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Słowo rektora
Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Na naszej uczelni wiele się dzieje — rzeczy wielkie przeplatają się z mniejszymi. Wszystkie są ważne i potrzebne, nawzajem się uzupełniają. Aby społeczność Politechniki Krakowskiej
z pełnym zaangażowaniem uczestniczyła w jej życiu, powinna
mieć komplet informacji o sprawach uczelni. Rodzi się jednak
pytanie, jak skutecznie dotrzeć z informacjami do wszystkich
pracowników.
Wprawdzie wiadomości o wszystkich wydarzeniach są zamieszczane na stronie internetowej uczelni i w serwisie pracowników PK, mamy też własne media — „Naszą Politechnikę”
i Radio „Nowinki”, ale na podstawie wielu rozmów z pracownikami mogę stwierdzić, że znaczna część z nich nie korzysta
systematycznie z tych form pozyskiwania informacji. Skłania
mnie to do ogłoszenia w tym miejscu konkursu na pomysł skutecznego docierania do wszystkich pracowników z ważnymi
dla nich wiadomościami uczelnianymi. Propozycje przyjmuję
do końca 2013 r.
Właśnie w trosce o skuteczną komunikację wewnętrzną
kontynuuję tradycję bezpośrednich spotkań rektora z pracownikami uczelni. Wierzę, że takie spotkania służą budowaniu twórczej atmosfery pracy i wpływają na zaangażowanie pracowników we wspólne dzieło, jakim jest Politechnika Krakowska.
Czwarte już spotkanie rektora ze społecznością uczelni odbyło
się w listopadzie. Jestem zbudowany frekwencją (największą
z dotychczasowych) oraz poziomem dyskusji uczestników spotkania. Wśród tematów nie pojawiły się sprawy jednostkowe,
wynikające z partykularnych interesów, lecz takie, które dotyczą żywotnych interesów uczelni. Tak liczną obecność pracowników i ich zaangażowanie w rozmowę o uczelni odczytuję
jako wyraz troski o rozwój Politechniki i przejaw emocjonalnych
z nią związków.
Podczas listopadowego spotkania mówiliśmy m.in. o czekających nas zmianach. Jedną z nich jest ta dotycząca zarządzania sektorem nauki i szkolnictwa wyższego. W listopadzie
ze stanowiska ministra odeszła Barbara Kudrycka, zastąpiła ją
Lena Kolarska-Bobińska. Piszę te słowa jeszcze przed oficjalnym zaprzysiężeniem nowych ministrów i ogłoszeniem programu działania ministerstwa pod nowym kierownictwem.
W ostatnich dniach wizytę na naszej uczelni złożył prezydent
Uniwersytetu Technicznego w Berlinie prof. Jörg Steinbach.
Spotkał się z władzami rektorskimi i wydziałowymi, a z odbytych z nim rozmów wynika, że jest szansa na poszerzenie dotychczasowej współpracy obu uczelni o nowe obszary badawcze. Jak tę szansę wykorzystamy, zależy przede wszystkim

od nas. Ze względu na pozycję TU Berlin w europejskiej przestrzeni naukowej warto z tej szansy skorzystać.
Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Innovator Małopolski”, organizowanego przez Centrum Transferu Technologii PK
i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Po raz
ósmy nagrodzono firmy, które odnoszą sukcesy w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych. W tym roku gala finałowa „Innovatora Małopolski”
odbyła się w ramach międzynarodowej konferencji „Innowacyjne zamówienia na rzecz przemysłu, MŚP i silniejszych służb
publicznych”, współorganizowanej przez Komisję Europejską,
Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski. Laureatów konkursu nagrodzono przy międzynarodowej widowni, co
szeroko promowało naszą uczelnię.
Znakomitą formą promocji PK i nauk technicznych jest także wystawa „Żywe konstrukcje” na kopcu Kościuszki. Jej otwarcie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Projekt „Żywe
konstrukcje” — to wspólne przedsięwzięcie Politechniki Krakowskiej i Komitetu Kopca Kościuszki, złożone z interaktywnej
wystawy oraz konkursu dla młodzieży. Projekt koordynuje —
z dużą pomysłowością i zaangażowaniem — dr Rafał Sieńko
z Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej PK.
W listopadzie odbyły się wybory nowych władz organów
studenckich — Parlamentu Studenckiego, wydziałowych rad
Samorządu Studenckiego i Rady Osiedla Domów Studenckich
PK. Po raz pierwszy selekcja odbywała się według nowych
zasad, zawartych w „Regulaminie Samorządu Studenckiego”,
przyjętym przez Senat w październiku tego roku. Ustępującym
władzom serdecznie dziękuję za wiele zrealizowanych inicjatyw, które ożywiały życie akademickie uczelni. Dziękuję także
za partnerskie, dojrzałe i bardzo odpowiedzialne zabieranie
głosu w ważnych dla PK sprawach, także tych trudnych i kontrowersyjnych. Nowym władzom życzę twórczych i pożytecznych przedsięwzięć oraz satysfakcji z owoców działalności na
rzecz społeczności studenckiej i — szerzej — uczelnianej.
Dzisiejsze „Słowo” jest ostatnim przed świętami Bożego
Narodzenia i Nowym Rokiem. Stosowne życzenia składam
wszystkim Czytelnikom „Naszej Politechniki” w innym miejscu.
Tutaj wyrażam tylko nadzieję, że świąteczny czas będzie pomyślny i radosny, bogaty w cenne refleksje.

Kazimierz Furtak
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Pracownikom, Studentom i Absolwentom Politechniki Krakowskiej,
a także wszystkim Przyjaciołom naszej uczelni
życzę spokojnych, ciepłych i radosnych świąt Bożego Narodzenia,
rodzinnych spotkań, serdecznych rozmów i spełnionych marzeń.
Wraz z nadejściem Nowego Roku,
niosącego zawsze zmiany, kolejne wyzwania i twórcze plany,
życzę Państwu optymizmu, wytrwałości i pogody ducha,
a także wielu powodów do dumy, satysfakcji i zadowolenia.
Niech będzie to rok zdrowy, pomyślny i szczęśliwy dla Państwa i Państwa Rodzin.
Kazimierz Furtak
Rektor Politechniki Krakowskiej

Etyka inżynierska a sytuacje
ekstremalne
Najbardziej szczęśliwe wodowanie w historii lotnictwa

D

o różnych systemów norm, które regulują działania
w świecie techniki i bez których działania te nie byłyby możliwe, etyka inżynierska, będąca integralną
częścią zawodu, dodaje jeszcze jeden wymiar ― wymiar
międzyludzki i społeczny. Nie może być inaczej, bowiem
technika, rozwijana w największych choćby korporacjach,
jest zawsze tworzona przez ludzi i dla ludzi, a o tym, jak
bardzo zmienia ona i kształtuje życie społeczeństw, napisano już tomy.
O aksjologicznych aspektach nauczania zawodu oraz praktyki inżynierskiej pisał już w „Naszej Politechnice” Eugeniusz
Szumakowicz, akcentując niepokojące przejawy zaniedbywania kreatywności w poszukiwaniu i konstruowaniu nowych rozwiązań oraz odpowiedzialności za formę i kształt społecznego
życia w środowiskach miejskich („Nasza Politechnika” grudzień
2010 r.). Mieszcząc się w tych ramach, etyka inżynierska odnosi się do aspektów działań i decyzji w świecie techniki bezpośrednio dotyczących losu i dobra innych osób. Poniższe rozważania odnoszą się właśnie do tego wymiaru nauczania, praktyki
i sztuki inżynierskiej. Najpierw jednak parę słów o specyfice samej etyki i jej trudnościach metodologicznych.

jednostek i grup, a w szczególności od ich bardziej lub mniej
jawnych egoistycznych interesów. Oczywiście, wchodzą też
w grę nieuświadomione uwarunkowania społeczne, kulturowe
i te związane z historycznym czasem. Dążąc do idei normatywnej prawdy, etyka musi mierzyć się z tymi wszystkimi trudnościami.
Aby wytłumaczyć istniejącą u każdego z nas zdolność do
odróżniania dobra i zła; zdolność, która dochodzi do głosu
w realnych wyborach i działaniach, odwołujemy się do kategorii sumienia, w języku etyki natomiast mówimy o zdolności
do sądu moralnego, oceniania albo bardziej ogólnie ― o zdolności normatywnej. Sumienie albo zdolność normatywna
są czymś specyficznym: zakładają one znajomość faktów,
a w niektórych przypadkach także i obecność innych rodzajów wiedzy, ale nie sprowadzają się do żadnej z nich ani do
żadnego ich połączenia.

Najlepsza teoria nie zastąpi sumienia
Wymiar etyczny działań jest wymiarem specyficznym, niesprowadzalnym do żadnego innego. Etyka i osąd etyczny zakłada zarówno wiedzę o faktach, jak i określoną wiedzę naukową,
na przykład specjalistyczną wiedzę medyczną czy techniczną,
ale też do żadnej z nich się nie sprowadza. I tu pojawia się
pierwsza trudność, która wiąże się z precyzją pojęć, a właściwe z jej brakiem. Podstawowe kategorie etyki, kategoria dobra i zła, kategoria słuszności i inne nie mają tak dokładnego
znaczenia, aby dało się je ująć za pomocą liczb, tak jak jest to
przyjęte i wymagane w naukach technicznych czy podstawowych. Kategorie te nie mają także tego stopnia dokładności,
którym cechuje się język prawniczy. Mimo to nie możemy się
bez tych kategorii obyć, należą one bowiem do istoty naszego
człowieczeństwa. Pomyślmy tylko, co moglibyśmy powiedzieć
wobec jawnej niesprawiedliwości bądź krzywdy dotykającej czy
to nas, czy kogoś z naszych bliskich, gdyby tych kategorii nie
było w słowniku naszego języka.
Podstawowe kategorie etyki zagrożone są nie tylko nieostrością i wieloznacznością. Są one również zagrożone zależnością od specyfiki subiektywnej perspektywy poszczególnych
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Etyka nie jest po to, aby zastąpić sumienie albo zdolność
jednostkowego sądu moralnego, lecz po to, aby je wspomagać.
Nawet najlepsza teoria nie zastąpi sumienia, dla nikogo z nas
nie może ona znieść konieczności podejmowania decyzji ani
nie może zwolnić nas z konieczności przyjmowania jednostkowej odpowiedzialności za te decyzje.
Co łączy etykę z innymi naukami? To, że odwołuje się ona
do rozumu i dąży do formułowania ogólnych sądów i teorii. Czy
jednak jakaś teoria może zmierzyć się z niezliczoną różnorodnością i złożonością realnych sytuacji w życiu? Czy nie grożą
jej nadmierne uproszczenia? Czy nie grozi rozejście się teorii
i praktyki?
W szachach istnieje teoria pierwszej fazy gry (otwarcia) oraz
fazy końcowej, nie ma jednak adekwatnej teorii fazy środkowej,
ponieważ liczba, różnorodność i złożoność sytuacji jest zbyt
duża, a powtarzalność zbyt mała. Czy etyka, dążąc do zbudowania teorii, nie znajduje się w podobnym położeniu? Jest
to kolejna poważna trudność metodologiczna, z którą zmaga
się etyka współczesna. I jeszcze jedna trudność: etyka w swym
tradycyjnym przesłaniu zwraca się do człowieka jako indywidualnej osoby, dziś natomiast w coraz większym stopniu działamy
w ramach takich lub innych organizacji, a te mają swoje cele,
wymagania i procedury.
Trudności etyki ogólnej mają swoje odpowiedniki również
w poszczególnych działach etyki stosowanej, a w szczególności w obrębie inżynierskiej etyki, której problemy są tu przedmiotem namysłu1.

