa-
rzysząca konferencji, przedstawiała 
fragment dorobku prof. Anny Mitkow-
skiej, m.in. autorskie karty przygo-
towywane w celu wpisania na listę 

Eksperci z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej obradowali na PK

Współczesne zagrożenia ogrodów zabytkowych
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UNESCO Kalwarii Zebrzydowskiej i inne 
nagrodzone prace badawcze, projekto-
we, naukowe. Zaprezentowane zostały 

Studenci tworzyli projekty dotyczące niezagospodarowanych 
przestrzeni krakowskiego Kazimierza
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również realizacje podno-
szące jakość przestrzeni 
publicznych, m.in. rynek 
w Lanckoronie i półpub-
licznych, jak Ogród Maryj-
ny w Pilicy.

Głównymi organiza-
torami konferencji byli: 
Zakład Sztuki Ogrodo-
wej i Terenów Zielonych 
Instytutu Architektury 
Krajobrazu PK, Sek-
cja Sztuki i Architektu-
ry Ogrodowej Komisji 
Urbanistyki i Architektu-
ry Oddziału PAN w Kra-
kowie oraz Instytut Bota-

niki im. Władysława Szafera. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objął Polski 
Komitet Narodowy Międzynarodowej 

Rady Ochrony Zabytków ICOMOS oraz 
rektor PK prof. Kazimierz Furtak. 

Konferencja z zakresu sztuki ogrodo-
wej i dendrologii historycznej zapoczątko-
wana w 1993 r. przez prof. A. Mitkowską 
do dnia dzisiejszego cieszy się niesłabną-
cą popularnością, stanowiąc ważną plat-
formę wymiany doświadczeń badawczych 
i projektowych specjalistów z kraju i za 
granicy. W przyszłym roku konferencja do-
tyczyć będzie współczesnych i historycz-
nych parków miejskich i ich roli w kompo-
nowaniu przestrzeni.

Katarzyna Hodor
Katarzyna Łakomy

Dr inż. arch. Katarzyna Hodor i dr inż. arch. 
Katarzyna Łakomy są adiunktami Zakładu 
Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych Insty-
tutu Architektury Krajobrazu PK.

Ostatnie swoje posiedzenie w koń-
czącej się kadencji odbyła Rada 
Muzeum Politechniki Krakowskiej. 
30 października podsumowano minio-
ne cztery lata, jak również całe dziesię-
ciolecie dotychczasowej działalności 
placówki. W trakcie dyskusji nakreślo-
no także kierunki dalszych działań. 

W pierwszej części posiedzenia 
uczestniczył rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak, który uznał Muzeum PK za bardzo 
pożyteczne i udane dzieło. Mówiąc o jego 
znaczeniu, rektor podkreślił, że bez historii 
nie ma tożsamości. Z uznaniem wypowia-
dał się o dynamice działań Rady Muzeum 
oraz autentycznej chęci służenia Politech-
nice, widocznej w pracy poszczególnych 
osób wchodzących w skład rady. 

Efekty ostatnich czterech lat funkcjo-
nowania muzeum przedstawił prorektor 
dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prof. 
PK, który sprawuje bezpośrednią opiekę 
nad jednostką z ramienia władz uczelni. 
Przypomniał on zorganizowanie intere-
sujących wystaw czasowych (dwu z nich 
towarzyszyło wydanie biuletynu), powięk-
szenie zasobów do prawie 300 ekspo-
natów, a także zakupienie w 2012 r. spe-
cjalnego programu do ewidencji zbiorów, 
spełniającego wymagania stawiane przez 
ustawę o muzeach. Prorektor Białkiewicz 
mówił też o licznych gościach Muzeum PK 
— grupach młodzieży szkolnej, osobach 
indywidualnych i gościach zagranicznych. 

Posiedzenie Rady Muzeum PK

Bez historii nie ma tożsamości
Od maja 2013 r. do 30 paź-
dziernika 2014 r. muzeum 
odwiedziło ponad tysiąc osób 
(nie licząc gości wystaw cza-
sowych). 

Za konstruktywną pracę 
prorektor dziękował członkom 
rady, w tym jej przewodniczą-
cemu prof. Marcinowi Chrza-
nowskiemu. Podziękowania 
skierował też do rektora Ka-
zimierza Furtaka za stałe 
wspieranie tej jednostki. 

W dyskusji, która się na-
stępnie rozwinęła, mówiono 
głównie o planach na przy-
szłość i podejmowaniu nowych 
inicjatyw. Prof. Marcin Chrza-
nowski podał pod rozwagę 
kwestię dostosowania progra-
mu działalności Muzeum PK 
do zmian zachodzących we 
współczesnym muzealnictwie. 
Wskazał przy tym na możli-
wość wybrania kierunku zbli-
żonego do programu Między-
narodowego Centrum Kultury, 
kierowanego przez prof. Jacka 
Purchlę. Członkowie rady ze 
swojej strony zgłosili sugestie 
dotyczące przyszłych ekspo-
zycji i form działania. 

(ps)
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Po części ofi cjalnej długo jeszcze toczyły się dyskusje ku-
luarowe. Na zdjęciu: kierująca Muzeum PK Maria Molo-
-Gąsiorek w rozmowie z prorektorem Andrzejem Białkiewi-
czem (z prawej) i prof. PK Zbigniewem Poradą
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Rada Muzeum debatuje o przyszłości placówki
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Wzorem lat ubiegłych Instytut Me-
chaniki Budowli zorganizował w dniach 
11 i 12 września IX Seminarium „Wpływ 
hałasu i drgań wywołanych eksploata-
cją transportu szynowego na budynki 
i ludzi w budynkach — diagnostyka 
i zapobieganie WIBROSZYN 2014”. Wy-
głoszonych zostało 7 referatów proble-
mowych, a także przedstawiono sześć 
prezentacji technicznych.

Seminarium, powołane do życia 
z inicjatywy obecnego dyrektora Insty-
tutu Mechaniki Budowli PK prof. Krzysz-
tofa Stypuły, skupiło w tym roku około 
50 specjalistów ze świata nauki i prakty-
ki, zajmujących się zarządzaniem trans-
portem szynowym, projektowaniem, 
budową i eksploatacją tras kolejowych, 
tramwajowych i metra, a także ochroną 
środowiska w terenie zabudowanym. 

W czasie obrad prof. Janusz Kawec-
ki (Katedra Statyki i Dynamiki Budowli 
PK) wygłosił referat „Nowelizacja normy 
dotyczącej wpływu drgań na ludzi w bu-
dynkach jako rezultat badań objętych te-
matem PT1.7 w programie POIG”; dr inż. 
Krzysztof Kozioł i prof. Krzysztof Stypuła 
(obaj z Katedry Statyki i Dynamiki Budow-
li PK) przedstawili referat „Uwagi dotyczą-
ce stosowania wibroizolacji w nawierzch-
niach szynowych”; prof. Krzysztof Stypuła 
i mgr inż. Piotr Stecz (Laboratorium Ba-
dania Odkształceń i Drgań Budowli PK) 
przedstawili referat „Wpływ prędkości 
przejazdu tramwajów na poziom drgań 
generowanych w budynkach”; Ewa Ma-
kosz (Biuro Ochrony Środowiska PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA) zaprezen-

towała referat „Ochrona środowiska 
przed hałasem i drganiami w projektach 
kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe 
SA”; w kolejnym referacie prof. Krzysztof 
Stypuła i prof. Tadeusz Tatara (Katedra 
Statyki i Dynamiki Budowli PK) omówili 
„Wybrane wyniki pomiarów drgań wy-
wołanych testowymi przejazdami pocią-
gu Pendolino na CMK”; ponadto dr inż. 
Janusz Bohatkiewicz (Ekkom Sp. z o.o., 
Wydział Budownictwa i Architektury Po-
litechniki Lubelskiej), mgr inż. Sebastian 
Biernacki (Ekkom Sp. z o.o.) i mgr inż. 
Maciej Hałucha (Ekkom Sp. z o.o.) przed-
stawili dwa referaty — „Pomiary i anali-
zy akustyczne od przejazdów pociągów 
z dużą prędkością na przykładzie jazd 
testowych pociągu Pendolino po Central-
nej Magistrali Kolejowej” oraz „Oddziały-
wanie akustyczne tras komunikacyjnych 
na ptaki”. 

Uczestnicy seminarium wysłuchali 
także sześciu prezentacji technicznych, 
przedstawionych przez fi rmę Ekkom 
Sp. z o.o. oraz przez sponsorujące se-
minarium specjalistyczne fi rmy, należące 
do światowej czołówki producentów ma-
teriałów wibroizolacyjnych: TINES Capital 
Group SA (Kraków), Getzner Werkstoffe 
GmbH (Bürs, Austria), Calenberg Ingenie-
ure GmbH (Salzhemmendorf, Niemcy), 
RockDelta, ROCKWOOL A/S (Hedehuse-
ne, Dania), CDMca Ltd (Toronto, Kanada). 

Formuła seminarium została tak po-
myślana, aby w jego trakcie było sporo 
czasu na wymianę poglądów pomię-
dzy specjalistami z zakresu ochrony 
środowiska przed hałasem i drganiami 

IX seminarium WIBROSZYN 2014

Transport szynowy a środowisko
komunikacyjnymi a ludźmi zajmującymi 
się projektowaniem i eksploatacją trans-
portu szynowego. Tak było i tym razem, 
a spora część dyskusji dotyczyła roli pro-
blematyki ochrony przed hałasem i wibra-
cjami w przygotowaniu szeroko zakrojo-
nych inwestycji w transporcie szynowym 
w ramach nowej perspektywy fi nansowa-
nia inwestycji ze środków unijnych. 

Dwudniowe obrady otworzył dy-
rektor Instytutu Mechaniki Budowli PK 
prof. Krzysztof Stypuła (przewodniczący 
komitetu organizacyjnego), a uczestni-
ków powitali rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak, dziekan Wydziału Inżynierii 
Lądowej PK prof. Tadeusz Tatara i wi-
ceprzewodniczący Komitetu Inżynierii 
Lądowej PAN prof. Marian Tracz. Semi-
narium zostało w bieżącym roku objęte 
patronatem PKP Polskie Linie Kolejowe 
SA i wpisane do kalendarza konferencji 
z zakresu transportu szynowego. 

Tradycyjnie na zakończenie pierw-
szego dnia obrad miała miejsce kolacja 
inżynierska. W jej trakcie, na prośbę 
zebranych, prof. Krzysztof Stypuła prze-
czytał kilka swoich nowych wierszy. 

(R.)

Zawartość referatów dotyczą-
cych badań, które wykonano pod-
czas przejazdów testowych pociągu 
Pendolino, przedstawiliśmy w in-
formacji opublikowanej w numerze 
10/2014 „Naszej Politechniki”.

Uczestnicy konferencji (na zdjęciu u góry). Dyskutowano także w przerwie obrad (zdjęcie obok): prof. Janusz Kawecki — pierwszy z lewej, następ-
nie rektor PK prof. Kazimierz Furtak, prof. Marian Tracz i prof. Krzysztof Stypuła
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Dziewiąta edycja Dni Jana Pawła II 
przebiegała pod hasłem „Nadzieja”. Od 
3 do 6 listopada w obiektach szkół wyż-
szych i Kościoła katolickiego w Kra-
kowie zorganizowano serię spotkań 
o charakterze naukowym i kulturalnym, 
nawiązujących do osoby i duchowego 
dziedzictwa Papieża Polaka. W gronie 
uczelni oddających hołd świętemu nie 
mogło zabraknąć Politechniki Krakow-
skiej, od której Jan Paweł II przyjął tytuł 
honorowego senatora i profesora.

Nasza uczelnia zorganizowała otwar-
ty konkurs fotografi czny pt. „Nadzieja”. 
Co ciekawe, wśród 49 autorów, którzy 
nadesłali swe prace, było kilkoro bardzo 
młodych ludzi, uczniów, którzy w chwili 
śmierci Jana Pawła II mieli zaledwie po 
kilka lat. I to właśnie jeden z nich, 15-letni 
Tomasz Śmigla, okazał się zwycięzcą, 
pokonując znacznie bardziej doświad-
czonych fotografi ków.