Niezbędna formalizacja, potrzebne procedury
Mając na względzie wszystkie te trudności, chcemy powiedzieć o czymś innym. Chcemy mianowicie skupić się na
próbie odpowiedzi na pytanie, co można i co należy zrobić,
aby przynajmniej w świecie techniki zmniejszyć rozbieżności
i luki, jakie nieuchronnie pojawiają się pomiędzy teorią (sferą
normatywną) a występującą na co dzień praktyką. Myśląc zapewne także i o tych rozbieżnościach, jeden ze studentów tuż
po zakończonym kursie powiedział do mnie mniej więcej tak:
„Proszę pana, z tą etyką to jest tak. Człowiek na ogół wie, co
jest dobre, ale to świat jest zły. I dlatego to, co wybierze i zrobi,
może nie być dobre”.
Odpowiedź na postawione wyżej pytanie musi wskazywać
na co najmniej trzy wzajemnie powiązane i dopełniające się
elementy, a mianowicie: właściwe procedury, właściwe postawy
ludzi świata techniki i wreszcie właściwe systemy normatywne,
w tym również właściwe kodeksy etyki inżynierskiej. Działania
w sferze techniki wymagają koordynacji tak wielkiej liczby osób,
czynności i maszyn, iż nie byłyby zupełnie możliwe bez odpowiedniej formalizacji i właściwych procedur. Toteż istotny udział
w tworzeniu takich procedur jest zadaniem ludzi techniki, tak
zresztą jak i budowanie postaw szacunku i przestrzegania tych
procedur. O tym, jak wiele jest wciąż u nas do zrobienia w tym
zakresie, nie trzeba nikomu przypominać. Jednak najlepsze
nawet procedury nie wystarczą, gdy nie będą dopełnione przez
właściwe postawy ludzi techniki i ich kompetencje. Te, oprócz
wiedzy i umiejętności, wymagają także świadomości społecznej roli i odpowiedzialności ludzi techniki.
Tego właśnie dotyczą kodeksy etyki inżynierskiej. Nawet
najlepsze z nich nie zastąpią jednostkowej zdolności osądu
1
O roli i miejscu etyki w zawodzie inżyniera pisał już w „Naszej
Politechnice” Jacek Jaśtal (rok 2008, nr 4, 5 i 6).

zawodowego i sumienia. Mają je tylko wspomagać, ukierunkowywać i obiektywizować. W tym też sensie rozszerzają one
świadomość zawodową inżyniera. Nie są pisane przez etyków
teoretyków, lecz przez doświadczonych inżynierów i są adresowane do tych, którzy rozpoczynają swoją drogę zawodową.
Kodeksy etyki dążą do zwięzłego ujęcia i sprecyzowania najważniejszych obowiązków inżyniera danej specjalności, odnosząc się do specyfiki jego działań i szczególnych problemów,
które on napotyka. W dążeniach tych muszą się mierzyć z tymi
samymi trudnościami, o których była już mowa w odniesieniu
do etyki ogólnej.
W szczególności dążą one do ujęcia wielkiej liczby zróżnicowanych i skomplikowanych realnych sytuacji, i działań
w ogólne, w zwięzłe zasady etyki zawodowej. Jest jeszcze inna
trudność, o której nie było dotąd mowy i która dotyczy także
etyki ogólnej. Ważne, wielkie słowa, zbyt często używane i nadużywane tracą swoje znaczenie i siłę oddziaływania, tak jakby
ulegały jakiemuś zużyciu. Tym, nad czym chcemy zastanowić
się poniżej, jest sposób, w jaki można efektywnie przekazywać
i uświadamiać sens zasad etyki inżynierskiej.

Wartość studium przypadku
Metodą wychodzącą naprzeciw trudnościom w ukazywaniu
sensu zasad etyki inżynierskiej są studia przypadków. Przypadki pełnią tę samą rolę, co kazusy w nauczaniu i rozumieniu prawa albo rozwiązywanie zadań w matematyce. Dopiero dzięki
nim można sobie wyraźnie uświadomić właściwy sens i konsekwencje ogólnej i formalnej zasady czy obowiązku.
Rozpatrywane w etyce inżynierskiej przypadki odnoszą się
do różnych nieprawidłowości, sytuacji trudnych i skomplikowanych, a najczęściej do wypadków, katastrof i sytuacji ekstremalnych. Zdarzenia tego rodzaju stanowią pomoc dla wydobycia
pełnego sensu ogólnych zasad etyki inżynierskiej. Przyjrzyjmy
się tym zagadnieniom nieco bliżej, odwołując się do jednego
z takich zdarzeń.
Jedną z zasad, która pojawia się niemal w każdym kodeksie etyki inżynierskiej, jest obowiązek ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i dążenia do perfekcji świadczonych usług. Oczywiście, podnoszenie kwalifikacji i rozwój
można zapewnić poprzez postawienie określonych wymagań
formalnych, ale przywołana zasada etyki zawodowej inżyniera sięga głębiej, sięga do sfery motywacji wewnętrznej. Trudno
byłyby się z taką zasadą nie zgodzić, ale z drugiej strony trzeba
przyznać, iż nie brzmi ona wcale zbyt odkrywczo. My to już
wiemy ― chciałoby się zauważyć. Co ta zasada miałaby dokładniej znaczyć?
Spróbujmy wydobyć i uwyraźnić jej sens na podstawie
studium przypadku. Większość przypadków rozpatrywanych
w etyce stosowanej ma charakter negatywny, w etyce inżynierskiej dotyczą one nieprawidłowości, wypadków, a nawet katastrof. Tak się jakoś składa, że dopiero zagrożenia i problemy
stanowią najlepsze, najbardziej kontrastowe tło dla pozytywnych treści, zresztą nie tylko w etyce inżynierskiej. Nasz przykład będzie jednak inny: choć dotyczy sytuacji skrajnie trudnej,
sytuacji ekstremalnej, to jednak kończy się szczęśliwie, a perspektywa katastrofy, niemal cudem, zostaje zażegnana.
Przypadek, który chcemy rozważyć, dotyczy lotnictwa.
Przebieg wydarzeń jest tu zawsze szczególnie dramatyczny. Interesujące nas wydarzenia zostały uznane za najszczęśliwsze
wodowanie w historii lotnictwa. Chodzi o przypadek wodowania
pasażerskiego odrzutowca na rzece Hudson w Nowym Jorku.
5
5
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Fot.: Marek Pyka
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55-letniego wówczas kapitana. Właściwe decyzje zostały podjęte dzięki
zdolności, którą nazwiemy umiejętnością osądu zawodowego. Jest
ona uwarunkowana przez wiedzę
teoretyczną i przez doświadczenie
zawodowe. Związany z nią problem
polega na tym, że zdolność ta, tak
jak i doświadczenie zawodowe, nie
mogą być zastąpione przez największe nawet zasoby wiedzy teoretycznej. Dotarcie przez kapitana samolotu do właściwej i zbawiennej decyzji
we właściwym osądzie zawodowym
było poprzedzone odrzuceniem
dwóch wstępnych osądów.
Pół minuty po kolizji z ptakami
załoga nawiązała łączność radiową
z ośrodkiem kontroli lotów, zgłaszając kolizję i prosząc o możliwość powrotu na lotnisko LaGuardia. Było to
rozwiązanie, które nasuwało się od
razu w sposób najbardziej naturalBudynki Manhattanu i rzeka Hudson, na której wodował uszkodzony samolot
ny. Kontroler lotniczy Patrick Harten,
który odebrał zgłoszenie, przydzielił
pas do awaryjnego lądowania na LaGuardia i określił odpoDoszło do niego w styczniu 2009 r.2 Ze względu na przebieg
wiednie parametry lotu. Jednak dotarcie na lotnisko i przeprokariery zawodowej kapitana samolotu i jego zachowanie w krywadzenie awaryjnego lądowania z miejsca, w którym wówczas
tycznych momentach historia ta jest pouczająca dla każdego,
znajdował się pozbawiony napędu samolot, w ocenie kapitana
kto poważnie przygotowuje się do zawodu inżyniera, a także
Sullenbergera okazało się niemożliwe. To jego pierwsza trafna
dla tego, kto zawodu go uczy.
decyzja, a jej podjęcie był stosunkowo łatwe.
Decydująca była decyzja druga. Powrót na lotnisko LaGuW drodze do właściwej decyzji
ardia wymagał zawrócenia samolotu, co było zapewne niemożliwe. Tu pojawiła się druga możliwość: w kierunku, w którym
Zderzenia samolotów z ptakami należą do losowych zdasamolot leciał siłą rozpędu, po drugiej stronie rzeki Hudson,
rzeń, których nie sposób zupełnie wyeliminować, toteż trudno
znajdowało się inne lotnisko, Teterboro. Kontroler błyskawicznie
jest mówić o błędach proceduralnych czy błędach sztuki. Dawskontaktował się z wieżą lotniska Teterboro i ustalono możliwy
niej niebezpieczne były zderzenia prowadzące do rozbicia szyb
do lądowania pas. Kapitan Sullenberger zaakceptował to rozkabiny pilotów, ale turbośmigłowe silniki nie były zagrożone.
wiązanie. Jednak w kolejnej minucie, w decydującym dla uratoW przypadku samolotów odrzutowych jest inaczej, największe
wania samolotu osądzie zawodowym, i tę możliwość uznał za
niebezpieczeństwo stanowi wciągnięcie ptaka do wnętrza silniewykonalną. Zapasy wysokości i prędkości samolotu ocenił
nika, wyrwanie przez ciało ptaka jakichkolwiek elementów mejako zbyt małe, aby udało się dolecieć do jakiegokolwiek lottalowych prowadzi do natychmiastowego zniszczenia silnika.
niska. Zamiast próbować dolecieć do Teterboro, Sullenberger
Niebezpieczeństwo to staje się śmiertelne, gdy dojdzie do zdedostrzegł
jedyną możliwość ratunku ― postanowił podjąć prórzenia ze stadem ptaków i ulegną zniszczeniu wszystkie silniki.
bę
wodowania
na Hudson.
Tak właśnie stało się w rozpatrywanym przykładzie. Tuż po
Taką
też
decyzję
podjął i okazała się ona zbawienna.
starcie z lotniska LaGuardia w Nowym Jorku, airbus A320 ze
Sama decyzja o wodowaniu była decyzją niezwykle ryzyko155 ludźmi na pokładzie zderzył się ze stadem gęsi kanadyjwaną, ale decyzją słuszną i jedyną możliwą! Duże odrzutowce
skich, tracąc obydwa silniki, w które był wyposażony. Był zalenie są maszynami przystosowanymi do tego rodzaju awaryjdwie 980 metrów nad ziemią! Sytuacja wyglądała fatalnie: wanych działań, a każdy błąd grozi rozerwaniem samolotu. Bażący 70 ton odrzutowiec, zupełnie pozbawiony napędu i lecący
dająca wydarzenie, amerykańska komisja stwierdziła później,
siłą rozpędu, bardzo niska wysokość, pełne zbiorniki paliwa,
że w tamtej krytycznej sytuacji istniała tylko jedna możliwość
a pod nim... Manhattan. Nie inaczej wstępnie ocenił tę syturatowania samolotu i jego załoga dokładnie wiedziała, co naację kapitan C. Sullenberger, który przejął stery od pierwszego
leży zrobić.
oficera. Nie ma wątpliwości, że tym, co zadecydowało o uratowaniu samolotu, ludzi na pokładzie i potencjalnych ofiar na ziemi, były trafne decyzje i mistrzowskie umiejętności pilotowania

4 dramatyczne minuty

Poszukując materiałów do studium tego przypadku, korzystałem
z wielu dostępnych źródeł, analiz, wywiadów i symulacji. W szczególności dokładne i rzetelne informacje o zdarzeniach zawiera artykuł
„US Airways Flight 1549” (http://en.wikipedia.org/wiki/US_Airways_
Flight_1549). Artykuł zawiera odniesienia do ponad stu źródeł.

Dostrzeżenie jedynej możliwości ratunku ― to jedno, teraz należało ją zrealizować. Drugim czynnikiem, który zaważył na uratowaniu ludzi i samolotu, były mistrzowskie umiejętności pilotowania kapitana samolotu. Podczas podchodzenia
do wodowania ― jak później, miesiąc po zdarzeniu, wyjaśnił

2

6

Lata pracy kluczem do ocalenia
Jaki jest sens opisywanych zdarzeń z punktu widzenia etyki
inżynierskiej? Trudno o lepszą ilustrację zasady ciągłego podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i perfekcji zawodowej. Opisane
wydarzenia rozegrały się błyskawicznie, lecz przygotowanie
do nich zajęło Sullenbergerowi lata świadomego wysiłku. Oto,
jak sam mówił o tym miesiąc później: „Myślę, że moje dotychczasowe życie, aż do owego momentu [tj. wypadku] na wiele
sposobów okazało się przygotowaniem do tego, abym mógł
poradzić sobie z sytuacją, która zdarzyła się właśnie w tamtym
momencie”.
Spojrzenie na życiorys zawodowy C. Sullenbergera przynosi pełne potwierdzenie tych słów. Poza suchymi faktami
3
W 1996 r. doszło do próby wodowania samolotu podobnej
wielkości na Oceanie Indyjskim. Był to uprowadzony etiopski samolot,
który musiał wodować z powodu braku paliwa. Samolot podchodził
do powierzchni wody z pewnym przechyłem. Skrzydło, które najpierw
uderzyło o wodę, oderwało się, a kadłub został gwałtownie odrzucony
w drugą w stronę i przełamał się w połowie. Większość ludzi zginęła.