Tomasz Śmigla chodzi do III klasy gim-
nazjum. Robienia zdjęć uczył się głównie 
od taty, który fotografi ą zajmuje się zawo-
dowo. Drugim hobby laureata jest gra na 
organach i muzyka elektroniczna. Umie-
jętności w tej dziedzinie doskonali, ucząc 
się w szkole muzycznej w Prokocimiu. 
Nie podjął jeszcze decyzji co do kierunku 
przyszłych studiów, ale sądzi, że tym wy-
borem będzie właśnie muzyka. Wernisaż 
wystawy pokonkursowej odbył się 5 listo-
pada w Galerii „Gil”, wzięli w nim udział 
prorektorzy PK — prof. Dariusz Bogdał 

i prof. Leszek Mikulski 
oraz dyrektor admini-
stracyjna Lidia Po-
nanta. Przybyłych go-
ści, w tym laureatów, 
powitał prof. Stefan 
Dousa, który dzię-
kował wszystkim 
uczestnikom za udział 
w konkursie.

Tego samego dnia 
w godzinach przed-
południowych odby-
ło się najważniejsze 
wydarzenie tegorocz-
nych Dni Jana Pawła 
II — sesja naukowa 
„Drogi nadziei” na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Wziął w niej udział kard. 
Stanisław Dziwisz. Przybyła także była 
premier i ambasador Polski w Watykanie 
Hanna Suchocka.

Ponadto Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II zorganizował 4 listopada II Mię-
dzynarodowy Kongres „Dziedzictwo 
Jana Pawła II Wielkiego” oraz konferen-
cję naukową „Dziedzictwo Jana Pawła II 
w bibliotekach i archiwaliach krajowych 
i zagranicznych”. Odbyły się też sesje 
i panele dyskusyjne na innych uczel-
niach. Urządzono koncerty, wieczór 
poetycko-muzyczny i głośne czytanie 
tekstów Karola Wojtyły.

6 listopada, na zakończenie cyklu, 
w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II 

15-letni Tomasz Śmigla wygrał konkurs fotografi czny PK

Dziewiąte Dni Jana Pawła II

Zdobywca I nagrody Tomasz Śmigla z rodzicami

odprawiona została msza św., po której 
wręczono nagrody laureatom konkur-
su literackiego. Pierwsze miejsce zajęła 
Magdalena Świgost, studentka IV roku 
studiów doktoranckich na Wydziale Filo-
zofi cznym UJ za pracę „Nie ma ciemności 
bez gwiazdy — zmagania o nadzieję czło-
wieka współczesnego”. Na uwagę zasłu-
guje też laureat drugiego miejsca, student 
Wyższego Seminarium Duchownego To-
warzystwa Chrystusowego, kleryk Maciej 
Koczaj, który wygrał konkurs ubiegłorocz-
ny. W jury konkursu, któremu przewodni-
czyła prof. Zofi a Zarębianka z UJ, zasia-
dała prof. Joanna Dulińska, prodziekan 
Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

(ps)

Dobiega końca prowadzony na 
Politechnice Krakowskiej od czerwca 
2013 r. projekt „Ochrona patentowa 
i komercjalizacja unikatowych tech-
nologii syntez mechanochemicznych, 
realizowanych za pomocą ultraener-
getycznych młynów rotacyjnych”. 
Wpisuje się on w wieloletnie prace 
naukowo-badawcze i badawczo-
-rozwojowe prowadzone na Wydziale 
Inżynierii i Technologii Chemicznej 
PK pod kierownictwem prof. Krystyny 
Wieczorek-Ciurowej. 

Prace te doprowadziły do stworzenia 
nowych koncepcji udoskonalenia apa-

Komercjalizacja unikatowych technologii chemicznych
ratury do mechanochemicznych syntez 
funkcjonalnych nano- i mikromateriałów. 
Zabezpieczenie pomysłów wymaga jed-
nak kosztownych zastrzeżeń patento-
wych w kraju i za granicą. Sfi nansowa-
nie powyższych procedur jest możliwe 
w przypadku projektów realizowanych 
w ramach Programu Operacyjnego In-
nowacyjna Gospodarka. 

Z tego właśnie programu, dysponują-
cego środkami z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego Unii Europej-
skiej, został dofi nansowany wspomniany 
na wstępie projekt, który powstaje we 
współpracy z zespołem dr. inż. Ryszarda 

Moszumańskiego z Wydziału Mecha-
nicznego. — Bez tego dofi nansowania 
nasze rozwiązania pozostałyby tylko 
pustą koncepcją — mówi kierownik 
projektu prof. Krystyna Wieczorek-
-Ciurowa, która jednocześnie podkreśla 
profesjonalną pomoc ze strony Zespołu 
ds. Komercjalizacji, działającego na PK. 
Zwraca uwagę, że przygotowując oferty 
dla potencjalnych odbiorców chronionej 
technologii, zespół umożliwił komercjali-
zację innowacyjnych rozwiązań i nawią-
zanie współpracy z przedsiębiorcami.

(R.)
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To była już 15. edycja konkursu 
„Architektura Betonowa”. Ogłoszenie 
wyników nastąpiło 20 października 
na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej i połączone było z otwar-
ciem wystawy pokonkursowej. Na 
konkurs wpłynęło 14 prac dyplomo-
wych z pięciu wydziałów architektury 
szkół wyższych. 

Nagrody w tym roku otrzymali: 
— arch. Martyna Ziółkowska — za pra-

cę „Cyberbiuro — biurowiec przy-
szłości” (promotor: dr inż. arch. Joan-
na Jabłońska; Wydział Architektury 
Politechniki Wrocławskiej); 

— arch. Agnieszka Kalita — za pra-
cę „Kościół w zabudowie miejskiej” 
(promotor: dr inż. arch. Jan Wrana; 
Wydział Architektury Politechniki Lu-
belskiej); 

— arch. Mateusz Sarzyński — za pracę 
„Muzeum Sztuki Współczesnej” (pro-
motor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz 
Kozłowski; Wydział Architektury Poli-
techniki Krakowskiej).
Wyróżnieniami uhonorowano nastę-

pujące osoby: 
— arch. Martę Góralską — za pracę 

„Mała elektrownia wodna” (promotor: 
dr hab. inż. arch. Jan Słyk, prof. PW; 
Wydział Architektury Politechniki 
Warszawskiej); 

— arch. Annę Korzeń — za pracę „Light 
SPA — centrum odnowy” (promotor: 
dr inż. arch. Ada Kwiatkowska; Wy-
dział Architektury Politechniki Wroc-
ławskiej); 

— arch. Annę Dobrowolską — za pra-
cę „Centrum wystawiennicze w Kra-
kowie” (promotor: prof. dr hab. inż. 

arch. Dariusz Kozłowski; Wydział Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej).
Nadesłane prace oceniało jury 

w składzie: przewodniczący — 
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurko-
vich (dziekan WA PK), sędzia referent 
— prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wro-
na (dziekan WA Politechniki Warszaw-
skiej), członkowie jury: prof. dr hab. 
inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska 
(dziekan WA Politechniki Wrocławskiej), 
prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągie-
wicz (WA PK), inż. Zbigniew Pilch (dy-
rektor ds. marketingu Stowarzyszenia 
Producentów Cementu). Obrady jury 
odbyły się 7 października.

„Architektura Betonowa” po raz piętnasty

W uroczystości wręczenia nagród 
wziął udział rektor Politechniki Krakow-
skiej prof. Kazimierz Furtak. Obecni byli 
też: prorektor PK dr hab. inż. arch. Andrzej 
Białkiewicz, prof. PK, dziekan Wydziału 
Architektury PK prof. Jacek Gyurkovich, 
dyrektor Zbigniew Pilch, a także prezes 
krakowskiego oddziału Stowarzyszenia 
Architektów Polskich, Bohdan Lisowski. 
Laureatom wręczono dyplomy, statuetki 
„Architektura Betonowa” autorstwa Dariu-
sza Kozłowskiego, a także wydawnictwa 
Stowarzyszenia Producentów Cementu 
i Politechniki Krakowskiej.

(R.)

Projekt Agnieszki Kality

Projekt Mateusza Sarzyńskiego Projekt Martyny Ziółkowskiej



12/2014 NASZA POLITECHNIKA

19

A
rt

yk
uł

y

W 2014 r. Biuro Karier Politechniki 
Krakowskiej przeprowadziło jednocześ-
nie badanie losów absolwentów rocznika 
2013 (po roku od ukończenia studiów) 
i badanie absolwentów rocznika 2011 (po 
trzech latach od momentu zakończenia 
studiów). Uzyskane dane, w zestawieniu 
z informacjami z poprzednich ankiet, po-
zwalają na dokonanie porównania, w jaki 
sposób zmienia się sytuacja absolwen-
tów na rynku pracy; jak wypada ocena 
kształcenia na PK z punktu widzenia ko-
lejnych roczników absolwentów (2011, 
2012, 2013) oraz na przestrzeni lat (rocz-
nik 2011 badany był po roku i po trzech 
latach od ukończenia studiów). 

Badania przeprowadzono zgodnie 
z wymogami obowiązującej ustawy „Pra-
wo o szkolnictwie wyższym”. Ustawa 
w formie obowiązującej od 1 październi-
ka 2014 r. zwalnia uczelnie z obowiązku 
monitorowania karier zawodowych absol-
wentów, przerzucając go na urząd mini-
stra do spraw szkolnictwa wyższego we 
współpracy z ZUS1. Politechnika Krakow-
ska nadal będzie prowadziła badania lo-
sów swoich absolwentów. Stanowią one 
istotny element zarówno wewnątrzuczel-
nianego systemu ewaluacji, jak i oceny 
jakości kształcenia dokonywanej przez 
Polską Komisję Akredytacyjną. 

W niniejszym artykule przestawiamy 
najważniejsze informacje, jakie udało 
nam się uzyskać. Co roku opracowywa-
ny jest szczegółowy raport dla uczelni 

1 Zgodnie z art. 13b „Ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zmianie »Ustawy — Prawo 
o szkolnictwie wyższym«”.

oraz raporty dla poszczególnych wydzia-
łów. Najważniejsze wyniki prezentujemy 
na stronie Biura Karier, pod adresem: 
www.kariery.pk.edu.pl.

ROCZNIK 2013: badani po roku 
od ukończenia studiów

Tegoroczne badanie objęło absol-
wentów, którzy ukończyli studia magister-
skie w okresie od 1 marca do 31 grudnia 
2013 r. Za pomocą ankiety przebadano 
650-osobową grupę absolwentów w rok 
od uzyskania dyplomu (w tym okresie 
studia ukończyło 1616 osób). Próba 
odzwierciedla proporcje populacji pod 
względem płci (41 proc. badanych sta-
nowiły kobiety, 59 proc. to mężczyźni) 
oraz trybu studiów (83 proc. to studenci 
stacjonarni). Najliczniej w badaniu repre-
zentowane były największe wydziały PK: 

Wydział Inżynierii Lądowej (31 proc.), 
Wydział Mechaniczny (24 proc.) oraz 
pierwszy raz z taką frekwencją Wydział 
Architektury (17 proc.).

Zatrudnienie
Rok od ukończenia studiów pracu-

je 91 proc. absolwentów rocznika 2013. 
Jest to najwyższy odnotowany dotąd 
wynik, przy czym w zawodzie pracu-
je 77 proc. Liczba bezrobotnych i nie-
aktywnych zawodowo wśród rocznika 
2013 jest najniższa (wśród dotychczas 
przebadanych roczników)  i wynosi od-
powiednio — 6,5 proc. oraz 2,3 proc. 
Najwyższe wskaźniki zatrudnienia za-
notowaliśmy, podobnie jak w poprzed-
nim roku, wśród studentów kierunków: 
informatyka (96 proc.), budownictwo 
(94 proc.) oraz zarządzanie i inżynieria 
produkcji (92 proc.). Liczba osób prowa-
dzących własną fi rmę (około 5 proc.) oraz 
pracujących za granicą (około 4 proc.) 
utrzymuje się na podobnym poziomie we 
wszystkich badanych dotąd rocznikach 
(tegoroczne badanie przeprowadzono już 
po raz trzeci). Charakter aktywności za-
wodowej absolwentów PK rocznika 2011 
i rocznika 2013 przedstawia wykres 1.

Po studiach na Politechnice Krakowskiej
Wzrasta poziom zatrudnienia, rośnie też odsetek przedsiębiorców, 
a większość ankietowanych czerpie z pracy satysfakcję — wynika 
z najnowszych badań losów zawodowych absolwentów PK

Badania Biura Karier Politechniki Krakowskiej potwierdzają, że i tak dobra 
pozycja absolwentów naszej uczelni na rynku pracy nadal się poprawia. 
Dyplom PK pozwala znaleźć stosunkowo szybko dobrze płatną, zgodną 

z wykształceniem pracę. Co ważne: po studiach nie maleją także ambicje osób 
z tytułem magistra inżyniera — chętnie doskonalą swe umiejętności i zdoby-
wają nową wiedzę. Sytuacja zawodowa absolwentów PK staje się więc coraz 
bardziej stabilna.

Wykres 1. Porównanie aktywności zawodowej absolwentów PK rocznika 2011 i rocznika 2013
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Absolwenci rocznika 2013 zarabiają 
nieco mniej od swoich starszych kolegów 
— wynagrodzenie 58 proc. absolwentów 
wynosi do 3 tys. zł brutto, jednak śred-
nie zarobki utrzymują się na poziomie 
od 2,5 tys. zł do 3 tys. zł brutto (kobiety 
otrzymują średnio tysiąc złotych mniej 
oraz rzadziej awansują — jest to związa-
ne z krótszym stażem pracy zawodowej 
oraz nieco mniejszym odsetkiem pracu-
jących w zawodzie kobiet, jak również 
z rodzajem umowy: częściej zawiera-
ją umowy stażowe, rzadziej — umowy 
o pracę). Obecnie 77 proc. absolwentów 
jest zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę. W porównaniu z poprzednimi 
rocznikami nasi absolwenci częściej 
podpisują umowy cywilnoprawne oraz 
stażowe (łącznie: 15 proc. rocznika 
2011, 21 proc. rocznika 2013). Szczegó-
łowe informacje prezentuje wykres 2.

Co trzeci absolwent swoją obecną 
pracę znalazł już podczas studiów, na-
tomiast co piąty po obronie zdążył już 
zmienić miejsce pracy. Większość pra-
cuje w Małopolsce, 59,5 proc. mieszka 

i pracuje w Krakowie, 14 proc. dojeż-
dża do Krakowa z innych miejscowości 
w województwie. 74 proc. absolwentów 
wyemigrowałoby, gdyby proponowana 
praca była zgodna z wykształceniem. 
Co trzeci badany pracuje w fi rmie za-
trudniającej więcej niż 250 osób. Do 
poszukiwania pracy najczęściej wyko-
rzystywali Internet, wyszukując oferty 
pracy (75 proc.) oraz rejestrując się na 
portalach pracy (34 proc.). Ponad po-
łowa (59 proc.) nawiązała bezpośredni 
kontakt z fi rmą (w zeszłorocznych bada-
niach 40 proc.), a 34 proc. wykorzysty-
wało dodatkowo sieć swoich kontaktów 
(spadek z 39 proc.)2.

Perspektywy zawodowe
Dalsze kształcenie podjęło 63,5 proc. 

rocznika 2013. W ciągu roku po stu-
diach najwięcej, bo 47 proc. absol-
wentów uczestniczyło w szkoleniach 

2 Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowie-
dzi nie sumują się do 100 proc.

organizo wanych w pracy lub (i) poza nią. 
W kursach (zawodowych oraz kształcą-
cych kompetencje ogólne) brało udział 
25 proc., co czwarty badany uczęszczał 
na prywatne lekcje (np. nauki języka ob-
cego). Inne studia rozpoczęło 12 proc. 
absolwentów (w przypadku 9 proc. 
studia nadal trwają), a 4 proc. podjęło 
naukę w szkole zawodowej. W więcej 
niż jednej z podanych form kształcenia 
uczestniczyło 38 proc. absolwentów.

Po roku od ukończenia studiów ab-
solwenci 2013 wysoko oceniają swoje 
szanse na rynku pracy, zwłaszcza jeśli 
chodzi o możliwość pracy w zawodzie 
(85 proc. dostrzega taką szansę) oraz sa-
tysfakcjonujące zarobki (75,5 proc.), sła-
biej oceniają swoją elastyczność zawo-
dową oraz możliwość założenia własnej 
fi rmy (ponad 60 proc.). Samoocenę tę 
prezentuje wykres 3. Ponownie studia na 
naszej uczelni wybrałoby 62 proc. roczni-
ka 2013. Badani, którzy deklarowali wy-
bór innego kierunku, wskazywali głównie 
na inne realizowane na PK: informatykę 
(28 proc.), mechanikę i budowę maszyn 
(8 proc.) oraz automatykę (5 proc.).

ROCZNIK 2011: Badani po trzech 
latach od ukończenia studiów

Absolwenci rocznika 2011 są pierw-
szymi, wśród których przeprowadziliśmy 
dwa etapy badania — po roku i po trzech 
latach od obrony. Są to w większości 
osoby, które studiowały jeszcze w sys-
temie studiów jednolitych magisterskich. 
W badaniu po trzech latach od ukończe-
nia studiów uczestniczyło 52 proc. absol-
wentów, do których wysłaliśmy ankietę3. 
W miarę upływu czasu od ukończenia 
studiów zmniejsza się liczba absolwen-
tów, którzy biorą udział w badaniu. Jed-
nak ci, którzy wypełniają ankietę, chętnie 
dzielą się swoimi opiniami i refl eksjami — 
również krytycznymi — na temat studiów, 
systemu kształcenia oraz rynku pracy.

Sytuacja absolwentów na rynku 
pracy

Badanie pokazało, że sytuacja na-
szych absolwentów na rynku pracy jest 
jeszcze bardziej korzystna niż przed 

3 Badanie przeprowadzono na próbie 440 
absolwentów studiów magisterskich. Wśród 
respondentów kobiety stanowiły 28 proc., 
mężczyźni — 72 proc. Przeważali absolwenci 
studiów stacjonarnych (94 proc.), najczęściej 
Wydziału Inżynierii Lądowej (37 proc.) oraz 
Wydziału Mechanicznego (28 proc.).

Wykres 2. Dane dotyczą rodzaju umowy, jaką zawarli pracodawcy z absolwentami PK (rocznik 
2011 i rocznik 2013)

Wykres 3. Samoocena szans na rynku pracy absolwentów PK (rocznik 2013)
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dwoma laty. Wzrasta poziom zatrud-
nienia, rośnie odsetek przedsiębiorców 
oraz zatrudnionych zgodnie z profi lem 
kształcenia. Sytuacja badanych jest też 
bardziej stabilna, wobec czego mogą 
oni rzetelnie ocenić przydatność kom-
petencji zdobytych na studiach, a także 
w sposób przemyślany określić swoje 
oczekiwania i plany zawodowe.

Wykres 4 pokazuje, że po trzech 
latach od skończenia studiów pracuje 
93 proc. respondentów, w tym 11 proc. 
prowadzi własną fi rmę (dla 7 proc. jest to 
główna działalność zawodowa, dla 4 proc. 
— dodatkowa, poza etatem w fi rmie). Za-
trudnieni u pracodawcy, w 90 proc. pra-
cują na podstawie umowy o pracę i dwa 
razy częściej, niż na początku kariery, 
jest to umowa na czas nieokreślony. Spo-
śród badanych 2/3 znalazło zatrudnienie 
w województwie małopolskim (52 proc. 
w Krakowie). Poza regionem absolwenci 
PK najczęściej pracują w województwie 

śląskim, mazowieckim i podkarpackim. 
Około 7 proc. wyjechało za granicę, 
głównie do Niemiec. 

Sytuację zawodową badanych różni-
cuje płeć. Absolwentki rzadziej pracują 
w zawodzie, a także częściej są bez-
robotne (7 proc. kobiet poszukuje pra-
cy, wśród mężczyzn zaledwie 1 proc.). 
Ścieżka kariery kobiet przebiega wolniej 
— mimo że zasadniczo nie różnią się 
stażem pracy w fi rmie, zajmują niższe 
stanowiska i mniej zarabiają. Należy jed-
nak dodać, że częściej pracują w małych 
przedsiębiorstwach. Absolwentki mają 
mniej stabilne zatrudnienie, choć staty-
stycznie jest ono dla nich ważniejsze niż 
dla mężczyzn (różnica 10 p. proc.).

Cele zawodowe i satysfakcja 
z pracy

Do najczęściej wskazywanych przez 
respondentów celów zawodowych, obok 

stałego zatrudnienia, należą: równowa-
ga między pracą a życiem prywatnym 
oraz bycie ekspertem w swoim fachu. Co 
ciekawe, dane te są zbieżne z wynikami 
Universum Student Survey 20144 — naj-
większego badania opinii studentów na 
temat ich przyszłej kariery i oczekiwań 
wobec pracodawcy. Dla biorących udział 
w tym sondażu studentów Politechni-
ki Krakowskiej najważniejsze okazało 
się pozostawanie specjalistą w swojej 
dziedzinie (64 proc.), stabilne zatrud-
nienie (64 proc.) oraz work-life balance 
(48 proc.). Przegląd celów zawodowych 
i przypisanego im przez respondentów 
znaczenia zawiera tabela 1.

Warto zauważyć, że absolwenci 
generalnie realizują swoje cele w obec-
nej pracy, co przekłada się na wysoki 
poziom ich satysfakcji z pracy. Najbar-
dziej zadowoleni są z atmosfery w fi r-
mie, stabilności posady oraz charakteru 
wykonywanej pracy. Najczęściej skarżą 
się na ograniczone możliwości awansu, 
jednak co piąty badany zajmuje wyższe 
stanowisko w przedsiębiorstwie. Brak 
perspektyw awansu, równowagi mię-
dzy pracą a życiem prywatnym, a tak-
że chęć samorealizacji, są głównymi 
powodami, dla których prawie 30 proc. 
absolwentów planuje zmienić pracę 
w ciągu najbliższego roku (szczegóło-
we dane przedstawia wykres 5). Więk-
szość badanych odpowiedziała, że 
nadal zamierza pracować u obecnego 
pracodawcy. 

4 Dane pochodzą z indywidualnego rapor-
tu przygotowanego dla Politechniki Krakow-
skiej. W badaniu wzięło udział 233 studentów 
PK, średnio w wieku 22 lat. Raport jest do-
stępny w Biurze Karier.

Wykres 4. Sytuacja zawodowa absolwentów po roku i po trzech latach od ukończenia studiów 
(rocznik 2011)

Tabela 1. Cele zawodowe absolwentów

Cele zawodowe — wybory respondentów* Realizacja celów zawodowych [% respondentów, 
którzy wybrali ten cel jako ważny]

Kobiety Mężczyźni Ogółem W małym 
stopniu

W średnim 
stopniu W dużym stopniu

Stabilne zatrudnienie 67,8% 57,8% 60,0% 8,1% 16,9% 75,0%

Work-life balance 55,7% 53,3% 53,6% 21,6% 20,3% 58,2%

Bycie ekspertem w swojej dziedzinie 46,1% 51,4% 49,7% 8,4% 25,6% 66,0%

Kreatywność 33,9% 30,5% 31,2% 17,0% 24,4% 58,5%

Praca pełna wyzwań 17,4% 22,9% 21,2% 9,8% 17,4% 72,8%

Bycie liderem, zarządzanie zespołem 13,0% 15,2% 14,5% 14,3% 33,3% 52,4%

Niezależność 13,9% 13,3% 13,4% 15,5% 15,5% 69,0%

Kariera międzynarodowa  9,6%  7,3%  7,9% Brak danych szczegółowych 
(zbyt mała liczba odpowiedzi)

* Respondenci mogli wybrać trzy najważniejsze dla nich cele.
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Ocena jakości kształcenia
Spośród zatrudnionych w zawo-

dzie ponad 3/4 wykorzystuje w pracy 
wiedzę i umiejętności zdobyte na stu-
diach. Uczelnia przyczyniła się rów-
nież do doskonalenia kompetencji po-
zazawodowych absolwentów, takich 
jak: samoorganizacja, praca w grupie, 
uczciwość i troska o jakość. Ponadto, 
w trakcie studiów respondenci zdobyli 
lub rozwinęli swoje umiejętności w za-
kresie m.in.: myślenia analitycznego, 
prezentacji wyników własnej pracy, roz-
wiązywania praktycznych problemów 
czy kreatywności. (Tabela 2 zestawia te 
umiejętności).
Generalnie, absolwenci są zadowoleni 
z wyboru studiów — 61 proc. podjęłoby 
ponownie ten sam kierunek na PK, a po-
nad 3/4 poleciłoby naszą uczelnię swoim 
bliskim. Z perspektywy kilku lat doświad-
czenia na rynku pracy badani widzą 
jednak potrzebę zmian w programie 

kształcenia. Najczęściej zwracają uwa-
gę na konieczność upraktycznienia 
(69 proc.) oraz uaktualnienia (56 proc.) 
wiedzy przekazywanej studentom5. Po-
nadto, według ich opinii uczelnia powin-
na kłaść większy nacisk na obsługę spe-
cjalistycznych programów, nauczanie 
języków obcych oraz zacieśnić współ-
pracę z pracodawcami. 