Fot.: Marek Pyka

Sullenberger ― istotne były trzy warunki. Wszystkie one musiały być spełnione
jednocześnie! Po pierwsze, trzeba było
lecieć ze skrzydłami ustawionymi idealnie
równo do lustra wody3. Po drugie, przód
samolotu powinien być uniesiony nieco
wyżej, niż przy zwykłym podchodzeniu do
lądowania, tak aby możliwie najbardziej
złagodzić uderzenie o wodę. Po trzecie
zaś, prędkość lotu powinna być możliwie
najmniejsza.
Kapitan Sullenberger nie tylko zdołał
spełnić wszystkie te warunki, ale nawet
aby zwiększyć szansę ocalenia, świadomie wybrał takie miejsce wodowania,
w pobliżu którego znajdowały się promy i statki. Pędząc z prędkością około
240 km/h, samolot zdołał szczęśliwie
osiąść na wodzie, a większość energii
uderzenia przejął jego tył. Od momentu
zderzenia z ptakami do uderzenia samolotu o wodę minęły zaledwie 4 minuty. Po wytraceniu prędkości samolot zaczął dryfować z prądem rzeki i powoli nabierać wody do wnętrza. Załoga, nie
dopuszczając do wybuchu paniki, przeprowadziła sprawną
ewakuację pasażerów przez 4 okienne wyjścia awaryjne
w środku samolotu i przednie drzwi.
Część pasażerów przedostała się na skrzydła samolotu,
część pozostała w nadmuchiwanych zejściach ewakuacyjnych,
a niektórzy, w obawie przed wybuchem, zaczęli odpływać od
samolotu, mimo że woda była lodowata (2 °C). Aby sprawdzić,
czy nikt nie pozostał w tonącym samolocie, Sullenberger dwa
razy przeszedł całą jego długość i jako ostatni opuścił pokład.
Samolot dryfował na środku rzeki, ale w takim miejscu, że na
brzegach rzeki znajdowały się terminale promowe. Pierwszy
prom dotarł do samolotu już po około 4 minutach od wodowania,
a następny po kolejnych 5. Wszyscy pasażerowie i członkowie
załogi zostali przejęci na promy i uratowani przed zatonięciem
samolotu. Rzeczywistość prześcignęła tu sceny z niejednego
filmu sensacyjnego.
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przedstawionymi w curriculum vitae znajdujemy tam wielką
pasję do latania, przejawiającą się dużym zaangażowaniem
i bardzo poważnym podejściem do zawodu pilota, najpierw
wojskowego, a potem cywilnego. Kluczowe znaczenie miało
dodatkowe, ponadobowiązkowe doświadczenie: było to doświadczenie w pilotowaniu szybowców i licencja pilota szybowcowego.
Oprócz tego, w życiorysie widzimy również drugą linię zainteresowań i rozwoju zawodowego. Sullenberger zajmował
się od dawna zagadnieniami bezpieczeństwa i niezawodności
w lotnictwie, a także zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.
Miał w tej dziedzinie określone osiągnięcia, był uznanym ekspertem, konsultantem, a także współpracownikiem (w charakterze Visiting Scholar) Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.
Opisane wydarzenia rozegrały się bardzo szybko, w ciągu
zaledwie 4 minut. Ale na zdolność właściwego osądu zawodowego i umiejętności pilotowania kapitana Sullenbergera złożyły
się całe lata jego pracy i rozwoju zawodowego. Umiejętności
te zostały wypracowane w wyniku świadomego i długotrwałego wysiłku i z tego względu historia ta stanowi niezwykle cenny, pozytywny i konstruktywny przykład do refleksji związanej
z etyką inżynierską i zawodową. Trudno bowiem o lepszą ilustrację znaczenia zasady ciągłego rozwoju zawodowego i dążenia do osiągnięcia doskonałości zawodowej, obecnych w kodeksach etyki inżynierskiej. Przykład ten może i powinien być
inspiracją dla każdego, kto chce poważnie wykonywać zawód
inżyniera oraz każdego studenta, który się do tego przygotowuje. Trudno o lepszy wzorzec profesjonalizmu i zaangażowania
zawodowego.
Jeszcze jedna cecha kapitana Sullenbergera zwróciła uwagę mediów: była to jego ujmująca wręcz skromność. Stanowiła
ona najlepsze tło dla jego niezwykłego dokonania.

Marek Pyka

Dr Marek Pyka jest pracownikiem Zakładu Filozofii, Etyki i Socjologii
w Instytucie Ekonomii, Socjologii i Filozofii na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki PK.
Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Listopad
4–7 XI VIII Dni Jana Pawła II — „Mądrość”.
6 XI Uroczystości pogrzebowe prof. Zbigniewa Engela, wybitnego naukowca, fundatora nagrody swego imienia, absolwenta
i doctora honoris causa PK.
6–20 XI Wystawa fotografii Jana Zycha „Spotkałem Świętego” w Galerii PK „Gil” zorganizowana z okazji VIII Dni Jana Pawła II.
7–8 XI V Forum Nowej Gospodarki.
8 XI Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 w Międzynarodowym Centrum Kształcenia PK.
I Zaduszki PK, zorganizowane przez Stowarzyszenie Wychowanków PK i Uniwersytet Trzeciego Wieku PK na cmentarzu
Salwatorskim w Krakowie.
10–11 XI Koncerty pieśni patriotycznych i religijnych z udziałem Akademickiego Chóru PK „Cantata”.
12–13 XI Zgromadzenie plenarne KRASP na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
14–16 XI XX konferencja naukowa z zakresu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej pt. „Współczesna ranga ogrodów zabytkowych”, zorganizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury PK, Komisję Urbanistyki i Architektury
Oddział PAN w Krakowie oraz Instytut Botaniki.
14 XI Uroczysta gala konkursu „Innovator Małopolski 2013” na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo regionu, zorganizowana przez Centrum Transferu Technologii PK podczas konferencji „Innowacyjne zamówienia na rzecz przemysłu, MŚP
i silniejszych służb publicznych”, współorganizowanej przez Komisję Europejską, Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
15 XI Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów wyższych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.
18 XI Msza św. w intencji zmarłych pracowników, studentów i przyjaciół krakowskich uczelni wyższych w kolegiacie św. Anny
w Krakowie.
18 XI — 5 XII „Mikołajki” — 26. akcja charytatywna studentów PK — zbiórka pieniędzy na prezenty oraz sprzęt rehabilitacyjno-sportowy
dla dzieci z krakowskich domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.
19 XI Spotkanie rektora PK ze społecznością uczelni poświęcone aktualnym problemom.
20 XI Uroczyste otwarcie Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego im. Tadeusza Kościuszki przy kopcu Kościuszki w Krakowie. Otwarcie przez rektora PK interaktywnej wystawy czasowej „Żywe konstrukcje”.
20–22 XI Seminarium naukowe prof. Güntera Woznego z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Wizyta na PK przedstawicieli Uniwersytetu Technicznego w Berlinie w celu omówienia dalszej współpracy. Wręczenie Złotej Odznaki PK prof. Haraldowi
Ermelowi.
22–23 XI XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zapis przestrzeni architektonicznej”, z cyklu „Definiowanie Przestrzeni
Architektonicznej”, zorganizowana na Wydziale Architektury PK.
26 XI Posiedzenie Sesji Kół Naukowych PK.
Posiedzenie Parlamentu Studenckiego PK podsumowujące działalność Samorządu Studenckiego w kadencji 2011–2013.
27 XI Uroczystość nadania honorowego obywatelstwa miasta Krakowa prof. Stanisławowi Juchnowiczowi.
29 XI Inauguracja studiów podyplomowych z dziedziny konserwacji, kształtowania architektury i aranżacji wnętrz obiektów sakralnych, prowadzonych przez Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury PK wraz z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II.
30 XI XIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Wychowanków PK.

Opracowała: Renata Dudek

Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej
22 listopada 2013 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
— powołania recenzenta dorobku prof. Wojciecha Radomskiego w związku z toczącym się postępowaniem o nadanie tytułu doctora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej;
— opiniowania kandydatury na dyrektora Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego;
— opiniowania wniosku o uhonorowanie tablicą pamiątkową śp. prof. Stanisława Rudnika;
— zmiany uchwały dotyczącej nazwy kierunku na Wydziale Architektury z dnia 25 maja 2012 r.;
— planowanego przeznaczenia środków na finansowanie remontów w 2014 r.;
— zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na
rok 2013;
— zatwierdzenia „Regulaminu organizacyjnego Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego”;
— włączenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA w Krakowie do Politechniki Krakowskiej.
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(ps)

Dyrektor
Biblioteki
Politechniki Krakowskiej Marek Górski został
przewodniczącym Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek
Akademickich Szkół Polskich. Wyboru dokonano podczas posiedzenia
sprawozdawczo-wyborczego KDBASP,
zorganizowaneg
19–20
września
w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.
Konferencja Dyrektorów Bibliotek
Akademickich Szkół Polskich istnieje
od 1997 r. Jest organizacją, która reprezentuje polskie biblioteki akademickie.
Skupia szefów bibliotek uniwersytetów
i pozostałych uczelni akademickich. Do
zadań tego gremium należy m.in. podejmowanie działań integrujących biblioteki
szkół wyższych, reprezentowanie interesów pracowników tych bibliotek, a także
troska o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.
W minionej kadencji Marek Górski
był liderem dwóch zadań realizowanych
przez Radę Wykonawczą: „Standaryzacja działalności bibliotek” i „Współpraca

Zarządzenia rektora PK
Nr 59 z 24 października 2013 r. w sprawie zmian w wydziałowych komisjach doktoranckich na Wydziale Architektury oraz Wydziale Inżynierii Środowiska
Nr 60 z 4 listopada 2013 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki.
Nr 61 z 4 listopada 2013 r. w sprawie zmian w składzie Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych.
Nr 62 z 14 listopada 2013 r. w sprawie zasad obowiązujących przy wypłacaniu
wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, przewodzie habilitacyjnym, postępowaniu habilitacyjnym i postępowaniu o nadanie tytułu
profesora oraz przy zawieraniu umów o przejęcie kosztów tych wynagrodzeń.
Nr 63 z 14 listopada 2013 r. w sprawie „Regulaminu ustalania 5 procent najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia Politechniki Krakowskiej, którzy mogą ubiegać się o 20-procentowe umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej”.
Nr 64 z 14 listopada 2013 r. w sprawie „Regulaminu ustalania 5 procent najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Politechniki Krakowskiej, którzy mogą
ubiegać się o 20-procentowe umorzenie kredytu lub pożyczki studenckiej”.

Opracowała: Beata Koźmińska

z ośrodkami kształcenia w profilowaniu
programów studiów, w szczególności studiów podyplomowych”. Kadencja nowej
rady obejmuje lata 2013–2017. Funkcję
wiceprzewodniczącego Rady Wykonawczej KDBASP powierzono Arturowi
Jazdonowi z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Członkami rady
zostali dyrektorzy bibliotek uniwersytetów
w Opolu, Rzeszowie i Toruniu oraz Politechniki Łódzkiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

(ps)

Nagroda im. Tertila
dla absolwentki PK
Po raz siódmy władze Tarnowa
przyznały Nagrodę im. Tadeusza Tertila
dla autorów najlepszych prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich o tematyce związanej z regionem. Wśród
laureatów nagrody, noszącej imię wybitnego burmistrza Tarnowa, znalazła
się tegoroczna absolwentka Wydziału
Architektury Politechniki Krakowskiej
Joanna Rapacz, która studiowała architekturę krajobrazu. Jej praca magisterska, nagrodzona w dziedzinie techniczno-przyrodniczej, nosi tytuł „Rekreacja
nad zalewem w Wierzchosławicach.
Projekt zagospodarowania zbiornika
pożwirowego oraz koncepcja szlaków
turystycznych”.
9

Informacje

O przyznaniu prof. Józefowi Niziołowi zaszczytnego tytułu członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności
informowaliśmy w numerze czerwcowym „Naszej Politechniki”. Ceremonia
nadania godności byłemu rektorowi
PK odbyła się przed kilkoma tygodniami, 16 listopada, w ramach uroczystego posiedzenia naukowego PAU.
Informację o dorobku nowego członka czynnego korporacji przedstawił
dyrektor Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego prof. Andrzej
Fuliński, a następnie wręczył dyplom
potwierdzający przyznanie tytułu.
Serdeczne gratulacje złożył prof. Józefowi Niziołowi prezes PAU prof. Andrzej Białas.