*
W tym roku po raz pierwszy ankie-

ta umożliwiła respondentom dzielenie 
się swoimi refl eksjami na temat studiów, 
rynku pracy oraz kompetencji, jakie po-
winien posiadać inżynier. Jako podsu-
mowanie przytaczamy kilka wypowiedzi 
absolwentów rocznika 2011. 

„Z obserwacji ludzi pojawiających się 
w moje fi rmie zauważam, że kierunek stu-
diów nie ma dużego znaczenia (chyba że 
są to studia specjalistyczne np. chemia) 
podczas rekrutacji. Najważniejsze są do-
świadczenia zawodowe i predyspozycje 
indywidualne. Więc priorytetem dla każ-
dego studenta powinny być prawdziwe 
praktyki studenckie. Ale takie gdzie rze-
czywiście czegoś się uczymy i coś robimy. 
Bardzo ważne są umiejętności praktyczne 
i kreatywne rozwiązywanie problemów. 
Praca inżyniera, to nie tylko biuro, to re-
alne problemy, które trzeba rozwiązywać, 
czasem brudząc ręce”. 

(Absolwent WM, 27 lat, studia jedno-
lite magisterskie, stacjonarne)

5 Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowie-
dzi nie sumują się do 100 proc.

„Z perspektywy czasu podjąłbym stu-
dia znowu techniczne i pewnie znowu na 
PK (niekoniecznie ten sam kierunek), ale 
na pewno I stopień dziennie i II stopień 
zaocznie, pracując (lub przyuczając się 
do zawodu). Wykonując jak największą 
liczbę kursów (szkoleń), potraktował-
bym IIstopień jako sposób na rozwijanie 
swoich pasji i (lub) wymagań stanowiska 
pracy”. 

(Absolwent WM, 27 lat, studia jedno-
lite magisterskie, stacjonarne)

„Więcej obowiązkowych praktyk waka-
cyjnych, z tym że uczelnia powinna nawią-
zać kontakt z pracodawcami, przekonać 
ich, że warto zatrudnić studenta na prak-
tyki, tak aby korzyści odniosły obie stro-
ny — pracodawca i student. Więcej zajęć 
praktycznych w trakcie roku akademickie-
go. Obowiązkowe przynajmniej dwa języki 
obce i większy nacisk na ich naukę”. 

(Absolwent WIL, 27 lat, studia jedno-
lite magisterskie, stacjonarne)

„Politechnika Krakowska to miejsce, 
które zawsze będę dobrze kojarzyć, nie 
tylko ze względu na zdobytą wiedzę, ale 
również ludzi, których spotkałem. Jed-
nak po pięciu latach studiów i pracy w fi r-
mie budowlanej mogę wskazać bardzo 
konkretnie, aby na PK studiowało się 
lepiej, trzeba dostosować program stu-
diów do tego, czego naprawdę oczekują 
pracodawcy (…)”.

(Absolwentka WIL, 27 lat, studia jed-
nolite magisterskie, stacjonarne)

„Uczelnia musi być nastawiona bar-
dziej na umiejętności i praktykę niż na 
zajęcia teoretyczne. Potrzebna jest też 
głębsza specjalizacja na kolejnych latach”. 

(Absolwent WIEiK, 28 lat, studia jed-
nolite magisterskie, stacjonarne)

„(…) za mało jest przedmiotów faktycz-
nie przygotowujących do zawodu. Jednak 
trzeba przyznać, że studiując na PK, czło-
wiek uczy się organizacji pracy, wytrwało-
ści, pracy samodzielnej i w grupie”. 

(Absolwentka WIL, 27 lat, studia jed-
nolite magisterskie, stacjonarne)

Opracowanie:
Adriana Nowak

Karolina Turbasa

Mgr Adriana Nowak i mgr Karolina Turbasa pra-
cują w Biurze Karier Politechniki Krakowskiej.

Wykres 5. Powody niezadowolenia z pracy absolwentów PK (rocznik 2011)

Tabela 2. Wykaz umiejętności doskonalonych 
w trakcie studiów (rocznik 2011)

Umiejętności rozwinięte 
w trakcie studiów TAK

Myślenie analityczne 71,1%

Samodzielność 65,7%

Praca w zespole 62,2%

Prezentacja wyników swojej 
pracy 60,9%

Rozwiązywanie praktycznych 
problemów 57,7%

Kreatywność 54,2%

Dobra organizacja czasu pracy 52,0%

Odporność na stres 47,7%
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Zdolny inżynier, dobrze 
zapowiadający się naukowiec

Stanisław Steindel urodził się 20 mar-
ca 1914 r. w Tarnowie. Studia wyższe 
ukończył w 1939 r. na Politechnice 
Lwowskiej. Jeszcze przed ukończeniem 
studiów, w 1937 r., rozpoczął pracę dy-
daktyczną i naukową pod kierunkiem 
prof. Romana Witkiewicza jako asystent 
Katedry Pomiarów Maszyn Politechniki 
Lwowskiej, na której pracował do poło-
wy 1940 r. Już tam dał się poznać jako 
zdolny inżynier i dobrze zapowiadający 
się pracownik nauki. Było to, zresztą, 
warunkiem nieodzownym, aby wejść 
w skład Zespołu Laboratorium Maszy-
nowego — w okresie przedwojennym 
mającego na swoim koncie najznako-
mitsze osiągnięcia w dziedzinie techniki 
maszyn cieplnych. 

W okresie okupacji doc. Steindel był 
nauczycielem przedmiotów fachowych 
i kierownikiem warsztatów w mecha-
nicznej szkole zawodowej w Tarnowie 
oraz nauczycielem w tajnym gimnazjum 
w Tarnowie. W 1946 r. rozpoczął pra-
cę na stanowisku adiunkta w Katedrze 
Maszynoznawstwa II Wydziałów Poli-
technicznych Akademii Górniczej w Kra-
kowie. Wyniesione ze szkoły prof. Wit-
kiewicza spore doświadczenie oraz 
umiłowanie pracy naukowej i dydaktycz-
nej pozwoliły mu szybko zyskać opinię 
utalentowanego dydaktyka i naukowca. 
W 1952 r., już jako zastępca profesora, 
został powołany na kierownika Katedry 
Maszynoznawstwa II, a w 1953 r. na 
kierownika Zakładu Pomiarów Maszyn 
w Zespołowej Katedrze Termodynamiki, 
przemianowanej w 1958 r. na Katedrę 
Techniki Cieplnej.

W 1953 r. został powołany na prodzie-
kana, a w 1956 r. na dziekana Wydziału 

Mechanicznego Politechniki Krakowskiej 
i pełnił tę funkcję przez 4 lata. Funkcję 
prodziekana Wydziału Mechanicznego 
ds. dydaktyki i wychowania pełnił łącznie 
13 lat. Od 1973 r. był zastępcą dyrektora, 
a w latach 1974–1976 dyrektorem Insty-
tutu Aparatury Przemysłowej i Energetyki 
Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora 
nauk technicznych uzyskał w 1962 r., do-
centem został w 1969 r. 

Wymagający wobec siebie i innych

Od początku swej działalności na 
naszej uczelni doc. Steindel wyróżniał 
się jako dydaktyk i organizator procesu 
nauczania. W latach 1950–1952 w trud-
nych warunkach (ze względu na brak 
funduszy i możliwości importu sprzętu) 
zorganizował od podstaw laboratorium 
pomiarów maszyn,wyposażając je w ko-
nieczne dla dydaktyki urządzenia i apa-
raturę pomiarową, wykonane w dużym 
stopniu systemem gospodarczym lub 
zdobyte w różnych zakładach przemy-
słowych. W porozumieniu ze Zjedno-
czeniem Energetyki zorganizował wów-
czas stoiska dydaktyczne w krakowskiej 
elektrowni, gdzie prowadzono ćwiczenia 
z zakresu badań i eksploatacji kotłów 
i turbin parowych, dzięki czemu studenci 
mogli się zapoznać z warunkami prze-
prowadzania pomiarów bezpośrednio 
w zakładach przemysłowych.

W okresie swej 38-letniej pracy na 
Politechnice Krakowskiej prowadził wy-
kłady i ćwiczenia laboratoryjne oraz był 
promotorem prac dyplomowych z zakre-
su urządzeń cieplnych, miernictwa i gos-
podarki cieplnej na studiach dziennych, 
wieczorowych i zaocznych. W pracy 
dydaktycznej starał się zawsze stoso-
wać nowoczesne metody kształcenia 

studentów, uzupełniał i modernizował 
środki nauczania, stale dążąc do kształ-
cenia na poziomie odpowiadającym 
nowym osiągnięciom techniki oraz do 
wiązania teorii z praktyką. Na potrzeby 
dydaktyki opracował 9 skryptów, które 
opublikował, kilkanaście miniskryptów 
oraz wiele obszernych instrukcji do ćwi-
czeń laboratoryjnych, tablic poglądo-
wych itp. z dziedziny budowy i konserwa-
cji przyrządów pomiarowych, pomiarów 
maszyn i gos podarki cieplnej. Swoich 
pomocniczych pracowników naukowo-
dydaktycznych i naukowo-technicznych 
systematycznie szkolił i przygotowywał 
do należytego wypełniania obowiązków 
dydaktycznych. W każdej dziedzinie 
działalności uczelnianej był bardzo wy-
magający zarówno wobec siebie, jak 
i swoich współpracowników. 

W zakresie organizacji nauczania 
wyróżnił się jako długoletni opiekun 
kursów, członek komisji usprawnień 
studiów i innych komisji. Był inicjatorem 
unowocześniania i autorem nowych 
programów nauczania. W okresie jego 
wieloletniej kadencji prodziekana i dzie-
kana Wydział Mechaniczny wyróżniał 
się wysoką sprawnością nauczania. 
Doc. Steindel cieszył się zasłużenie 
opinią wspaniałego dydaktyka, wycho-
wawcy i organizatora procesu dydak-
tycznego.

Badacz i nauczyciel na trudne czasy
Docent Stanisław Steindel był człowiekiem ciepłym i życzliwym, 
ale jednocześnie swoim współpracownikom, podobnie jak sobie, 
stawiał wysokie wymagania

W  tym roku minęła 100. rocznica urodzin doc. dr. inż. Stanisława Stein dla 
— wybitnego specjalisty w dziedzinie techniki cieplnej, wielce zasłużo-
nego dla Politechniki Krakowskiej i nauki polskiej. Jego prace badaw-

cze stanowiły wzór poprawności techniki eksperymentalnej, a jako dydaktyk 
dbał o to, by studenci stali się wartościowymi członkami społeczeństwa.

Docent Stanisław Steindel

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h



NASZA POLITECHNIKA 12/2014

24

A
rt

yk
uł

y

Wzór poprawności techniki 
eksperymentalnej

Działalność naukowa doc. Steindla 
obejmowała wiele dziedzin techniki ciepl-
nej, ale głównym kierunkiem był problem 
ustalenia ogólnych kryteriów doboru opty-
malnych parametrów konstrukcyjnych ze-
społu zawór — sprężarka, warunkujący 
podniesienie sprawności sprężarek i nie-
zawodności ich działania. Praca nad tym 
problemem, oprócz wieloletnich studiów, 
wymagała rozwiązania trudnych zagad-
nień dotyczących przygotowania stoisk 
badawczych i opracowania specjalnych 
metod pomiarowych. 

Prace badawcze doc. Steindla stano-
wiły wzór poprawności techniki ekspery-
mentalnej. Wraz z kilkoma współpracow-
nikami stworzył on jedyny w kraju ośrodek 
naukowy badania zaworów sprężarko-
wych. Ośrodek ten, znany także dobrze za 
granicą, współpracował ściśle z przemy-
słem, co umożliwiło rozwiązanie wielu ak-
tualnych zagadnień związanych z budową 
prototypów krajowych sprężarek.