Marek Górski pokieruje
reprezentacją bibliotek

Fot.: Jan Zych

Fot.: Jan Zych

Uroczystość w PAU
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Pracownicy
Doktorzy habilitowani

Informacje

Krystyna Paprzyca
Urodziła się w Katowicach. Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące
w Oświęcimiu. W 1979 r. rozpoczęła
studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W latach 1983–
1985, w trakcie studiów, odbyła staż
zawodowy w firmie architektoniczno-budowlanej w Paryżu. Dyplom na
Wydziale Architektury PK obroniła
w 1988 r. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 1997 r. na podstawie dysertacji pt. „Czynniki wpływające
na wybór miejsca zamieszkania w strefach zainwestowania miejskiego”. Pracę obroniła z wyróżnieniem. (Promotorem był doc. arch. Wacław Seruga).
W 2013 r. Rada Wydziału Architektury
PK na podstawie dorobku i rozprawy
pt. „Harmonizowanie rozwoju urbanistycznego terenów miejskich — wybrane zagadnienia” nadała jej stopień naukowy doktora habilitowanego. (Praca
została wydana przez Wydawnictwo PK
jako monografia w serii „Architektura”
w 2012 r.).
Z Politechniką Krakowską jest związana od 1988 r., kiedy to została zatrudniona w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PK, w zespole
kierowanym przez prof. Witolda Cęckiewicza. W 1992 r. otrzymała etat asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie
Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego, prowadzonym przez prof. arch.
Wacława Serugę. W 1993 r. odbyła
miesięczna praktykę IASTE w Egipcie w biurze prof. A. E. El-Mohairy’ego,
a w 1994 r. — staż naukowy na Uniwersytecie Technicznym w Delft (Holandia).
Wieloletnia praca w Instytucie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,
obecnym Instytucie Projektowania Urbanistycznego, umożliwiła jej rozwijanie
zainteresowań naukowych. Dr hab. inż.
arch. Krystyna Paprzyca jest specjalistą
z dziedziny urbanistyki i architektury,
specjalność urbanistyka i planowanie
przestrzenne. W polu jej naukowych zainteresowań znajdują się zagadnienia
odnoszące się do współczesnych metod rozwoju urbanistycznego terenów
miejskich. Jej badania naukowe dotyczą
jakości przestrzeni miejskiej w aspekcie
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jej humanizacji, w przeciwieństwie do
ekonomicznego i technicznego podejścia w tworzeniu środowiska mieszkaniowego.
Jest autorką wielu artykułów o tematyce związanej z problemami jakości
środowiska mieszkaniowego, doskonalenia przestrzeni i harmonizowania
różnych aspektów rozwoju i zarządzania miastami. Tym zagadnieniom poświęciła 26 publikacji w recenzowanych
periodykach naukowych, 42 projekty
architektoniczno-budowlane, 12 opracowań związanych z zarządzaniem
nieruchomościami. W swoim dorobku
naukowym ma 40 zespołowych prac
naukowo-badawczych.
Współpracując z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi
w kraju i za granicą, uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych, sesjach,
seminariach. Wygłaszała referaty, publikowała artykuły w materiałach konferencyjnych. Szczególnie cenna okazała się
współpraca z TU Delft oraz angielskimi
jednostkami naukowymi — The Environment Centre w Southampton (program
realizowany w ramach INTERREG III C)
i uniwersytetem w Portsmouth.
Dr hab. inż. arch. Krystyna Paprzyca jest czynnym architektem. Od 1996 r.
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego,
wynajmu, zarządzania nieruchomościa-

mi własnymi i dzierżawionymi, zajmuje
się także pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń uzyskała
w 2005 r. Dotąd wykonała i zrealizowała,
wspólnie z krakowską pracownią projektową „Ekosystem”, „Ekosystem Beta”,
kilkadziesiąt kompleksowych projektów
w Krakowie, Jordanowie i Oświęcimiu.
W 2008 r. ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości
i Finansów w Bielsku-Białej z zakresu
zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
a w 2009 r. uzyskała stosowne licencje zawodowe. Wykonuje opracowania
związane z projektami zarządzania nieruchomościami, plany remontów i modernizacji kamienic, analizy finansowe
ich rentowności, przygotowuje oferty
wynajmu.
Na PK prowadzi zajęcia dla studentów kierunku architektura i urbanistyka (projektowanie urbanistyczno-architektoniczne zabudowy jednorodzinnej, projektowanie specjalistyczne,
projektowanie dyplomowe). Była współpromotorem kilku prac dyplomowych
magisterskich, prac dyplomowych inżynierskich. Ponadto jako nauczyciel akademicki współpracowała z Wydziałem
Architektury i Urbanistyki Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami
w Warszawie oraz z Wyższą Szkołą
Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Na uczelni zasiadała w komisji rekrutacyjnej na Wydziale Architektury
PK, jest członkiem Rady Wydziału Architektury PK. Należy do Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa
Urbanistów Polskich, jest członkiem
Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Izby
Architektów.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem
Zasługi (2008 r.), Honorową Odznaką
Politechniki Krakowskiej (2008 r.). Za
osiągnięcia dydaktyczne otrzymała zespołową nagrodę rektora PK II stopnia
(1992 r.).
Jej zainteresowania pozazawodowe
to: dobra książka, narciarstwo, windsurfing, podróże.
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Arkadiusz Kwiecień
praktycznych na szkoleniach firmy Sika
Poland Sp. z o.o., Infrastruktury Wojsk
Lotniczych oraz w Przedsiębiorstwie
Państwowym „Porty Lotnicze”.
Brał udział w pracach Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN,
Komitetu Nauki PZITB Oddział w Krakowie i Komisji Rozwoju WIL PK oraz
był współorganizatorem międzynarodowych zebrań i konferencji. Utworzył Pracownię Złączy Podatnych przy IMB PK
oraz zainicjował powstanie konsorcjum
naukowo-przemysłowego PK — NTB
przy Centrum Transferu Technologii PK.
W 2010 r. został odznaczony Honorową
Odznaką Politechniki Krakowskiej.
Zainteresowania
pozazawodowe:
żeglarstwo, narciarstwo alpejskie.
technologiczno-konstrukcyjnych, współautorskich zgłoszeń patentowych (z pięciu zgłoszeń trzy zyskały status patentu
w 2010 r. i 2013 r.).
Jest autorem 109 publikacji naukowych: 22 indywidualnych i 87 zespołowych; 26 zostało ogłoszonych w języku
angielskim, a 3 w czasopismach z listy filadelfijskiej. Uczestniczył w 62 konferencjach krajowych i międzynarodowych.
Współpracuje z naukowcami i ośrodkami badawczymi w kraju i Europie
w związku z projektami badawczymi
dotyczącymi wzmacniania konstrukcji
taśmami kompozytowymi oraz naprawy
spękanych konstrukcji murowych lub
betonowych za pomocą polimerowych
złączy podatnych. Kierował dwoma
projektami badawczymi KBN, w dwóch
był głównym wykonawcą. W latach
2008–2012 uczestniczył w międzynarodowych badaniach Round Robin Test
(prace Komitetu RILEM TC 223MSC
Masonry Strengthening with Composite
Materials). Współpracę kontynuuje jako
członek Komitetu RILEM TC CSM Composites for Sustainable Strengthening of
Masonry oraz uczestnik projektu COST
Action TU1207 Next Generation Design
Guidelines for Composites and Constructions.
Prowadzi wykłady, ćwiczenia audytoryjne i projektowe oraz laboratoria
z przedmiotu mechanika budowli dla
studentów kierunku budownictwo. Był
opiekunem prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, także w języku angielskim. W latach 2008–2013 wygłosił
cykl wykładów popularyzujących polimerowe złącza podatne w zastosowaniach

Informacje

Urodził się 21 kwietnia 1970 r.
w Warszawie. Jest absolwentem Technikum Budowlanego w Krakowie-Nowej
Hucie. Studia na Wydziale Inżynierii
Lądowej Politechniki Krakowskiej (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie) ukończył w 1995 r. (praca
magisterska uzyskała nagrodę ministra
gospodarki przestrzennej i budownictwa oraz Nagrodę PZITB im. prof. Izydora Stelli-Sawickiego).
Na ostatnim roku studiów odbył
półroczny staż asystencki, a po zakończeniu studiów rozpoczął pracę na
Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej jako asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Mechaniki
Budowli, w Katedrze Statyki i Dynamiki Budowli. W 1998 r. ukończył studium pedagogiczne dla absolwentów
uczelni technicznych. W 2002 r. na PK
obronił z wyróżnieniem pracę doktorską
pt. „Odpowiedź dynamiczna ściany płytko umieszczonej w podłożu na działania parasejsmiczne” (promotorem był
prof. Roman Ciesielski; doktorat otrzymał wyróżnienie ministra infrastruktury oraz nagrodę rektora PK II stopnia)
i objął stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego Instytutu Mechaniki
Budowli PK. W 2013 r. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej PK nadała mu
na podstawie dorobku oraz rozprawy
pt. „Polimerowe złącza podatne w konstrukcjach murowych i betonowych” stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo.
Dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień
w pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami dynamiki podłoża i oddziaływaniem drgań na budowle. Prowadzi
badania doświadczalne i pomiary in situ
obiektów rzeczywistych. Szczególnie
interesuje go zachowanie uszkodzonych betonowych i murowych obiektów
budowlanych, również zabytkowych.
Zaproponował skuteczne w praktyce
sposoby diagnostyki tych obiektów i metody naprawy uszkodzeń za pomocą
polimerowych złączy podatnych lub też
wzmacniania konstrukcji taśmami kompozytowymi.
Uczestniczył w wielu pracach projektowych i doświadczalno-konstrukcyjnych
oraz w przygotowaniu specjalistycznych
opinii i ekspertyz, co stanowiło inspirację
nie tylko do badań naukowych czy publikacji naukowo-technicznych, ale i do opracowywania niekonwencjonalnych rozwiązań

Norymberga
przyznała
dr Joannie Ortyl
złoty medal
Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty IENA 2013”, odbywające się
w dniach 31 października — 3 listopada w Norymberdze, przyniosły sukces dr inż. Joannie Ortyl
z Wydziału Inżynierii i Technologii
Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Otrzymała ona złoty medal
za przedstawione na targach fotoinicjatory jodoniowe do polimeryzacji monomerów.
Jest to kolejne znaczące wyróżnienie dla dr Ortyl, tym cenniejsze,
że uzyskane na imprezie, podczas
której przedstawiciele kilkudziesięciu krajów pokazali 700 innowacyjnych rozwiązań. O tym, czym są
fotoinicjatory jodoniowe i jakie jest
ich znaczenie dla gospodarki, szerzej napisaliśmy w numerze październikowy „Naszej Politechniki”,
przy okazji przyznania autorce tego
wynalazku Nagrody im. Profesora
Zbigniewa Engela.

(R.)
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Wspomnienie

Informacje

Jacek Mościński
Profesor Jacek Mościński był postacią na tyle wielowymiarową i barwną, że
nie sposób w krótkim tekście przedstawić jego postać w sposób systematyczny i w miarę pełny. Dlatego niniejsze
wspomnienie będzie raczej czymś w rodzaju mozaiki — mieszanki wspomnień
osobistych i godnych odnotowania, jak
sądzę, cech jego osobowości — niż uporządkowanym życiorysem.
Znaliśmy się „od niepamiętnych czasów”, a znajomość ta zaczęła się od
seminariów w instytucie prof. Mariana
Mięsowicza, gdzie ja — świeżo upieczony doktorant prof. Andrzeja Białasa,
a on — pracownik „od Profesora Mięsowicza”, dyskutowaliśmy o cząstkach elementarnych. Zacieśniła się ta znajomość
dzięki informatyce (choć wtedy takiego
wyrażenia jeszcze się nie używało).
W końcu lat sześćdziesiątych AGH
otrzymała w prezencie od CERN wycofany komputer Ferranti Mercury, który
zajął prawie całe piętro budynku C-1.
Ja niecierpliwie czekałem na uruchomienie kolosa (kilka tysięcy lamp elektronowych, oddzielna elektrownia do
zasilania, napędy taśmowe itp., itd.), na
którym miałem wykonywać obliczenia,
a Jacek wraz ze swoją grupą zajmował
się jego montażem. W tym czasie często wieczorami spędzaliśmy czas w pomieszczeniach Mercury’ego i w wolnych
chwilach urządzaliśmy sobie różnego
rodzaju zawody gimnastyczne. Podczas
jednego z takich „seansów”, w trakcie siłowania się na rękę, wyłamałem Jackowi
palec. Po tym wydarzeniu, nosząc rękę
w gipsie, Jacek nabrał do mnie szacunku i chyba mnie polubił. Zdarzenie chyba
go zaskoczyło, zważywszy na różnicę
naszych postur. On — koszykarz Wisły
— w porównaniu ze mną był olbrzymem.
Mercury nigdy nie został uruchomiony,
ale nie z powodu wyłamanego palca.
Drogi nasze później krzyżowały się
przy różnych okolicznościach dzięki fizyce, informatyce, a z biegiem czasu
także za sprawą nawiązanej przyjaźni.
Wspomnę jeszcze o jednym zdarzeniu
dobrze pokazującym charakter Jacka.
Kiedy ciężko zachorowała moja żona
i gwałtownie potrzebowałem pieniędzy
na leczenie, „chodziłem po prośbie” po
różnych moich (wtedy już „ustosunkowanych”) kolegach, aby załatwili mi jakąś
dodatkową pracę. Wszyscy obiecywali,
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a tylko jeden Jacek zatrudnił mnie od
ręki u siebie!
Jacek był człowiekiem walki, sporu
i konfliktu. Uważał, że spór jest motorem
rozwoju, źródłem nowych pomysłów i siły
zespołu. Mówił, że jeśli w środowisku nie
ma sporu, to zawsze z czasem zamienia
się ono w zatęchłe bajoro, które zostanie
wcześniej lub później zasypane gruzem.
Dlatego czasami sam generował spory. Był jednocześnie zwolennikiem walki
i używania argumentów z otwartą przyłbicą. Nie znosił hipokrytów, strzelających
zza węgła, kłamców i oszustów. Swoją
niechęć do hipokryzji manifestował często przez to, że sądy formułował przesadnie wyraziście i dobitnie. Niekiedy przez
to ludzie się na niego obrażali. Ta cecha
charakteru powodowała, że w obecności
Jacka nie można było być niezaangażowanym. Z konieczności ludzie wokół
niego zawsze dzielili się na śmiertelnych
wrogów i zaciekłych zwolenników. Nie
sposób było być obojętnym. Jest to,
zresztą, cecha ludzi wybitnych.
Był wyjątkowym szefem. Sam o sobie mówił: „błogosławieństwem jest być
moim podwładnym, a przekleństwem jest
być moim przełożonym”. Swoich podwładnych bronił jak kwoka pisklęta, a od
przełożonych potrafił wycisnąć wszystko,
co było możliwe. Pracownicy Jacka dzielili
się na dobrych i złych. Można było przejść
z kategorii „dobrzy” do kategorii „źli”, ale
nie było drogi powrotnej. Źli byli zwalniani niezwłocznie. Kilka takich przypadków
(w tym bolesnych) miałem okazję „obserwować na żywo”. Jakie są kryteria zaliczania się do grupy dobrej, było oczywiste
bez konieczności jasnego artykułowania.
Jacek nigdy nie sprawdzał swoich
pracowników. Współpraca oparta była na
zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu tego,
że Szef jakością pracy swoich pracowników pozwala wystawiać sobie samemu
świadectwo jakości. Oznaczało to mniej
więcej tyle, że jest zaszczytem pracować

u Jacka. Uważał, że jeśli pracownik staje
się „zły”, to ta wiadomość dotrze do szefa
sama. Gdyby zaś tak się nie stało, to znaczy, że trzeba zmienić szefa. W związku z takim podejściem do jakości pracy
nienawidził wszystkich biurokratycznych,
sformalizowanych metod oceny. Wielokrotnie wyrzucał do kosza ankiety okresowej oceny i odręcznie wypisywał oceny
swoich podwładnych — były zawsze pozytywne, bo źli już nie pracowali.
Miał wizję rozwoju informatyki i cierpiał z powodu niemożności jej realizowania. Jak sam mówił: „Brakuje zrozumienia u ludzi podejmujących decyzje, nie
mają wyobraźni, nawet ci, co do których
przypuszczałem, że rozumieją wiele”.

*
Jacek Mościński urodził się 29 kwietnia 1939 r. we Lwowie w rodzinie adwokackiej. W 1958 r. zdał maturę w Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego
w Krakowie. W 1963 r. uzyskał dyplom
magistra inżyniera na AGH, a w 1968 r.
obronił doktorat w Instytucie Badań Jądrowych w Warszawie. W 1973 r. został
doktorem habilitowanym, a w 1986 profesorem tytularnym na AGH.
Na Akademii Górniczo-Hutniczej pełnił funkcje dziekana Wydziału Informatyki i dyrektora Instytutu Informatyki. Jako
pracownik Politechniki Krakowskiej wykładał na Wydziale Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej oraz Wydziale Fizyki,
Matematyki i Informatyki. Był założycielem i wieloletnim dyrektorem Instytutu Teleinformatyki PK. Ponadto był wiceprzewodniczącym Komitetu Informatyki PAN,
przewodniczącym Sekcji Przetwarzania
Równoległego oraz Obliczeń Dużej Skali
Komitetu Informatyki PAN, zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Theoretical and Applied Informatics” oraz
przedstawicielem Polski w Komitecie Wykonawczym Europejskiej Rady Użytkowników Komputerów IBM. Wypromował
osiemnastu doktorów, kilkuset inżynierów
i magistrów inżynierów. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk o Ziemi. Wielokrotnie nagradzany
i odznaczany, otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Uzdolniony sportowo zapisał się
w pamięci krakowian także jako wybitny
koszykarz pierwszoligowej drużyny Wisły Kraków.
Zmarł 12 września 2013 r.

Jerzy Dąbkowski
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PK współorganizatorem pierwszej międzynarodowej multikonferencji

W centrum uwagi inteligentne budynki
budynkach oraz zarządzania informacją
multimedialną.
1st World Multi-Conference on Intelligent Building Technologies and
Multimedia Management — IBTMM
2013 połączyła obrady następujących
spotkań naukowych: 7th Congress on
Intelligent Building Systems InBuS
2013, 10th International Conference
New Building Technologies and Architectural Design NBTAD 2013 oraz

1st Integrated Multimedia Systems
Conference IMSC 2013
Patronami honorowymi byli m.in.: minister gospodarki, marszałek województwa małopolskiego, wojewoda Małopolski, prezydent miasta Krakowa, prezes
krakowskiego oddziału PAN oraz rektorzy
PK i AGH.
Szerszą relację o tym wydarzeniu zaprezentujemy w numerze następnym.

(R.)

Informacje

Pierwsza Międzynarodowa Multikonferencja, współorganizowana przez
Politechnikę Krakowską, AGH, województwo małopolskie oraz Emmerson
Lumico, odbyła się w dniach 16–18 października. Złożyły się na nią trzy toczące się równocześnie konferencje.
W ich trakcie prezentowano zagadnienia z zakresu automatyki sterowania,
technologii budowlanych i wykorzystywania energii odnawialnych w inteligentnych

Politechnika przygotowała wystawę niezwykłych zdjęć

Dni Jana Pawła II po raz ósmy
pozjum pod hasłem „Nauka i mądrość”
odbyło się też w Akademii Ignatianum,
zaś Akademia Muzyczna przygotowała
sesję „Muzyka wobec poezji i nauczania
Karola Wojtyły i Jana Pawła II”.
Z okazji tegorocznych Dni Jana
Pawła II został rozpisany konkurs literacki. Zwycięzcą okazał się student
IV roku teologii Wyższego Seminarium
Duchownego Towarzystwa Chrystusowego, kleryk Maciej Koczaj, który
przedstawił pracę „Mądrość Maksa
i mądrość Adama. Co Karol Wojtyła
mówi o mądrości w dramacie »Brat
naszego Boga«?”. Więcej nagród nie

przyznano. W pracach jury, któremu
przewodniczyła prof. Zofia Zarębianka
z UJ, uczestniczyła reprezentująca Politechnikę Krakowską dr hab. Joanna
Duliński, prof. PK.
Politechnika Krakowska włączyła się
w dni pamięci o polskim Papieżu, organizując w Galerii „Gil” wystawę unikatowych zdjęć Jana Zycha. Znany fotografik
wykonał je podczas pamiętnej pierwszej
pielgrzymki Ojca Świętego do ojczyzny
w 1979 r. Więcej na ten temat piszemy
na s. 31.

(ps)

Fot.: Jan Zych

Fot.: Ryszard Grazda

Środowisko akademickie Krakowa i Małopolski uczciło bł. Jana Pawła II, organizując po raz kolejny dni
poświęcone jego pamięci. Od 4 do
7 listopada w szkołach wyższych
i obiektach Kościoła katolickiego zorganizowano serię konferencji, spotkań i imprez kulturalnych. Oddano
w ten sposób hołd Papieżowi Polakowi, którego kanonizacja nastąpi już za
kilka miesięcy.
Głównym wydarzeniem Dni Jana
Pawła II była międzynarodowa sesja naukowa „Oblicza mądrości” zorganizowana na Uniwersytecie Jagiellońskim. Sym-

Laureat konkursu literackiego, kleryk Maciej Koczaj odbiera nagrodę

Otwarcie wystawy „Spotkałem Świętego”: gości wernisażu wita autor
zdjęć Jan Zych
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i energii elektrycznej (np. za
pomocą gruntowych pomp
ciepła, turbin wiatrowych, kotłów na biomasę, kolektorów
słonecznych).
Omawiano
ekonomiczne, prawne, społeczne i ekologiczne aspekty
przetwarzania energii, tak
istotne z punktu widzenia
rozwoju gospodarki.
Referaty dotyczyły głównie zagadnień teoretycznych, ale pojawiły się również analizy wyników prac
badawczych. Szczególny Otwarcie konferencji. Od lewej: prorektor ds. nauki PK
nacisk położono na pro- prof. Jan Kazior, rektor PK prof. Kazimierz Furtak, dyrektor
blem eksploatacji obecnie Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych PK, przewodnidziałających
systemów czący komitetu naukowego konferencji prof. Jan Taler; przei urządzeń energetycznych, wodniczący komitetu organizacyjnego konferencji dr hab. inż.
zwłaszcza w kontekście ich Bohdan Węglowski, prof. PK, prezes Stowarzyszenia na rzecz
awaryjności i diagnostyki. Kształcenia Specjalistów Budowy Maszyn i Urządzeń EnergeWskazywano również na tycznych Ireneusz Łapiński
znaczenie
zastosowania
modelowania matematycznego w energetyce. Wiele wystąpień stało się pretekstem do ciekawych dyskusji. Znaczącą
W tym roku konferencja zbiegła się
liczbę prelegentów stanowili pracownicy
z jubileuszem 40-lecia pracy naukowej
Politechniki Krakowskiej, reprezentująprof. Jana Talera, dyrektora Instytutu Macy trzy wydziały: Mechaniczny, Inżynierii
szyn i Urządzeń Energetycznych PolitechŚrodowiska oraz Inżynierii Elektrycznej
niki Krakowskiej. Przemówienie rozpoi Komputerowej.
czynające konferencję wygłosił rektor PK
W konferencji wzięli udział przedstaprof. Kazimierz Furtak. Dziekan Wydziału
wiciele krajowych ośrodków naukowych,
Mechanicznego prof. Leszek Wojnar i zam.in. Instytutu Maszyn Przepływowych
proszony na konferencję były przewodniPAN, Instytutu Chemicznej Przeróbki
czący Parlamentu Europejskiego, Jerzy
Węgla, politechnik: w Białymstoku, CzęBuzek, nie mogąc być obecni, przywitali
stochowie, Gdańsku, Koszalinie, Poznazebranych za pośrednictwem multimedialniu, Rzeszowie, Gliwicach, Warszawie
nego nagrania. Po oficjalnej części konfei Wrocławiu, także Akademii
rencji naukową sylwetkę jubilata zaprezenGórniczo-Hutniczej w Krakotowali dr hab. inż. Sławomir Grądziel oraz
wie i Zachodniopomorskiego
wieloletni przyjaciel prof. Talera, prof. KaUniwersytetu Technologiczzimierz Rup. Następnie odczytano wszystnego. Obecni też byli przedkie listy gratulacyjne wystosowane do
stawiciele Dusseldorf Univerprof. Jana Talera z okazji jego jubileuszu,
sity of Applied Sciences oraz
a licznie zgromadzeni współpracownicy
Forsmark Nuclear Power
i przyjaciele złożyli mu życzenia.
Plant. Przemysł reprezentowaDrugiego dnia konferencji odbyły się
ny był przede wszystkim przez
uroczyste posiedzenia Komitetu Termodypracowników Grupy EDF
namiki i Spalania PAN oraz Komitetu ProPolska SA, Elektrowni Skablemów Energetyki PAN. Prof. Jan Taler
wina SA, Grupy LOTOS SA,
jest członkiem obydwu gremiów.
ZRE Gdańsk SA, RAFAKO
SA, Herz Armatura i Systemy
Karol Majewski
Grzewcze Sp. z o.o., Husty
M. Styczeń J. Hupert Sp.J.
Sponsorami konferencji byli
Grupa EDF Polska SA i Urząd
Miasta Krakowa. Obrady toMgr inż. Karol Majewski jest asystentem w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych
czyły się w hotelu „Chopin”
PK. Pełnił funkcję sekretarza w komitecie orProf. Jan Taler (z prawej) i prof. Ali Cemal Benim z Dusseldorf w Krakowie.

Fot.: Piotr Gibas

Informacje

III Konferencja Naukowo-Techniczna
„Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne” pobiła rekord frekwencji. Wzięło w niej udział ponad
130 osób. Od 16 do 18 października
w trakcie poszczególnych sesji można
było wysłuchać 14 referatów plenarnych, 65 wystąpień, a ponad 30 prac
zaprezentowano w formie plakatów.
Konferencję zorganizowały Instytut
Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenie na rzecz Kształcenia Specjalistów Budowy Maszyn i Urządzeń
Energetycznych.
Konferencja jest organizowana od
2007 r. i pomimo że odbywa się co trzy
lata, cieszy się dużym zainteresowaniem
w środowisku naukowym, badawczym
i w kręgu instytucji związanych z sektorem energetycznym. Powodem jest ranga
i aktualność problemów, do których się
odnosi.
Podczas tegorocznych obrad poruszano m.in. kwestie dotyczące paliw i źródeł
energii — tradycyjnych, ale i odnawialnych, energii jądrowej, gospodarki odpadami komunalnymi i ich spalania. Podjęto
także problemy energetyki cieplnej: charakteryzowano systemy energetyczne,
technologie konwencjonalne i nuklearne, proces spalania i przesyłu ciepła. Tematem konferencyjnych wystąpień było
także użytkowanie energii, a zwłaszcza
zastosowanie inteligentnych systemów
w racjonalizacji zużycia energii czy mikrogeneracja — chroniący środowisko przed
emisją CO2 sposób na pozyskiwanie ciepła

University of Applied Sciences
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ganizacyjnym konferencji.