Oprócz rozprawy doktorskiej 
doc. Stein del opublikował 5 prac nauko-
wych z zakresu badania zaworów sprę-
żarkowych, m.in. w wydawnictwach PAN. 
Dowodem ich znaczenia było zaproszenie 
doc. Steindla do wygłoszenia referatów na 
międzynarodowych konferencjach sprę-
żarkowych w Lipsku w 1964 r. i w Lenin-
gradzie w 1968 r., opublikowanych w ma-
teriałach konferencyjnych, które wzbudziły 
duże zainteresowanie kół fachowych. Po-
nadto wygłosił wiele referatów na konfe-
rencjach krajowych, m.in. na zjazdach jed-
noimiennych katedr termodynamiki. 

Zarówno kierunek prac naukowych, 
jak i działalność dydaktyczną opierał 
doc. Steindel na ścisłej współpracy z prze-
mysłem. Współpraca ta przejawiała się 
w rozwiązywaniu aktualnych zagadnień 
o charakterze naukowym i naukowo-
-technicznym z zakresu pomiarów i gos-
podarki cieplnej, wysuwanych przez prze-
mysł. Pokaźną część tych prac stanowią 
badania prototypów zaworów i sprężarek 
powietrznych oraz chłodniczych. Ponad-
to prace te obejmowały pomiary i bilanse 
cieplne urządzeń energetycznych i ze-
społów fabrycznych, projekty nowych 
urządzeń pomiarowych dostosowanych 
do aktualnych potrzeb oraz opracowania 
na temat racjonalnej gospodarki cieplnej 
w zakładach przemysłowych. Łączna licz-
ba prac naukowo-badawczych (opubliko-
wanych i nieopublikowanych) wykonanych 
przez doc. Steindla wynosi około 110. Na-
leży też dodać, że doc. Steindel był opi-
niodawcą bardzo wielu opracowań nauko-
wych, naukowo-technicznych i ekspertyz. 

Popularyzator, doradca, konsultant
Jako pedagog z zamiłowania po-

siadał doc. Steindel bogate osiągnięcia 
w zakresie popularyzacji nauki. Działając 
w SIMP, SEP i NOT wygłosił wiele refera-
tów z dziedziny gospodarki cieplnej i apa-
ratury pomiarowej oraz przeprowadził 
wraz ze swoimi współpra-
cownikami wiele kursów 
dokształcających dla inży-
nierów i techników ciepl-
nych z zakresu budowy, 
eksploatacji i konserwacji 
aparatury pomiarowej oraz 
gospodarki cieplnej i mier-
nictwa cieplnego. 

Przez wiele lat brał 
udział jako doradca w pra-
cach klubów racjonaliza-
torskich, gabinetów nowej 
techniki oraz jako konsul-
tant w specjalistycznych 
biurach projektów. Na 
szczególne podkreślenie 
zasługuje jego bezpośred-
nia działalność w organizo-
waniu narad, konferencji, 
dyskusji dla pracowników 
różnych gałęzi przemysłu 
dotyczących racjonalnej 
gospodarki paliwami i ener-
gią cieplną. Doc. Steindel 
ma wielkie zasługi w upo-
wszechnianiu osiągnięć na-
uki oraz postępu technicz-
nego w energetyce. 

Wykształcił nie tylko rzesze inży-
nierów i doskonalił ich wiedzę w czasie 
pracy zawodowej, ale także inicjował 
i organizował pracę naukową podległej 
mu młodej kadry naukowej. Wielu współ-
pracowników doc. Steindla zostało sa-
modzielnymi pracownikami naukowymi 
w wyższych szkołach technicznych oraz 
w instytutach naukowo-badawczych. 

Znana pracowitość, sumienność i wie-
dza doc. Steindla sprawiły, że chętnie po-
woływano go na członka (także przewod-
niczącego) różnych zespołów działających 
na Politechnice Krakowskiej, w szcze-
gólności komisji wydziałowych i senac-
kich. Pełnił też wiele funkcji społecznych 
w NOT i SIMP. Był m.in. członkiem pre-
zydium, a następnie sekretarzem Woje-
wódzkiej Komisji Gospodarki Energetycz-
nej NOT w Krakowie. Przez wiele lat, jako 
rzeczoznawca SIMP, był zastępcą prze-
wodniczącego Rady Technicznej Ośrod-
ka Rzeczoznawstwa Organizacyjno-
-Technicznego SIMP w Krakowie.

Za szczególne osiągnięcia w dzie-
dzinie badań naukowych oraz w pracy 
dydaktycznej i organizacyjnej otrzymał 
kilkakrotnie nagrodę ministra nauki, 
szkolnictwa wyższego i techniki oraz 
wiele nagród rektora PK. Został odzna-
czony Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej oraz medalem „Zasłużony Na-
uczyciel PRL”. Otrzymał też m.in. Złoty 
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Grobowiec Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, został 
w nim pochowany doc. Stanisław Steindel
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Prof. Pasternak to ceniony dydaktyk 
i naukowiec, współautor sześciu książek 
o tematyce inżynierskiej [na szczególną 
uwagę zasługuje „Stahlwerke im Indu-
striebau” (Konstrukcje stalowe w budow-
nictwie przemysłowym), wydana w wy-
dawnictwie Ernst & Sohn w 2010 r.], 
autor ponad 120 publikacji naukowych. 
Od 1999 r. jest jednym z wydawców 
fachowego czasopisma niemieckiego 
„Bauingenieur” i stałym recenzentem ar-
tykułów publikowanych na PK w Zeszy-
tach Naukowych serii „Budownictwo” 
„Czasopisma Technicznego”.

Opracował wiele projektów budow-
lanych, wykonał obliczenia weryfi kujące 
projekty prestiżowych obiektów w Niem-
czech, jak choćby hali sterowców „Car-
golifter” w miejscowości Brand (60 km 

na południe od Berlina), pawilonu Por-
sche w Monocoque-Bau weise (2012) 
i Centrum Obsługi Klientów w tzw. 
mieście samochodowym w Wolfs burgu 
(2013).

Urodził się w Berlinie. Po zdanej tam 
maturze wybrał studia w Polsce, na Wy-
dziale Budownictwa Politechniki Wroc-
ławskiej. Zwieńczył je obronioną z wy-
różnieniem w 1981 r., pod kierunkiem 
doc. Zdzisława Bodarskiego, pracą dok-
torską dotyczącą probabilistycznego po-
dejścia do wyznaczania obciążeń belek 
podsuwnicowych. Lata studiów w Polsce 
ugruntowały jego doskonałą znajomość 
języka polskiego i życzliwy stosunek do 
naszego kraju. 

Pełne możliwości rozwoju pasji na-
ukowych (badanie konstrukcji stalowych,

Czas dobrze wykorzystany
20 lat współpracy Politechniki Krakowskiej 
z Brandenburskim Uniwersytetem Technicznym 
w Cottbus

W  bieżącym roku mija 20 lat od nawiązania współpracy między Insty-
tutem Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej 
a Katedrą Konstrukcji Stalowych i Drewnianych Brandenburskiego 

Uniwersytetu Technicznego w Cottbus, w Niemczech. Katedrą kieruje obcho-
dzący właśnie 60-lecie urodzin prof. Hartmut Pasternak, uznany specjalista 
w dziedzinie projektowania konstrukcji stalowych, zwłaszcza konstrukcji lek-
kich i specjalnych, również mostów.

Od lewej: Marian Gwóźdź, Paulina Faron, Marek Piekarczyk, Hartmut Pasternak, Urszula Jur-
kowska, Tadeusz Tatara

Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę 
„Zasłużony dla Miasta Krakowa”, Złotą 
Honorową Odznakę PK, Złoty Medal 
50-lecia PK i „Złotą Odznakę SIMP”. 

*
Stanisław Steindel zmarł 30 grudnia 

2005 r. w Krakowie. Jako członek rodziny 
Wincentego Witosa, mąż jego wnuczki, 
został pochowany w grobowcu przywód-
cy ruchu ludowego w Wierzchosławicach. 

Przez całe życie cechowała go troska 
o wykształcenie i wychowanie studentów 
na dobrych inżynierów i wartościowych 
członków społeczeństwa, rozwój młodej 
kadry naukowej, podniesienie pozio-
mu naukowego reprezentowanej przez 
niego specjalności naukowej oraz słu-
żenie swoją wiedzą i doświadczeniem 
gospodarce narodowej. Dorobkiem swej 
47-letniej pracy naukowej, dydaktycznej 
i technicznej dobrze zasłużył się Ojczyź-
nie, nauce i technice polskiej. 

W konkluzji pragniemy podkreślić, że 
doc. Stanisław Steindel zawsze starał się 
przekazywać młodzieży studenckiej, jak 
również pracownikom zakładu, którym 
kierował, swoje ogromne doświadczenie 
nie tylko zawodowe. Był ciepłym, życzli-
wym człowiekiem, tworzącym wokół sie-
bie miły nastrój i serdeczną atmosferę. Te 
cechy jego charakteru budziły szacunek 
wśród ludzi, z którymi współpracował. 
W trudnych latach powojennych liczne 
kontakty z instytucjami przemysłu, w któ-
rych był znany, lubiany i doceniany, ułat-
wiły mu budowanie od podstaw Labora-
torium Pomiarów Maszyn na Politechnice 
Krakowskiej. Nigdy nie wykorzystywał 
swych osiągnięć ani swej pozycji na Po-
litechnice Krakowskiej i poza uczelnią do 
realizacji celów osobistych. Zawsze wolał 
działać niż o tym mówić. 

W naszej pamięci pozostanie jako 
człowiek szlachetny, skromny, życzliwy 
— wybitny pracownik dydaktyki i nauki. 

Antoni Gondek
Franciszek Młynarski

Autorzy są emerytowanymi pracownikami 
Politechniki Krakowskiej. Dr hab. inż. Antoni 
Gondek, prof. PK od początku swej aktywno-
ści zawodowej pracował w Zakładzie Pomia-
rów Maszyn Cieplnych, kierowanym przez 
doc. Stanisława Steindla. Prof. Franciszek 
Młynarski przez wiele lat był kierownikiem Ka-
tedry Techniki Cieplnej PK.
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.
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zwłaszcza zachowania się blachow-
nic o smukłych środnikach) znalazł 
w Brunszwiku, gdzie został w 1986 r. 
zatrudniony w zespole badawczym 
prof. Joachima Scheera w Instytucie 
Konstrukcji Stalowych Uniwersytetu 
Technicznego. Prace badawcze prowa-
dził także w Newmark Civil Engineering 
Laboratory Uniwersytetu Illinois w USA 
(1990). W 1993 r. uzyskał stopień dok-
tora habilitowanego, przedłożywszy 
pracę pt. „Zur Tragfaehigkeit und Ge-
brauchstauglichkeit von Stahltragwer-
ken mit schlanken, ausgesteiften Ste-
gen. Eine kritische Bestandaufname” 
(O nośności i użytkowalności blachow-
nic stalowych o smukłych nieużebro-
wanych środnikach. Rozważania kry-
tyczne). Z tego okresu pochodzą prace 
dotyczące m.in. zachowania się naro-
ży blachownicowych ram stalowych 
o smukłych środnikach pod obciąże-
niem cyklicznym.

Podobne pasje naukowe
W 1990 r., po raz pierwszy po zmia-

nach ustrojowych w Polsce, odwiedził 
Politechnikę Krakowską. Zainteresował 
się wtedy pracami doświadczalnymi, 
prowadzonymi w Instytucie Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych i dotyczący-
mi zachowania się blachownic skrzyn-
kowych w zakresie nadkrytycznym. 
Dało to początek długoletniej współpra-
cy z dr. hab. inż. Markiem Piekarczy-
kiem, prof. PK.

Kiedy w 1993 r. prof. Pasternak zo-
stał powołany na kierownika Katedry 
Konstrukcji Stalowych, nowo założo-
nego po zjednoczeniu Niemiec, Bran-
denburskiego Uniwersytetu Technicz-
nego (BTU) w Cottbus, zainicjował, 
obok dydaktycznej, wszechstronną 
współpracę naukowo-badawczą z PK. 
Przedmiotem wspólnych badań stały 
się m.in.: zagadnienia nośności bla-
chownic o fałdowym środniku, wspor-
ników belek podsuwnicowych, blach 
kształtowanych na zimno i zastosowa-
nie technologii klejenia w połączeniach 
konstrukcji stalowych. Pod kierunkiem 
prof. Pasternaka były także badane 
problemy: użebrowanych powłok silo-
sów, zastosowania termowizji do oceny 
zachowania się konstrukcji stalowych 
w zakresie podwyższonych tempera-
tur i pojawiania się rys w elementach 
obciążanych cyklicznie; wzmacniania 
tych konstrukcji za pomocą włókien wy-
sokiej wytrzymałości (np. węglowych), 
spawania rekonstrukcyjnego oraz 

spawania grubych blach w warunkach 
montażowych oraz naprężeń włas-
nych w spawanych dwuteownikach ze 
stali o podwyższonej wytrzymałości. 
Uczestniczyli w nich współpracowni-
cy profesora z ośrodków niemieckich, 
a także zapraszani z Polski na staże 
i kontrakty studenci, doktoranci i pra-
cownicy naukowi Instytutu Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych PK. 

Wspólne prace dyplomowe 
i doktorskie 

W 2003 r. w seminarium na BTU 
Cottbus uczestniczyli pracownicy na-
ukowi Katedry Konstrukcji Stalowych 
i Spawalnictwa PK: prof. Zbigniew 
Mendera, dr hab. inż. Marek Piekar-
czyk, prof. PK i dr inż. Krzysztof Kuch-
ta. Wyniki badań nośności blachownic 
o falistym środniku prowadzone w obu 
ośrodkach przedstawili dr inż. K. Kuchta 
i dr inż. D. Hannebauer. Rezultaty badań 
dr. inż. K. Kuchty zostały opublikowa-
ne w czasopiśmie „Stahlbau”. W latach 
2006–2010 zostały opublikowane także 
cztery wspólne publikacje prof. H. Pas-
ternaka i dr. hab. inż. M. Piekarczyka, 
prof. PK dotyczące zagadnień klejenia 
w konstrukcjach stalowych, nośności 
blachownic ze środnikami typu SIN 
z otworami oraz nośności elementów 
lekkiej obudowy.

Pierwszym dyplomantem, który 
realizował swoją pracę magisterską 
w BTU Cottbus (Program „Tempus”), 
był dr inż. Piotr Brańka. Obrona jego 
pracy magisterskiej pt. „Analiza interak-
cji momentu zginającego i siły ścinają-
cej dźwigarów skrzynkowych o smu-
kłych środnikach” odbyła się na obydwu 
uczelniach w 1994 r. (Promotorem z ra-
mienia PK był prof. PK M. Piekarczyk, 
a współpromotorem z BTU Cottbus ― 
prof. H. Pasternak). Dr inż. P. Brańka 
kontynuował pracę naukową w Cottbus 
pod opieką prof. Pasternaka i uwieńczył 
ją w 1999 r. doktoratem pt. „Tragverhal-
ten von Traegern mit schlanken, ebe-
nen und profi lierten Stegen” (Nośność 
blachownic o smukłych środnikach 
z blachy płaskiej i profi lowanej).

Praktyka wspólnego prowadzenia 
prac dyplomowych z wykorzystaniem 
potencjału badawczego obu jednostek 
naukowych nasiliła się po wstąpie-
niu Polski do Unii Europejskiej. W la-
tach 2005–2014 z wymiany Programu 
„Sokrates — Erasmus” skorzystało 
10 dyplomantów Katedry Konstrukcji 
Metalowych PK oraz jeden doktorant 

― dr inż. Gabriel Kubieniec, a także 
jeden dyplomant BTU Cottbus (w roku 
akademickim 2013/2014) i jeden dok-
torant w roku akademickim 2010/2011. 
Po obronie w 2009 r. pracy doktor-
skiej na Politechnice Krakowskiej 
dr inż. G. Kubieniec związał się zawo-
dowo z Katedrą Konstrukcji Stalowych 
i Drewnianych BTU Cottbus i uczest-
niczył w kilku programach naukowo-
-badawczych prowadzonych pod kie-
runkiem prof. Pasternaka. 

W zespole badawczym prof. Paster-
naka pracuje również w BTU Cottbus 
inna dyplomantka Katedry Konstrukcji 
Metalowych PK, i stypendystka Pro-
gramu „Erasmus” — mgr inż. Agniesz-
ka Chwastek. W ramach Programu 
„Erasmus” prowadzono także wymianę 
wykładowców: prof. PK M. Piekarczyk 
wygłosił cykl wykładów na BTU Cottbus 
w 2005 i 2007 r., a prof. H. Pasternak 
5-krotnie wykładał na PK (2007, 2008, 
2010, 2012 i 2014 r.), także jako profesor 
wizytujący (2009/2010). 

Współpraca naukowa obejmu-
je również wzajemne recenzowanie 
prac naukowych [jednym z recenzen-
tów przygotowanego pod kierunkiem 
prof. H. Pasternaka doktoratu Joerga 
Meinza (Kleben in Stahlbau. Betrachtun-
gen zum Trag-und Verformungsverhalten 
und zum Nachweis geklebter Trapezpro-
fi lanschluesse und verstaerkter Hohlpro-
fi le in Pfosten-Riegel-Fassaden, BTU 
Cottbus 2009), był prof. PK M. Piekar-
czyk, a pracy doktorskiej Volkmara Bach-
manna (Profi lstaebe mit geometrisch 
veraenderlichem Querschnitt — Ausle-
gungsmethoden, Stabilitaet, Nachweis-
verfahren BTU 2013) — prof. Leszek 
Mikulski].

Dwudziestoletnia współpraca oby-
dwu jednostek naukowych — to okres 
owocny pod względem ich rozwoju. Było 
to możliwe dzięki prof. H. Pasternako-
wi, który wielokrotnie dzielił się swoją 
wiedzą i doświadczeniem inżynierskim 
z pracownikami Katedry Konstrukcji 
Metalowych i w sposób znaczący roz-
winął ważne zagadnienia w dziedzinie 
konstrukcji stalowych i elementów kle-
jonych.

Opracowali: Marian Gwóźdź 
i Marek Piekarczyk 

Prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź i dr hab. inż. 
Marek Piekarczyk, prof. PK są pracownikami 
Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowla-
nych PK.
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Nie czekajcie, nie wrócimy…
Nie spieszcie się, poczekamy

Pamięć o tych, którzy odeszli, to 
gwarancja ciągłości w historii życia 
społecznego. O tym, że na Politechni-
ce Krakowskiej przeszłość nie została 
zapomniana, a twórcy uczelni i kolejne 
pokolenia jej nauczycieli i wychowan-
ków żyją w pamięci współczesnych, 
świadczą obchodzone od lat politech-
niczne zaduszki.

Uroczystości, zorganizowane w tym 
roku z inicjatywy Koła Seniorów Sto-
warzyszenia Wychowanków PK, absol-
wentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
PK oraz dzięki pomocy Samorządu 
Studentów PK, obchodzono 8 listopada. 
Mszę św. w intencji wszystkich zmarłych 
odprawili w kaplicy na cmentarzu Rako-
wickim bp Grzegorz Ryś i ks. Andrzej 
Scąber. Wzięli w niej udział pracownicy 
PK, rodziny zmarłych, wychowankowie, 
młodzież studencka oraz seniorzy i słu-
chacze UTW PK. Władze uczelni re-
prezentował prorektor PK prof. Leszek 
Mikulski. Ceremonię uświetnił występ 
Akademickiego Chóru PK „Cantata” pod 
kierownictwem Marty Stós. 

Zanim rozpoczęło się uroczyste na-
bożeństwo studenci wnieśli przed ołtarz 
siedem zniczy symbolizujących pamięć 
o zmarłych z siedmiu wydziałów uczelni 

i Księgę Pamięci. Nekropolia rakowicka 
jest wszakże miejscem spoczynku kilku 
rektorów, wielu cenionych wykładowców 
i naukowców, pracowników Politechniki 
Krakowskiej. 

Po mszy św. bp Grzegorz Ryś popro-
wadził Marsz Pamięci, podczas którego 
przewodniczył również modlitwie. Syl-
wetki zmarłych, ich dokonania, rolę, jaką 
odegrali na uczelni przedstawił Michał 
Nowak ze Stowarzyszenia Wychowan-
ków PK. Wspominano pochowanych na 
Rakowicach byłych rektorów PK (m.in. 
Bronisława Kopycińskiego, Władysława 
Muszyńskiego, Romana Ciesielskiego, 
Tadeusza Środulskiego), znanych archi-
tektów (profesorów Wiktora Zina, Toma-
sza Mańkowskiego, Mieczysława Cho-
wańca, doc. Stanisława Murczyńskiego), 
specjalistów budownictwa — profesorów 
Stanisława Andruszewicza, Juliusza Ko-
releskiego, Władysława Borusiewicza, 
Marcina Chma ja i doc. Zbigniewa Parz-
niewskiego; mechaników — profesorów 
Kazimierza Szewczyka, Zbigniewa Pie-
trzyka, Eugeniusza Małeckiego, prof. mgr. 
Mieczysława Wronę — eksperta geodezji 
i fotogrametrii i chemika prof. Jerzego 
Kapkę. Znicze zapalano także na grobach 
Anny Pozowskiej, organizatorki Oddziału 
Informacji Naukowej Biblioteki PK i za-
trudnionej w latach 60. w rektoracie uczel-
ni Marii Łodzińskiej-Kopycińskiej. 

Dodatkowy komentarz na temat sztuki 
cmentarnej rakowickiej nekropolii, zwłasz-
cza dzieł wybitnych rzeźbiarzy, jak Mi-
chał Korpal, Bronisław Chromy i Marian 
Konieczny, wygłosiła dr hab. inż. Anna 
Kumaniecka z PK. Wszyscy uczestnicy 
marszu otrzymali opracowaną specjalnie 
na tę okazję publikację, która zawiera noty 
biografi czne i zdjęcia miejsc spoczynku 
osób związanych z PK. Ten swoisty „prze-
wodnik” wydano w Wydawnictwie PK. 
Jego druk sfi nansował rektor PK, prof. Ka-
zimierz Furtak, który sprawował honorowy 
patronat nad uroczystością.

Niemożliwe było pochylenie się nad 
wszystkimi mogiłami osób związanych 
z PK. Na cmentarzu Rakowickim jest ich 
bowiem kilkadziesiąt. W przyszłym roku 
organizatorzy zamierzają przypomnieć 
pozostałe zasłużone dla PK osoby.

Teresa Baszak-Filipczuk

Zaduszki PK 2014

Z wdzięcznością dla twórców i pokoleń kontynuatorów
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Wzorem lat ubiegłych Samorząd 

Studentów PK przygotował kalendarz 
akademicki na rok 2014/2015. Tym ra-
zem ukazał się jako wydanie specjalne 
z okazji dwóch jubileuszy — 70-lecia 
uczelni i 25-lecia działalności samo-
rządu. 

W kalendarzu zamieszczono wiele 
ciekawostek z historii uczelni (niektóre 
z nich pochodzą z archiwalnych numerów 
„Naszej Politechniki”). Redaktorzy edycji 
zaznaczyli nie tylko terminy sesji egza-
minacyjnych i wydarzeń sportowych, ale 
także daty dyskotek studenckich w Klu-
bie „Kwadrat” oraz… urodziny pani Basi. 
Ponadto jest wiele przydatnych informacji 
o uczelni, w tym adresy poczty elektro-
nicznej i numery telefonów do rektora, 
prorektorów i dziekanów. Student może 

Edycja na rok dwóch jubileuszy
mieć tylko pewien kłopot z odszukaniem 
danych kontaktowych do samorządu, 
gdyż zamieszczono je dopiero po artyku-
le opisującym jego działalność. 

Na życzenie studentów zmieniono 
oprawę, aby kalendarz był nieco lżejszy 
niż poprzednio. Okładkę wydrukowano 
w dwóch wersjach. Oprócz standardo-
wej (w nakładzie 7000 egz.) przygoto-
wano też wersję limitowaną (500 egz.), 
która wręczana jest głównie laureatom 
konkursów studenckich. 

Prezentacji kalendarza podczas paź-
dziernikowego posiedzenia Senatu PK 
dokonali koordynatorzy edycji — Magda-
lena Moczydłowska z Wydziału Mecha-
nicznego i Maciej Dachowski z Wydziału 
Architektury.