Fot.: Piotr Gibas

Problemy energetyki tematem konferencji PK
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40-lecie pracy naukowej prof. Jana Talera

prof. Jan Taler koncentruje się głównie na
problemach wymiany ciepła w maszynach
i urządzeniach energetycznych, odwrotnych
zagadnieniach wymiany ciepła, pomiarach gęstości strumienia i współczynników
wnikania ciepła, naprężeniach cieplnych,
dynamice kotłów parowych. Zajmuje się
też obliczeniami wytrzymałościowymi maszyn i urządzeń energetycznych, prognozowaniem trwałości resztkowej rurociągów
i elementów ciśnieniowych maszyn oraz
urządzeń energetycznych, modelowaniem
numerycznym procesów przepływowo-cieplnych w maszynach, a także monitorowaniem maszyn i urządzeń energetycznych
i zachodzących w nich procesów cieplnych.
Ważną rolę w rozwoju naukowym
prof. Jana Talera odegrały staże naukowe.
Korzystając ze stypendium DAAD w latach
1981 i 1982 spędził 10 miesięcy na Uniwersytecie w Stuttgarcie. W latach 1984–1985
i 1989 mógł pogłębiać wiedzę na tej uczelni
dzięki stypendium Fundacji Aleksandra von
Humboldta. Krótsze staże odbył ponadto
na Uniwersytecie Technicznym w Monachium i Uniwersytecie w Brunszwiku.
Prace badawcze prof. Talera zaowocowały wieloma publikacjami naukowymi.
Liczba jego recenzowanych artykułów
w czasopismach przekracza 160, z czego
58 ukazało się w periodykach z listy filadelfijskiej. Wielokrotnie powoływany był też na
recenzenta artykułów z listy filadelfijskiej.
Wydał 11 książek, w tym jedną w języku
angielskim (opublikowało ją prestiżowe
wydawnictwo Springer) i trzy w języku niemieckim. Artykuły i referaty prof. Talera były
cytowane (według Science Citation Index)
222 razy, a liczba cytowań książek wynosi
41 (według Google Books).
Jako ceniony specjalista w swojej
dziedzinie był opiniodawcą 16 wniosków
o tytuł profesora, opiekunem naukowym
w czterech przewodach habilitacyjnych

i promotorem 15 przewodów doktorskich.
Recenzował 21 rozpraw habilitacyjnych
i 27 prac doktorskich. W 117 przypadkach
był promotorem prac inżynierskich i magisterskich. Poza tym dwukrotnie powierzono
mu rolę promotora nadania doktoratu honoris causa i dwa razy recenzenta w postępowaniu o nadanie tego tytułu.
W trakcie wieloletniej pracy na Politechnice Krakowskiej prof. Jan Taler ogromnie
zasłużył się jako dydaktyk. Był inicjatorem
utworzenia międzywydziałowej specjalności „systemy i urządzenia energetyczne”
— prowadzonej wspólnie przez Wydział
Mechaniczny i Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej — przekształconej następnie w kierunek „energetyka”. Był też
współinicjatorem wyodrębnienia energetyki
jako dyscypliny naukowej. Następnie zainicjował na PK przygotowania do uzyskania
praw doktoryzowania w dyscyplinie „energetyka”, dzięki czemu Wydział Mechaniczny
PK otrzymał 28 lutego 2011 r. uprawnienia
do nadawania stopnia naukowego doktora
nauk technicznych w tej dyscyplinie. Z inicjatywy prof. Talera powstał też na PK kierunek „inżynieria bezpieczeństwa” prowadzony na Wydziale Mechanicznym.
Przez lata profesor dbał o systematyczne rozwijanie bazy laboratoryjnej, m.in.
jako pomysłodawca i organizator Laboratorium Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, co przyczyniało się do wzrostu
zainteresowania studiami na PK.
W latach 1993–2009 prof. Jan Taler był
dyrektorem Instytutu Aparatury Przemysłowej i Energetyki. Od 2011 r. jest dyrektorem
Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Poza uczelnią sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. Zasiadał w komitetach
naukowych różnych sympozjów międzynarodowych, m.in. konferencji „Engineering
Optimization” w Lizbonie w 2010 r. Konferencja „Współczesne technologie i urządzenia energetyczne”, zwoływana w Krakowie
co trzy lata od 2007 r., jest jego dziełem.
W ostatnich latach profesor przedstawił
pomysł budowy Centrum Nowoczesnych
Technologii Energetycznych. Koncepcja spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem na
Wydziale Mechanicznym. W efekcie powstał
projekt rozbudowy wydziału o zespół obiektów, mających pomieścić przyszłe Narodowe
Centrum Podstawowych Problemów Energetyki i Materiałów. Projekt ten Senat PK
włączył do planów rozwoju uczelni.

(ps)
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III Konferencja Naukowo-Techniczna
„Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne” stała się okazją do
uczczenia 40-lecia pracy naukowej
prof. Jana Talera. Licznie zgromadzeni
przyjaciele i współpracownicy jubilata
złożyli mu serdeczne życzenia. Podczas
uroczystości odczytano też nadesłane
listy gratulacyjne. Zebranym przedstawiono sylwetkę prof. Talera, okraszoną,
zresztą, anegdotami.
Mówiąc o pracy naukowej profesora,
warto pamiętać, że dziś fundamentem wszelkiej aktywności ludzkiej jest energetyka. Bez
dostarczenia energii nie da się praktycznie
nic osiągnąć we współczesnym świecie.
W tym sensie prof. Jan Taler jest badaczem
zajmującym się problemami najbardziej podstawowymi dla naszej cywilizacji.
W stronę zagadnień technicznych ciągnęło go już od szkolnych lat. Urodzony
25 marca 1950 r. w Starej Kuźnicy (niedaleko
Końskich, w województwie świętokrzyskim),
znanej ze znajdującej się tu zabytkowej kuźni wodnej, po szkole podstawowej kształcił
się w Technikum Mechanicznym w Kielcach.
Ukończywszy je z wyróżnieniem, wyruszył
na studia do Krakowa. Wybrał Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej i również
ukończył go z wyróżnieniem. Temat pracy
magisterskiej wyraźnie zapowiadał kierunek
przyszłych zainteresowań naukowych: „Badania i analiza cieplnych warunków pracy
kotła odzysknicowego typu OKG-100-3G
zainstalowanego w Stalowni Konwertorowo-Tlenowej HiL”. Pracę tę obronił w 1974 r.
Po studiach podjął pracę na uczelni
jako asystent w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, funkcjonującym
w strukturze Instytutu Aparatury Przemysłowej i Energetyki. Nie marnował czasu.
Już w 1977 r., obroniwszy rozprawę „Analiza pola temperatury i naprężeń w rurach
ekranowych kotłów pracujących przy wysokich i zmiennych obciążeniach cieplnych”, został doktorem nauk technicznych.
Kontynuując pracę naukową i dydaktyczną
na Wydziale Mechanicznym PK, uzyskał
w 1987 r. stopień doktora habilitowanego
na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Symulacja dynamiki kotłów z obiegiem naturalnym, uwzględniająca naprężenia termiczne”, zaś w 1994 r. — tytuł profesora.
Już ten krótki przegląd tytułów prac, które stanowiły podstawę osiągania kolejnych
szczebli kariery akademickiej, wskazuje
na dużą konsekwencję w rozwijaniu własnych zainteresowań naukowych. Od lat

Fot.: Jan Zych

Jubilat z energią
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XIII Sympozjum „Wpływ wibracji na otoczenie”

50 osób, w tym goście zagraniczni, uczestniczyło w XIII Sympozjum
„Wpływ wibracji na otoczenie”. Sympozjum odbyło się w dniach 25–28 września w zamku Kmitów i Lubomirskich
w Nowym Wiśniczu.
Spotkania z tego cyklu odbywały się
od 1977 r. co trzy lata w ostatnich dniach
września w Janowicach. Ostatnie sympozjum zorganizowano 27–30 września
2010 r. Mimo krajowego zasięgu konferencje gościły wybitnych naukowców z zagranicy, m.in. z Austrii, Holandii, Niemiec,
Rosji, Serbii, Słowacji, Ukrainy i USA.
Uczestnikami byli także przedstawiciele polskiego przemysłu zainteresowani
wprowadzeniem nowych rozwiązań, chroniących ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem drgań i hałasu, jak również podnoszeniem żywotności maszyn i konstrukcji
inżynierskich. Niestety, w ostatnim okresie
ich udział zmalał. Młodzi obrotni prezesi
lansują zasadę, iż łatwiej kupić rozwiązanie zachodnie, często gorszej jakości, niż
podjąć próby wdrożenia rozwiązań własnych. Takim skrajnym przykładem jest

„Pendolino”, o czym była mowa na obecnej
konferencji. Nie tylko wyrzucono w błoto olbrzymie pieniądze, ale zniszczono polskie
firmy opracowujące lepsze rozwiązania.
Na szczęście przedstawiciele polskiego
przemysłu powoli znowu zaczynają uczestniczyć w konferencjach. Przykładem może
być Stalprodukt Sp. z o.o. z Bochni.
Tematyka tegorocznego sympozjum
obejmowała zagadnienia takie, jak: wpływ
drgań na organizm człowieka i na konstrukcje, współczesne metody redukcji
drgań i hałasu, współczesne materiały tłumiące i izolujące, modelowanie złożonych
obiektów dynamicznych, wibroizolacja
ludzi, maszyn i budynków. Na konferencji
przedstawiono trzy referaty plenarne. Wygłosili je profesorowie: Roman Bogacz, Jan
Łuczko (obaj z Politechniki Krakowskiej)
i Andrzej Tylikowski (Politechnika Warszawska). W dwóch równoległych sesjach
zaprezentowano 65 referatów. 22 referaty
przedstawili doktoranci z AGH, politechnik:
Krakowskiej, Poznańskiej, Rzeszowskiej,
Świętokrzyskiej, Wrocławskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W konferencji uczestniczyli: rektor PK
prof. Kazimierz Furtak, prorektor PK ds. nauki
prof. Jan Kazior, dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. Leszek Wojnar, dyrektor
Instytutu Mechaniki Stosowanej prof. Błażej
Skoczeń, przewodniczący Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych PAU prof. Zenon Waszczyszyn oraz przedstawiciele władz
lokalnych z burmistrzem Nowego Wiśnicza
Stanisławem Gaworczykiem i przewodniczącym Rady Miasta Jerzym Łacnym.
Organizatorem
XIII
Sympozjum
„Wpływ wibracji na otoczenie” była Katedra
Dynamiki Układów Materialnych Instytutu Mechaniki Stosowanej PK, a spotkaniu
patronowały Komitet Mechaniki PAN i Międzywydziałowa Komisja Nauk Technicznych PAU. Przewodniczącym Komitetu Naukowego sympozjum był prof. Józef Nizioł.
Pełne teksty referatów, po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w dyskusji, zostaną przesłane do recenzji i opublikowane
w „Journal of Theoretical and Applied Mechanics” bądź w „Technical Transactions”.

(R.)

Inżynierskie Targi Pracy 2013
22 października odbyła się kolejna edycja Inżynierskich Targów Pracy
na Politechnice Krakowskiej. Targowe
spotkania pracodawców ze studentami
i absolwentami uczelni organizowane
są przez Biuro Karier od 2005 r. W tym
roku Centrum Sportu i Rekreacji PK —
miejsce targów — odwiedziło ponad tysiąc osób.
W targach wzięło udział 26 wystawców
reprezentujących m.in. branżę konstrukcyjną, budowlaną, motoryzacyjną, telekomunikacyjną, IT, mechaniczną, FMCG, energetyczną, chemiczną i automatykę. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele: Centrum Transferu Technologii PK,
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie,
Programu Stażowego „Kariera na Start”,
akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, także patroni medialni i organizacje
studenckie: IAESTE, Samorząd Studentów
PK, AIESEC. Honorowym patronem targów był rektor PK, prof. Kazimierz Furtak.
Podczas targów studenci i absolwenci
mieli okazję, by zdobyć cenne informację
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o warunkach pracy, praktyk i staży bezpośrednio u pracodawców. Doradca zawodowy Biura Karier udzielał także indywidualnych porad na temat przygotowania
dokumentów aplikacyjnych. W salkach
konferencyjnych odbyło się 14 prezentacji
firm. Uczestnicy targów wzięli udział w konkursach przygotowanych i zrealizowanych
przez poszczególnych wystawców.
Jak co roku, Biuro Karier przeprowadziło badanie wśród pracodawców na temat
najbardziej cenionych i pożądanych umiejętności i kwalifikacji
kandydatów do pracy. Pytaliśmy
także o oczekiwania pracodawców w zakresie dalszej współpracy z Biurem Karier, uwzględniając
m.in. organizację kolejnych edycji
Inżynierskich Targów Pracy.
Sponsorami tegorocznej edycji targów były firmy: Infusion Development Poland Sp. z o.o.,
KNORR-BREMSE Systemy dla
Kolejowych Środków Lokomocji
PL Sp. z o.o. oraz FMC Technologies Sp. z o.o. Patronami me-

dialnymi były portale internetowe: Pracuj.pl,
Linguajob.pl, Eurostudent.pl, Praca.pl, dlaStudenta.pl, a także Radio „Nowinki”.
Szczegółowe informacje na temat wystawców oraz internetowa wersja katalogu targowego i raportu z badania będą
dostępne na stronie targów (pod adresem:
www.targi.pk.edu.pl) aż do przyszłorocznej, jubileuszowej edycji wydarzenia.