(ps) Limitowana wersja kalendarza



NASZA POLITECHNIKA 12/2014

28

K
al

ej
do

sk
op

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h

Mało znany epizod z życia patrona 
Politechniki Krakowskiej ujrzał świa-
tło dzienne przy okazji niedawnej au-
kcji antykwarycznej w Krakowie. Na 
sprzedaż wystawiona została bowiem 
książka, którą przyszły generał opie-
kował się jako… bibliotekarz. 

W 1765 roku 19-letni Tadeusz Ko-
ściuszko został przyjęty do utworzonej 
właśnie w tym czasie w Warszawie Szko-
ły Rycerskiej. Doszedł w niej do stopnia 
kapitana. W tym czasie powierzono mu 
też funkcję bibliotekarza. Książką, któ-
rą szczególnie się zainteresował, był 
„Zielnik” polskiego botanika przełomu 
XVI i XVII wieku Szymona Syreniusza, 
wydany w 1613 r. w Krakowie. Wobec 
braku karty tytułowej Kościuszko ustalił 
tytuł dzieła i własnoręcznie wpisał go na 
początku księgi. Na końcu tomu dopisał 
jeszcze Informację o stronach, których 
brakowało w egzemplarzu. 

Gdy w 1769 r. wyjeżdżał na dalsze 
studia do Francji, otrzymał prawo zatrzy-
mania jednej z książek. Wybrał właśnie 
„Zielnik” Syreniusza, jednak olbrzymiej, 
liczącej blisko półtora tysiąca stron księ-
gi nie zabrał ze sobą, zostawiając ją pod 
opieką rodziny. Tom pozostał w zbiorach 
krajowych do naszych czasów, choć kil-
ka razy przechodził z rąk do rąk. Na li-
cytację został wystawiony przez krakow-
ską fi rmę antykwaryczną Marii i Piotra 
Wójtowiczów. Cenę wywoławczą ustalo-
no na 100 tys. złotych. Aukcja odbyła się 
8 listopada. Zabytkowy wolumin wzbu-
dził zainteresowanie wśród kolekcjone-
rów, ale ostatecznie nikt nie przystąpił 
do licytacji. 

Natomiast inne, nie tak kosztowne, 
wystawione tego dnia na sprzedaż pu-
blikacje związane z osobą Tadeusza 
Kościuszki zmieniły właścicieli. Wydana 
w 1894 r. książka „Kościuszko. Biogra-
fi a z dokumentów” została sprzedana za 
380 zł przy cenie wywołania 300 zł. Pra-
ca Emanuela Ringelbluma „Żydzi w po-
wstaniu kościuszkowskim” (bez roku 
wydania) osiągnęła cenę 400 zł przy 
wywoławczej 140 zł. Natomiast opubli-
kowane w 1917 r. obszerne dzieło Hen-
ryka Mościckiego „General Jasiński i Po-
wstanie Kościuszkowskie” sprzedano za 

Starodruk z wpisami Tadeusza Kościuszki 
na aukcji w Krakowie

320 zł (przy cenie wywoławczej 100 zł). 
Z książek nie znalazły nabywcy tylko 
„Pamiątki Kościuszkowskie” Wiktora Go-
mulickiego, wydane również w 1917 r. 

Sprzedano ponadto trzy karty z dwu-
dziestolecia międzywojennego — tzw. 
telegramy narodowe — z wizerunkami 
Kościuszki i ks. Józefa Poniatowskie-
go, uzyskując w trakcie licytacji ceny 
100, 150 i 320 zł. Najbardziej nietypowym 

poświęconym Naczelnikowi wydaw-
nictwem, które poszło pod młotek, była 
złożona z 60 kart gra towarzyska „Ko-
ściuszko”. Wydano ją nakładem księgar-
ni Andrzeja Prądzyńskiego we Wrześni, 
prawdopodobnie w 1930 r. Wystawiona 
na sprzedaż po cenie wywołania 400 zł, 
została sprzedana za 720 zł.

(ps)

Pierwszy mikroskop 
elektronowy na PK

Zdjęcie zostało wykonane w roku 
1974 w ówczesnym Laboratorium Mi-
kroskopii Elektronowej, gdzie zainstalo-
wano mikroskop elektronowy Tesla BS 
613 — pierwsze tego typu urządzenie 
sprowadzone na Politechnikę Krakow-
ską. Przy aparacie siedzi prof. Stani-
sław Pytel, obok zaś stoi dr inż. Antoni 
Zaczyk. Laboratorium, kierowane przez 
prof. Romana Wielgosza, mieściło się 
przy ul. Warszawskiej 24, w nieistnie-
jącym dziś budynku pomiędzy Wydzia-
łem Architektury a „Kotłownią”. Dziś jest 
w tym miejscu droga.

Własnoręczny wpis Tadeusza Kościuszki na początku dzieła Szymona Syreniusza
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Jury XVI Międzynarodowego 
Niekonwencjonalnego Konkursu Fo-
tografi cznego „Foto Odlot” przyzna-
ło Zbigniewowi Latale złoty medal 
Fotoklubu RP i Nagrodę Specjalną 
Międzynarodowej Federacji Sztu-
ki Fotografi cznej FIAP. Na konkurs 
nadesłano 753 zdjęcia wykonane 
przez 180 autorów z 21 krajów. Wrę-
czenie nagród odbyło się 11 paź-
dziernika w Galerii Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie podczas 
wernisażu wystawy pokonkursowej. 

Dr inż. Zbigniew Latała jest 
adiunktem w Pracowni Inżynierii 
Oprogramowania na Wydziale Me-
chanicznym PK. Poza fotografowa-
niem zajmuje się też projektowa-
niem plakatów.

(R.)

Złoty medal dla 
Zbigniewa Latały

Praktyki w Krakowie, Bergen i Kongsberg 

Poznali sprzęt do eksploatacji 
podmorskich złóż

Sześcioro studentów kierunku za-
mawianego „mechanika i budowa 
maszyn” na Politechnice Krakowskiej 
wzięło udział w praktykach zorganizo-
wanych przez fi rmę FMC Technologies. 

W ramach krajowej części praktyk 
(15–19 września) zdobyli oni ogólną wie-
dzę na temat wydobycia ropy naftowej 
i gazu ziemnego z dna oceanu. W krakow-
skim oddziale fi rmy zapoznali się również 
ze specjalistycznym oprogramowaniem, 
służącym do projektowania urządzeń. 
Mieli też okazję uczestniczyć w między-
narodowych telekonferencjach z udziałem 
amerykańskiego biura w Houston.

Następnie w dniach 21–26 września 
w Norwegii mogli zobaczyć sprzęt produ-
kowany przez FMC Technologies, świato-
wego lidera w dostawie rozwiązań tech-
nologicznych dla sektora energetycznego. 

W szczególności zapoznali się z Subsea 
Trees — urządzeniami sterującymi prze-
pływem ropy ze złoża. Przebywając w od-
działach fi rmy w Bergen i Kongsberg, 
studenci obserwowali badania i analizy 
nieniszczące elementów sprzętu służące-
go do eksploracji podmorskich złóż, do któ-
rych wykorzystano penetratory, ultradźwię-
ki oraz promieniowanie rentgenowskie. 
Pracownicy FMC Technologies chętnie 
opowiadali o tajnikach swojej pracy. 

Koszty związane z realizacją prak-
tyk pokryte zostały ze środków projektu 
„mechanika i budowa maszyn — kieru-
nek zamawiany”, współfi nansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
(R.)

Przez trzy dni, od 4 do 6 listopada, 
można było na Politechnice Krakow-
skiej oddać honorowo krew w ramach 
akcji zorganizowanej przez Niezależ-
ne Zrzeszenie Studentów PK. Krew 
pobrano od 251 osób, choć chętnych 
było więcej.

Akcja została przeprowadzona 
w trzech miejscach. 4 listopada honoro-
wych krwiodawców przyjęto w Galerii „Gil” 
(kampus główny PK przy ul. Warszaw-
skiej), 5 listopada — w Domu Studenc-
kim nr 1 „Rumcajs” (przy ul. Skarżyńskie-
go), a 6 listopada — na Wydziale Fizyki, 
Matematyki i Informatyki (przy ul. Pod-
chorążych). Ogółem zarejestrowało się 
285 osób gotowych oddać krew. Pobrano 
w sumie 113,4 litra tego bezcennego leku. 
„Wampiriada 2014” przyciągnęła nie tylko 
studentów PK (którzy stanowili 87 proc. 
uczestników), ale także słuchaczy innych 
krakowskich szkół wyższych. Na krwio-
dawców czekały pamiątkowe koszulki.

NZS PK przypomina, że akcja zo-
stała zapoczątkowana na PK w 2000 r., 
a wymyślił ją student naszej uczelni, 
Przemysław Miłoń. Tegoroczna edy-
cja „Wampiriady” promowała nie tylko 

W „Wampiriadzie” na PK uczestniczyli nie tylko nasi studenci
studenckie honorowe krwiodawstwo, ale 
także aktywny, zdrowy tryb życia. W tym 
celu do akcji włączono kilka instytucji 
sportowych Krakowa. 

Koordynatorem „Wampiriady 2014” 
był wiceprzewodniczący NZS PK Ma-
teusz Palmąka. Patronat honorowy 

nad akcją objęli rektor PK prof. Kazi-
mierz Furtak i prorektor ds. studenckich 
prof. Leszek Mikulski. Jednym z patro-
nów medialnych był miesięcznik „Nasza 
Politechnika”.

(ps)
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Niesamowite urządzenie stworzone 
przez polskich naukowców
Radio RMF, Radio RMF Maxxx 
z 24 października 2014 r.

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej 
stworzyli egzoszkielet, czyli urządzenie, 
umożliwiające niepełnosprawnym poru-
szanie się w pozycji pionowej. Niedawno 
podobny wynalazek powstał w USA, ale 
jest on wielokrotnie droższy. — (…) Nasz 
będzie kosztował nie więcej niż 20 tys. zł 
— mówi profesor Stanisław Mazurkiewicz 
z Politechniki Krakowskiej. — Jestem po 
wypadku, kiedyś chodziłem, to taki powrót 
do przeszłości — podkreśla Adrian Micha-
łek, który testuje urządzenie. Jest studen-
tem I roku Politechniki Krakowskiej. Gdy 
pierwszy raz założono mu egzoszkielet, 
wytrzymał w nim 5 minut. Po dwóch mie-
siącach użytkowania urządzenia to już 
prawie dwie godziny. Prace nad egzoszkie-
letem prowadzi zespół Międzyuczelniane-
go Centrum Nowych Technik i Technologii 
Medycznych. Zespół pracuje również nad 
takim urządzeniem, które byłoby niezależ-
ne od źródeł zewnętrznego napędu.

Ryszard Niemiec o mariażu 
zasłużonej Korony z potencjałem 
organizacyjnym i intelektualnym 
Politechniki Krakowskiej. 
Testament Prof. Romana C.
Sportowetempo.pl z 26 października 
2014 r.

Polska koszykówka, zwłaszcza żeń-
ska, wyraźnie skręca ku amerykańskiemu 
modelowi organizacyjnemu, którego kwin-
tesencją jest renomowana uczelnia wyż-
sza. (...) W niedalekiej przyszłości trener 
żeńskiej kadry narodowej z całą pewnością 
będzie zmuszony do przyjazdu do Krako-
wa celem obejrzenia w akcji dziewczyn 
z pierwszo ligowej ekipy Korony — Politech-
niki Krakowskiej, dodajmy dla porządku: 
imienia Tadeusza Kościuszki. (...) W zespole-
-mariażu zasłużonej Korony z potencjałem 
organizacyjnym i intelektualnym Politech-
niki Krakowskiej dostrzegam wielką przy-
szłość. W kilku ostatnich sezonach dziew-
czyny podgórskiego klubu grały i trenowały 
w poczuciu zabetonowanej raz na zawsze 
szansy awansu i rozwoju. (…) Panaceum 
na ten organiczny szlaban rozwojowy stała 
się okazjonalna kawa wypita przez dwie ko-
leżanki z parkietów: Aldonę Patycką i Bar-
barę Grabacką. Jak opowiada wiceprezes 
Polskiego Związku Koszykówki Zdzisław 
Kassyk, wpadły one na pomysł połączenia 
potencjałów klubu i uczelni. No, i mamy 
w efekcie drużynę dysponującą dwoma 

halami, mamy uczelnię wabiącą wybierają-
ce się na studia koszykarki, mamy przede 
wszystkim jasną wizję przyszłości, jaką jest 
awans do ekstraklasy. 