Opracowała: Maja Ziętara

Fot.: Jan Zych
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Mówiono także o „Pendolino”
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Rośliny już potrafią komunikować się z farmerem!

Fot.: Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Krakowski akcent muzyczny...

Uczestnicy kongresu; pierwszy z lewej prof. Zygmunt Kowalski

sygnalizując, poprzez zmianę koloru,
potrzebę nawodnienia, nawożenia czy
stosowania środków ochrony przed atakującymi patogenami.
Obrady kongresu prowadzone były
w ramach dwóch głównych paneli podzielonych na sesje. Reprezentujący Politechnikę Krakowską profesorowie Henryk
Kołoczek, Zygmunt Kowalski, Krzysztof
Pielichowski (wszyscy z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej) prowadzili odpowiednio
sesje: „Development
of renewable energy in biotechnology”,
„Nanotechnologies in
industrial processes”
oraz „Bioplastics and
biobased polymers”.
Sesje te cieszyły
się wielkim zainteresowaniem, o czym
świadczy duża liczba
prezentowanych w ich
ramach posterów.
Podczas
ceremonii otwarcia głos
zabrał prorektor PK,
prof. Dariusz Bogdał.
Podkreślił on znaczenie biotechnologii
w naukach technicznych i stwierdził, że

dalszy i dynamiczny rozwój biotechnologii może nastąpić tylko przy większym
udziale przedstawicieli nauk technicznych. Warto wspomnieć, że prof. Bogdał przy okazji krakowskiego kongresu
zaprosił prof. Neala Stewarta do wygłoszenia na PK wykładu dla studentów
kierunku biotechnologia. Amerykański
uczony przedstawił w atrakcyjnej formie
swoje ostatnie osiągnięcia polegające
na modyfikacji genetycznej trawy stepowej, wykorzystywanej do produkcji etanolu. Uczony mówił o znaczeniu takich
prac dla energetyki.
Oprócz PK organizatorami kongresu Eurobiotech 2013 były: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie, Komitet Biotechnologii
PAN, Polska Federacja Biotechnologii,
Małopolskie Centrum Biotechnologii,
Klaster Life Sciences oraz firma „Targi
w Krakowie”. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Eurobiotech 2013
był prof. Henryk Kołoczek z WIiTCh
Politechniki Krakowskiej. Obrady, w których uczestniczyło 377 osób, toczyły się
w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego. Według zgodnej opinii
uczestników kongresu był on bardzo
udanym przedsięwzięciem.

(R.)
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Politechnika
Krakowska
była
głównym organizatorem V Międzynarodowego Kongresu Biotechnologii
— Eurobiotech 2013. Kongres odbywał się w Krakowie w dniach od 8 do
11 października. W spotkaniu uczestniczyli naukowcy z 21 krajów Europy,
Azji i Ameryki.
Uczestnicy spotkania poruszali zagadnienia związane z biotechnologią
przemysłową, rolniczą i farmaceutyczną,
a także mówili o regulacjach prawnych
dotyczących wynalazków i patentów biotechnologicznych. Organizatorom udało
się zaprosić międzynarodowe autorytety naukowe z dziedziny biotechnologii
z kraju i ze świata. Do Krakowa przyjechali m.in. profesorowie: Frank van
Breusegem (Belgia), Luuk A.M. van der
Wielen (Holandia), Oliver Kayser (Niemcy), Irini Angelidaki (Dania), Arieh Gertier
(Izrael) czy Andrei Sibirny (Ukraina).
Wykład inauguracyjny „Synthetic
plant biotechnology tools for precise
transgene expression” wygłosił wybitny naukowiec z University of Tennessee (USA) prof. Neal Stewart. Warto
podkreślić, że prof. Stewart jest pionierem prac dotyczących wprowadzania do
genomu roślin tzw. promotorów kontrolujących reakcje stresowe, a otrzymanych
in silico. Roślina z takim promotorem
może komunikować się z farmerem,

Fot.: Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Spotkanie wybitnych biotechnologów w Krakowie
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Kraków wspomina Adolfa Szyszko-Bohusza

Postać założyciela i pierwszego
dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Adolfa Szyszko-Bohusza, który był wybitnym architektem i konserwatorem zabytków,
przypomniano podczas konferencji zorganizowanej 4 października w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym na
Wawelu. Od 23 października możemy
w Krakowie oglądać wystawę „Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza”.
Okazją do tak szerokiej prezentacji dorobku Szyszko-Bohusza była
130. rocznica jego urodzin — minęła 1 września. Konferencję naukową
zatytułowaną „Adolf Szyszko-Bohusz
— architekt odrodzonej Polski” zorganizowały wspólnie krakowskie oddziały
Stowarzyszenia Architektów Polskich
i Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
W trakcie spotkania przedstawiono zarówno główne wątki życiorysu i twórczości Szyszko-Bohusza, jak i omówiono szczegółowo kilka jego bardziej
znanych dokonań.
Z Wawelem, gdzie odbyła się konferencja, łączył go okres prawie 25 lat pracy. W tym czasie odkrył i zrekonstruował
jeden z najstarszych zabytków wzgórza, rotundę świętych Feliksa i Adaukta,
a także badał katedrę i odnowił wiele
wnętrz zamkowych. Po zajęciu Krakowa
w 1939 r. przez Niemców pozostał na
Wawelu, zatrudniony jako rysownik — na
co uzyskał akceptację ze strony Państwa
Podziemnego. Dzięki temu mógł do pewnego stopnia mieć wpływ na ochronę
zgromadzonych tu zabytków. A w roku
1945, powróciwszy na piastowane przed
wojną stanowisko, właśnie na Wawelu
zorganizował pierwszą siedzibę Wydziału
Architektury, powołanego do życia w ramach Wydziałów Politechnicznych ówczesnej Akademii Górniczej.
— On jeden miał wielką wizję Wawelu — powiedział Jerzy Petrus, wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu,
witając uczestników konferencji, i dodał:
— Wawel nie przetrwałby do dziś w takiej formie, nie cieszylibyśmy się dzisiaj
tym miejscem, gdyby nie Adolf Szyszko-Bohusz.
Więcej o zasługach tego architekta
i badacza dla Politechniki Krakowskiej
18
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Zasłużył na miejsce na Skałce!

Wystawa w Muzeum narodowym w Krakowie

mówił prof. Wojciech Kosiński. Przypomniał on, że jeszcze wiele lat po śmierci
Szyszko-Buhusza w 1948 r. profesorowie uczelni wspominali go jako fascynującą osobowość. — Nie pamiętam, żeby
pojawiały się jakieś uwagi krytyczne
o tej postaci — powiedział prof. Kosiński. A jako mieszkaniec budynku zaprojektowanego przez Szyszko-Buhusza
podkreślił, że twórca ten był gigantem
zarówno w dziedzinie nowoczesnych,
jak i tradycjonalistycznych aspektów
architektury, mistrzem tak formy, jak
i funkcji.
Referaty wygłoszone w trakcie konferencji m.in. przez dr Małgorzatę Lisowską-Rzepecką, dr. Zbigniewa Beiersdorfa,
dr. arch. Michała Wiśniewskiego, ukazały ogromny dorobek Adolfa Szyszko-Bohusza. Przypomniano, że jego dziełami są m.in.: gmach Banku PKO przy
ul. Wielopole w Krakowie, budynek
„Feniksa” w Rynku Głównym, Dom
Plastyków przy ul. Łobzowskiej, dom
im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Oleandry, a poza Krakowem — rezydencja
wybudowana dla prezydenta Ignacego
Mościckiego w Wiśle. Przede wszystkim jednak referenci przedstawili wiele
mało znanych dokonań i epizodów z życia tego twórcy. Dużo mówiono o zasługach konserwatorskich Szyszko-Bohusza. Zbigniew Beiersdorf zaznaczył, że to właśnie on zadecydował
o dzisiejszym wyglądzie Wawelu.
Tadeusz Barucki z SARP w Warszawie, powitany na konferencji jako nestor

polskiej krytyki architektonicznej, przypomniawszy, że Adolf Szyszko-Bohusz
został pochowany na cmentarzu Rakowickim, wyraził żal, że wtedy, w 1948 r.
środowisko architektów nie zdołało zapewnić temu wybitnemu twórcy miejsca
w panteonie wielkich Polaków na Skałce — miejsca, na które zasłużył. Czyniąc niewątpliwą aluzję do powstania
nowego panteonu w kryptach kościoła
świętych Piotra i Pawła, Barucki wyraził przekonanie, że obecnie można ten
błąd sprzed 65 lat w jakimś stopniu naprawić.
Spotkanie na Wawelu przyciągnęło
wiele osób związanych z Politechniką
Krakowską. Obecna była m.in. prof. Barbara Bartkowicz, prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich
w Krakowie. Na zakończenie obrad głos
zabrał prof. Witold Cęckiewicz, który
podsumował konferencję.

*
Dorobek twórczy wizjonera Wawelu
został pokazany na wystawie „Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa
Szyszko-Bohusza”, udostępnionej publiczności 23 października przez Muzeum Narodowe. Ekspozycja prezentuje
główne dokonania Szyszko-Bohusza.
W szczególności zwraca uwagę projekt Muzeum Narodowego w Krakowie
pomyślanego jako pomnik Wolności (taki
był cel rozpisanego w 1921 r. konkursu).
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W 90. rocznicę
powstania TUP

Projekt gmachu „Feniksa” w Rynku Głównym w Krakowie

Autor proponował wybudowanie dwóch
gmachów połączonych łukiem triumfalnym. Oryginalny, śmiały projekt nie doczekał się urzeczywistnienia z powodu
braku funduszy. Na wystawie pokazano
siedem modeli budynków zaprojektowanych przez Szyszko-Bohusza. Nie zostały one zrealizowane bądź zrealizowano je
ze zmianami. Ekspozycję można oglądać
do 22 lutego 2014 r.

*

-Bohusz nie doczekał się do tej pory
— mimo upływu 65 lat od chwili zgonu — gruntownej biografii. Powstaniu
naukowego opracowania tego typu nie
sprzyjały z pewnością kontrowersje,
jakie budził i nadal budzi ten skądinąd
wybitny i bardzo zasłużony człowiek.
Utrudnieniem dla potencjalnego autora
może też być różnorodność zagadnień,
którymi się zajmował. Nie ulega jednak
wątpliwości, że mimo wszelkich przeszkód czas najwyższy wypełnić tę dotkliwą lukę.

Fot.: Jan Zych

Na marginesie konferencji i wystawy
trzeba przypomnieć, że Adolf Szyszko-

Jeden z niezrealizowanych projektów Adolfa Szyszko-Bohusza

Lesław Peters

Obchodzące swoje 90-lecie Towarzystwo Urbanistów Polskich zorganizowało w Krakowie naukową
konferencję, podczas której mówiono o okolicznościach powstania tej
organizacji oraz przypomniano krakowskich profesorów szczególnie zasłużonych dla TUP. Spotkanie odbyło
się 11 października na Politechnice
Krakowskiej.
Historię towarzystwa tworzyli m.in. tak
znakomici naukowcy związani z Politechniką Krakowską jak Józef Gałęzowski, Juliusz Żórawski, Zygmunt Novák, Zbigniew
Wzorek, a także Tadeusz Tołwiński, który
kierował katedrami urbanistyki równolegle w Krakowie i Warszawie. Członkami
towarzystwa, należącymi do środowiska
krakowskiego, byli także profesorowie
AGH Walery Goetel i Michał Poczobutt-Odlanicki oraz Antoni Wrzosek z UJ.
Konferencja „Początki Towarzystwa
Urbanistów Polskich w Krakowie i jego
działacze” odbyła się w Sali Senackiej PK
i zgromadziła grono współpracowników,
uczniów i kontynuatorów idei wspomnianych czołowych członków TUP. Okoliczności założenia i pierwsze lata funkcjonowania towarzystwa, szczególnie
w Krakowie, przedstawiła prezes oddziału krakowskiego prof. Barbara Bartkowicz. Kolejni referenci skupili się na osobach konkretnych działaczy TUP, m.in.
prof. Krzysztof Lenartowicz przedstawił
sylwetkę Józefa Gałęzowskiego, prof.
Maciej Złowodzki — postać Juliusza Żórawskiego, prof. Elżbieta Węcławowicz-Bilska – Tadeusza Tołwińskiego i Wandę
Pencakowską, prof. Elżbieta Kaczmarska
— Zbigniewa Wzorka, a prof. Maria Łuczyńska-Bruzda — Zygmunta Nováka.
Spotkanie zostało zorganizowane
przy współpracy Komisji Urbanistyki
i Architektury krakowskiego oddziału
Polskiej Akademii Nauk. Wziął w nim
udział rektor PK prof. Kazimierz Furtak.
Obecna była też prodziekan Wydziału
Architektury PK dr hab. inż. arch. Agata
Kantarek.