Krajobraz warowny, Prochownia 
i Arsenał na pokaz
Zamosconline z 14 listopada 2014 r.

— Zamość wygląda tak, jak najznako-
mitsze twierdze w Europie. Robi wrażenie 
— można było usłyszeć z ust historyków 
i gości z Warszawy i Lublina oraz zamo-
ścian podczas spaceru wzdłuż zrewitali-
zowanego południowego odcinka murów 
fortecznych twierdzy Zamość. (…) w sumie 
zrewitalizowano 60 ha powierzchni: ulice, 
place, parkingi, umocnienia ziemne, trasy 
turystyczne wokół twierdzy. Odrestaurowa-
no 20 obiektów kubaturowych, zbudowano 
system monitoringu i sieć hotspotów — 
zmieniając w ten sposób przestrzeń pu-
bliczną Zamościa. (…) — Powiedziałbym, 
że to przerosło moje oczekiwania. To, nad 
czym ubolewał prof. Herbst kilkadziesiąt 
lat temu, że nie można odtworzyć obrysu 
bastionu I, a dzisiaj jest odtworzony obrys 
i nawet zastosowano genialne rozwiązanie, 
żeby nad torami można było przejść i to 
zobaczyć — mówił dr inż. arch. Krzysztof 
Wielgus z Zakładu Krajobrazu Otwartego 
i Budowli Inżynierskich Instytutu Architek-
tury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, 
odpowiedzialny za koncepcję zagospo-
darowania przestrzennego południowego 
przedpola Starego Miasta, ujętego w forty-
fi kacje twierdzy Zamość.

Aktorzy gotowi do poświęceń. 
Ćwiczą wszędzie, bo świat to teatr
„Dziennik Polski” z 15 listopada 2014 r.

Teatr Graciarnia to więcej niż zwykły teatr. 
(…) Amatorski teatr, który zrzesza studentów 
wszystkich krakowskich uczelni, powstał pięć 
lat temu na Politechnice Krakowskiej. Do nie-
dawna działały w nim 24 osoby, jednak wkrót-
ce skład grupy może się poszerzyć dzięki ca-
stingom. — Poszukiwani są na nich nie tylko 
aktorzy, ale także reżyserzy, scenarzyści, 
charakteryzatorzy, scenografowie, muzycy 
oraz osoby zajmujące się promocją — wy-
mienia Tomasz Smykalski, jeden z założycie-
li teatru. (…) Mimo wielu obowiązków, człon-
kowie grupy angażują się w kolejne projekty. 
W zeszłym roku zorganizowali ogólnopolską 
„Ligę Teatrów Studenckich”, w której rywali-
zowały teatry studenckie z całej Polski. (...) 
W tym roku planują kolejną edycję. Aktorzy 
teatru wystąpili też w reklamie fundacji TVN 
oraz w fi lmach o pierwszej pomocy, które 
wyświetlane są w autobusach i tramwajach 

w Krakowie oraz w Łodzi. W internecie moż-
na oglądać pilot ich serialu internetowego 
„Hoolingani kultury”. 

Znamy najbardziej innowacyjne 
fi rmy w regionie
„Gazeta Wyborcza” w Krakowie 
z 19 listopada 2014 r.

(…) To już dziewiąta edycja konkur-
su, który na dobre wpisał się na listę ma-
łopolskich wydarzeń związanych z nauką 
i biznesem. Organizowany przez Centrum 
Transferu Technologii Politechniki Krakow-
skiej każdorazowo przyciąga kilkadziesiąt 
fi rm z różnych branż, które starają się o ty-
tuł najbardziej innowacyjnego w regionie. 
Jak co roku, statuetki Innovatora Mało-
polski otrzymały cztery fi rmy. W kategorii 
mikroprzedsiębiorstwo wygrała fi rma ZAPA 
za swój pierwszy produkt, czyli rozkładany, 
jednorazowy nocnik dla dzieci. Wśród ma-
łych przedsiębiorstw najlepsze okazało się 
K&K Recykling System Paweł Kuta za stwo-
rzenie myjki dynamicznej M-55 Evolution 
przeznaczonej do mycia i odwadniania roz-
drobnionych miękkich i twardych tworzyw 
sztucznych. Z kolei statuetkę w kategorii 
średnich przedsiębiorstw otrzymała fi rma 
ASTOR za otwartą w tym roku interaktywną 
wystawę robotyki i technologii IT — ASTOR 
INNOVATION ROOM. Doceniono również 
fi rmę Bolarus, jednego z największych 
krajowych producentów urządzeń chłodni-
czych. Przedsiębiorstwo otrzymało wyróż-
nienie za konsekwentne wdrażanie innowa-
cyjnych rozwiązań w swojej działalności.

Polskie uczelnie zachęcają 
Wietnamczyków do nauki 
w naszym kraju
Nauka.gov.pl z 17 listopada 2014 r.

Jedenaście polskich uczelni wzięło 
udział w Europejskich Targach Szkolnictwa 
Wyższego w Wietnamie (European Higher 
Education Fair in Vietnam) organizowa-
nych przez Delegację UE oraz Ministerstwo 
Edukacji i Szkoleń Wietnamu. W zakończo-
nych  w Hanoi targach uczestniczyło łącznie 
80 wystawców — w tym przedstawiciele 
uniwersytetów, ministerstw, narodowych 
agencji i ambasad z 24 państw UE. 15 li-
stopada tego roku wietnamscy absolwenci 
polskich uczelni świętowali w Hanoi 45-lecie 
wyjazdów na studia do Polski. W uroczy-
stości wzięło udział ponad 300 osób, w tym 
Barbara Szymanowska, ambasador RP 
w Wietnamie, Nguyen The Thao, prezydent 
Hanoi (absolwent Politechniki Krakowskiej) 
i przedstawiciele wietnamskiego rządu.

O Politechnice Krakowskiej napisali



12/2014 NASZA POLITECHNIKA

31

K
al

ej
do

sk
op

Galeria GIL

Galeria Kotłownia

Pokonkursowa wystawa 
fotografi i — „Nadzieja”
5–23 listopada 2014 r.

Pokonkursowa wystawa fotografi i jest 
rezultatem otwartego konkursu, którego 
hasłem przewodnim była „NADZIEJA”. 
Na konkurs wpłynęło 121 prac 49 auto-
rów. Jury w składzie: prof. art. mal. Ewa 
Gołogórska-Kucia — przewodnicząca 
oraz dr inż. arch. Piotr Kotucha i Jan 
Zych art. fot. ZPAF wyłoniło laureatów, 
którymi są: Tomasz Śmigla (I miejsce), 
Zbigniew Latała (II miejsce) oraz Grze-
gorz Sokołowski (III miejsce). 

Jury wyróżniło również prace Piotra 
Kosińskiego, Magdaleny Świgost i Anny 
Kowalczyk. Udziałem w wystawie po-
konkursowej zostali wyróżnieni: Norbert 
Brodziński, Grzegorz Bukalski, Domini-
ka Cenda, Teresa Cisło, Wojciech Fran-
cuz, Piotr Galant, Paulina Głód, Gabriela 
Grzybek, Agata Jarosz, Artur Jastrzębski, 
Anna Kowalczyk, Zbigniew Latała, Antoni 

Łukowicz, Wojciech Malik, Piotr Tomasz 
Mańczak, Katarzyna Nikelewska, Tomasz 
Okoniewski, Anna Piwowarska-Sosik, 
Wiesława Przybyło-Cieślik, Magdalena 

Terefeńko, Katarzyna Wijatyk, Grzegorz 
Ziemiański, Agnieszka Zmuda.

(dz)

XIII Międzynarodowe Biennale 
Sztuk Plastycznych Osób 
Niepełnosprawnych
3–24 listopada 2014 r.

Po raz kolejny ogłoszenie wyników 
konkursu, rozdanie nagród i wystawa 
odbywają się w Galerii PK „Kotłownia”. 
Impreza każdorazowo cieszy się ogrom-
ną frekwencją, która zaskakuje i cieszy 
organizatorów. Jury XIII Biennale w skła-
dzie: przewodniczący — prof. Adam 
Wsiołkowski (ASP Kraków), dr hab. Jo-
anna Stożek — artysta malarz, architekt 
(PK), mgr Agnieszka Bromboszcz — hi-
storyk sztuki, mgr Anna Kwiatek — ar-
tysta plastyk oraz sekretarz jury — He-
lena Maślana z Fundacji Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych przyznało 9 nagród 
i 17 wyróżnień, honorując 25 osób.

W kategorii twórczości dzieci (uro-
dzeni po 1 I 1997 r.): I nagroda — Artur 
Nowakowski (Skierniewice); II nagro-
da — Zuzana Lajčáková (Čadca, Sło-
wacja), III nagroda — Patrycja Orkisz 
(Sosnowiec). Dwa równorzędne wy-
różnienia otrzymali Simona Kobziková 

(Čadca, Słowacja) i Angela Wołczyk 
(Sosnowiec).

W kategorii twórczości dorosłych, 
w dziedzinie malarstwa: I nagroda — 
Mieszko Zagrabski (Gdańsk), II nagroda 
— Rusłan Wafi n (Kraków), III nagroda — 
Mateusz Połeć (Skierniewice). Dziewięć 
równorzędnych wyróżnień otrzymali: 
Michał Baranowski (Olsztyn), Stanisław 
Chabowski (Toruń), Agnieszka Gniady 
(Korytniki), Jarosław Górski (Kościerzy-
na), Adam Niedzielski (Gdańsk), Antoni 
Parylak (Piasecznik), Agnieszka Sławęc-
ka (Stara Wieś), Eliza Tomczyk (Ruda 
Śląska), Mieszko Zagrabski (Gdańsk). 

W dziedzinie grafi ki i rysunku: I nagro-
da — Rafał Antos (Skier-
niewice), II nagroda — 
Beata Kleszcz (Kraków), 
III  agroda — Piotr Wójcik 
(Stalowa Wola). Sześć 
równorzędnych wyróżnień 
otrzymali: Krzysztof Gra-
bowski (Kraków), Maciej 
Kamiński (Suwałki), Adam 
Niedzielski (Gdańsk), Bar-
tłomiej Szczupalski (Zako-
pane), Angelika Urbańska 
(Otłoczyn), Michał Wiete-
ska (Skierniewice).

Honorowymi patrona-
mi Biennale zostali prezy-

dent miasta Krakowa oraz rektor Politech-
niki Krakowskiej. Dzięki hojności rektora 
PK i dyrektora Centrum Szkolenia i Orga-
nizacji Systemów Jakości PK laureaci cie-
szyli się wartościowymi nagrodami rzeczo-
wymi. Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim osobom i instytucjom, których 
życzliwość i pomoc uświetniła XIII Między-
narodowe Biennale Sztuk Plastycznych 
Osób Niepełnosprawnych.

Laureaci XIII Biennale zostali rów-
nież uhonorowani okolicznościowymi 
medalami, tradycyjnie przygotowany-
mi przez artystę rzeźbiarza Bronisława 
Chromego.

(dz)
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Na koniec numeru...
SZPILKA AKADEMICKA

LESZKA WOJNARA
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Wykład krótki, jakie są lektury skutki
Raz trójka mężów, strapionych wielce,
Zasiadło razem, gdzieś przy butelce.
A, że już bliska była godzina,
Gdy się koledze zwiększy rodzina,
To rozprawiali o ciężkim stanie
Oczekiwania na rozwiązanie.
Pierwszy tak zaczął: Drogi kolego,
Gdym oczekiwał potomka swego,
„Jasia z Małgosią” żona czytała,
Poczem bliźnięta na świat wydała.
Drugi przytaknął: Niech no ja skonam,
„Trzech muszkieterów” czytała żona,
Potem pamiętam Szpital Ursynów,
Gdzie porodziła trzech tęgich synów.
Na to się zerwał z krzykiem kolega:
Bardzo dziękuję! Więcej nie trzeba!
Lecę do domu, by w porę zdążyć
Ratować żonę, która jest w ciąży,
Bo nieświadoma tego wyników,
Czyta „101 dalmatyńczyków”.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Transfer technologii prosto 
z Oxfordu na Czyżyny...