(R.)
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Wspominanie
wybitnych
działaczy
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XIV edycja dorocznego ogólnopolskiego konkursu „Architektura Betonowa”

Informacje

Zapis betonowej formy
Rozstrzygnięty został konkurs
„Architektura Betonowa 2013” — akademicka nagroda za najlepszą pracę
dyplomową roku. Jury nominowało
do nagrody 10 projektów. Z projektów
nominowanych autorom i promotorom prac przyznano 3 równorzędne
nagrody oraz 3 wyróżnienia.
Nagrodzone zostały następujące
osoby:
 arch. Paweł Fiedczak za pracę „Muzeum Motoryzacji w Białymstoku”,
promotor: dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski (Wydział Architektury Politechniki Białostockiej);
 arch. Mikołaj Ciężkowicz za pracę
„Dom Spokojnej Starości nad rzeką Ślęzą we Wrocławiu”, promotor:
dr inż. arch. Joanna Jabłońska (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej);
 arch. Mateusz Dudek za pracę
„Świątynia w Krakowie”, promotor:
prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Kozłowski (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej).
Wyróżnienia otrzymali:
 arch. Oskar Ciuryła za pracę „Koncepcja Strefy Zero w Nowym Jorku.
Projekt filharmonii oraz restauracja”,
promotor: dr inż. arch. Jan Wrana

(Wydział Budownictwa i Architektury
Politechniki Lubelskiej);
 arch. Aleksandra Rozwadowska za
pracę „Krakowskie Muzeum Techniki”; promotor: prof. dr hab. inż. arch.
Dariusz Kozłowski (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej);
 arch. Grzegorz Moskała za pracę „Przestrzeń innowacji. Park
Naukowo-Technologiczny w Opolu”,
promotor: dr inż. arch. Jerzy Grochulski (Wydział Architektury Politechniki
Warszawskiej).

*
Na konkurs nadesłano 18 prac dyplomowych z 7 wydziałów architektury. Wydział Architektury Politechniki Białostockiej zgłosił 4 prace, Wydział Architektury
Politechniki Krakowskiej — 2 prace; Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
— 2 prace; Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej — 2 prace; Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej — 4 prace, Wydział Budownictwa
i Architektury Politechniki Lubelskiej —
3 prace; Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej — 1 pracę.
Jury, które obradowało 14 października, zakwalifikowało wszystkie prace

Jury
konkursu
obradowało
w składzie: przewodniczący —
prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich (dziekan Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej), sędzia referent — prof. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona (dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej),
członkowie jury — prof. dr hab. inż.
arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska
(dziekan Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej), prof. dr hab.
inż. arch. Maria Misiągiewicz (Politechnika Krakowska, komisarz konkursu) oraz Zbigniew Pilch (Stowarzyszenie Producentów Cementu).

do konkursu. Tego samego dnia ogłoszono wyniki oraz otwarto wystawę
pokonkursową. W uroczystości wzięli
udział: rektor Politechniki Krakowskiej
prof. Kazimierz Furtak, prorektor PK
ds. ogólnych dr hab. inż. Andrzej Białkiewicz, prof. PK, dziekan Wydziału Architektury PK prof. Jacek Gyurkovich
oraz prodziekani wydziału — prof. Kazimierz Kuśnierz, dr inż. arch. Rafał
Zawisza. Stowarzyszenie Producentów Cementu reprezentował dyrektor
ds. marketingu Zbigniew Pilch. Obecni
byli także przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Izby Architektów i mediów.
Dziekan Jacek Gyurkovich wraz
z komisarzem konkursu prof. Marią Misiągiewicz i dyrektorem Zbigniewem
Pilchem wręczyli laureatom nagród statuetki „Architektura Betonowa 2013” (autorstwa prof. Dariusza Kozłowskiego),
dyplomy, pamiątkowe publikacje wydawnictwa SPC i nagrody pieniężne.
Na zakończenie uroczystości organizatorzy konkursu zaprosili wszystkich
do udziału w przyszłorocznej, XV edycji
konkursu „Architektura Betonowa”.

Marcin Charciarek

Nagrodzony projekt Mikołaja Ciężkowicza
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Dr inż. arch. Marcin Charciarek jest adiunktem
Instytutu Projektowania Architektonicznego
na Wydziale Architektury PK. Był sekretarzem
konkursu „Architektura Betonowa 2013”.
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Warsztaty architektoniczne wyłoniły zwycięski projekt

rekonstrukcji oraz rewaloryzacji
oparte na aktualnych pryncypiach i metodach konserwatorskich w pełnym spektrum — od
działań wybitnie zachowawczych do niezwykle śmiałych.
Pierwszy z projektów przewidywał dla obszaru dawnego
założenia zamkowego funkcję
rekreacyjno-ekspozycyjną, wraz
z odtworzeniem (na bazie zachowanych fundamentów) wież
strzegących pierwotnie wstępu
na jego teren. W zamierzeniu
autorów wieże, mieszczące pomieszczenia muzealne, miały
otrzymać formę nawiązującą do
architektury historycznej, nato- Zwycięski zespół wraz z opiekunem projektu
miast pozostałe relikty zespołu
szej części Ostrowa Tumskiego i Wyspy
rezydencjonalnego uzupełniono holograPiaskowej, a także „otwarcie” obecnego
ficzną projekcją założenia pałacowego.
placu wokół kościoła św. Marcina w kiePodobnie — bez dosłownego kopiowania
runku Odry i przypisanie mu funkcji rekrerozwiązań historycznych — temat potrakacyjno-spacerowej. Zarys historycznych
tował drugi zespół projektowy. Studenci
budowli młodzi architekci zaakcentowali
zaprezentowali fantomy średniowieczinstalacjami przestrzennymi, wykonanynych obiektów zrealizowane za pomomi za pomocą nowoczesnych technocą ażurowych, stalowych konstrukcji,
logii i rdzawej stali Cor-Ten, natomiast
porośniętych pnączami i uzupełnionych
relikty średniowiecznego palatium przespływającą wodą, stanowiącą jednoczekryli szklanym pawilonem, mieszczącym
śnie ekran dla multimedialnych projekcji
prócz części ekspozycyjnej również obrekonstrukcji wirtualnych. Również i ten
szerną strefę wejściową, kawiarnię i poprojekt przewidywał pomieszczenia wymieszczenia
administracyjno-biurowe.
stawiennicze, zlokalizowane jednak pod
Ten właśnie projekt, opracowany przez
poziomem terenu i kryjące ekspozycję
studentki krakowskiego Wydziału Arautentycznych partii murów wraz z rechitektury: Anastazję Kryńską, Paulinę
stauracją i salą konferencyjną.
Palmowską i Małgorzatę Radziwiłł oraz
Nad rozwiązaniami kubaturowymi
Agnieszkę Guderską z Politechniki Wrocskupił się trzeci zespół, który zaaranżoławskiej, został nagrodzony w konkursie
wał podziemne muzeum wraz z dwoma
towarzyszącym konferencji. Wyróżnione
naziemnymi pawilonami wystawiennizostały również prace powstałe pod opieczymi, ulokowanymi w miejscu obecneką pracowników naukowo-dydaktycznych
go muru klasztornego — ich proste forPolitechniki Wrocławskiej, dr inż. arch. Temy i porośnięte zielenią dachy utworzyły
resy Dziedzic, dr. inż. arch. Pawła Szkody
wyjątkową pierzeję rewitalizowanej ulicy
i dr. inż. arch. Jacka Kotza, współtworzośw. Marcina. Kolejna grupa zaproponone przez krakowskich studentów: Izabelę
wała niezwykle ciekawie zorganizowaną
Bryńską, Magdalenę Frączek, Katarzynę
trasę turystyczną i oryginalnie rozwiąJarosz, Macieja Kubika, Mateusza Półzany pawilon ekspozycyjny, zachowuchłopka i Martę Wołoszczuk.
jąc dotychczasowy charakter zespołu
klasztornego Sióstr Szkolnych de Notre
Krzysztof Petrus
Dame oraz symboliczne zaznaczenie
w nawierzchni placu konturów nieistniejących obecnie obiektów.
Mgr inż. arch. Krzysztof Petrus pracuje w InOstatni projekt przewidywał komstytucie Historii Architektury i Konserwacji
pleksowe rozwiązanie urbanistyczne,
Zabytków PK. Nagrodzony projekt studenci
wykonali pod jego kierunkiem.
ustalając ciąg spacerowy w kierunku dal21
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Projekt studentek Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
zdobył nagrodę w konkursie architektonicznym, wieńczącym warsztatową
część konferencji naukowej „Zamki
i ich cienie. Badania, konserwacja
i ekspozycja ruin zamkowych”. Konkurs towarzyszył spotkaniom zorganizowanym we Wrocławiu od 23 do
28 września przez Koło Naukowe Historii Architektury, działające na Politechnice Wrocławskiej.
Tematem przewodnim sesji naukowych i warsztatów były zagadnienia związane z badaniami, konserwacją i ekspozycją reliktów średniowiecznego zamku
książęcego w najstarszej i najcenniejszej
części Wrocławia, na Ostrowie Tumskim.
Niestety, z zabudowy XII- i XIII-wiecznej
rezydencji piastowskich książąt dzielnicowych zachowały się do dziś jedynie
nieliczne fragmenty — wielokrotnie przebudowywany kościół św. Marcina (dawne
mauzoleum Henryka IV) oraz pozostałości
murów zespołu pałacowego, częściowo
eksponowane w podziemiach klasztoru
Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy ulicy św. Marcina 12. Dodatkowo ani wiedza
na temat samego miejsca, ani informacje
o odkrytych tam reliktach architektonicznych nie były dotąd specjalnie popularyzowane. Nie dziwi zatem fakt, iż wrocławski
zamek przez lata był postrzegany przez
lokalne społeczeństwo jako mało istotny
element historii i tożsamości miasta. W tej
sytuacji organizatorzy konferencji postawili przed sobą, a także przed uczestnikami
warsztatów projektowych, trudne zadanie.
Koło Naukowe Historii Architektury Politechniki Wrocławskiej postanowiło „podarować miastu Wrocław zabytek, który
przypomni o średniowiecznej potędze całego Dolnego Śląska”, czyniąc przedmiotem prac studialnych wydobycie walorów
tej części miasta, ekspozycję znajdujących się obecnie pod poziomem terenu
reliktów architektonicznych oraz zlokalizowanie nowych obiektów w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Zaproszeni do udziału w warsztatach
studenci architektury z Wrocławia i Krakowa wywiązali się z powierzonego im
zadania wyśmienicie. W ciągu kilku dni
powstało pięć koncepcji, które uwzględniały możliwość adaptacji reliktów architektonicznych i prezentowały warianty

Fot.: Jan Zych
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Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych
referat „Study of photochrom compounds
and their complexes with spectroscopy”
(opiekun dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel,
prof. PK); mgr inż. Marek Kozłowski za
referat „Mechanochemically-synthesized
micro and nanoparticle fillers for lubricant applications” (opiekunowie prof. dr
hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa, dr
hab. inż. Jan Rakoczy, prof. PK); Marcin
Kowalski (Uniwersytet Łódzki) za referat
„Chemoselektywne reakcje addycji (trifluorometylo)trimetylosilanu do wiązania
C=N
α-iminoketonów
pochodnych
glioksali” (opiekun dr Emilia Obijalska);
Michał Ochman za referat „Modyfikacja epiandrosteronu (3β-hydroksy-5αandrostan-17-onu”) (opiekun mgr inż.
Marek Piątkowski), Magdalena Chryc
za referat „Reologia zawiesin opisana
modelem Ostwalda — de Waele’a”
(dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, prof. PK,
mgr inż. Magdalena Kwiecień); Izabela
Kucała za referat „Opis badań fizycznych maści i żeli” (dr hab. inż. Barbara
Tal-Figiel, prof. PK, mgr inż. Magdalena
Kwiecień); inż. Marta Uroda za referat
„Analiza przebiegu suszenia fluidalnego
z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
oraz czujników” (dr hab. inż. Włodzimierz
Ciesielczyk, prof. PK, mgr inż. Anita
Kamińska-Pękala);
— Wydział Inżynierii Lądowej: inż.
Szymon Fujak za referat „Konstrukcje tensegryczne” (Wydział Inżynierii
Lądowej Politechniki Wrocławskiej);
inż. Mateusz Hodurek za referat „Zastosowanie produktu recyklingu tłuczki
szklanej na przykładzie budynku biurowego” (KN Budownictwa Innowacyjnego
„InBud”, opiekun: mgr
inż. Jolanta Gintowt);
inż. Karol Kubica za
referat „Mechanizmy
wykolejenia w aspekcie
bezpieczeństwa
ruchu
kolejowego”
(KN Dróg Kolejowych,
opiekun dr inż. Juliusz
Sołkowski); inż. Bartłomiej Rudnik za referat
„Specyfika konstrukcji
z drewna klejonego
i awarie wykonanych
obiektów” (KN Organizacji Budownictwa,
opiekun dr hab. inż.
Andrzej Więckowski);
Prorektor prof. Leszek Mikulski z jednym z laureatów

Fot.: Jan Zych
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Tegoroczne obrady Uczelnianej
Sesji Studenckich Kół Naukowych
odbyły się w kwietniu i maju. Przygotowała je, we współpracy z prorektorem ds. studenckich, prof. Leszkiem
Mikulskim, prof. Barbara Tal-Figiel,
pełnomocnik rektora ds. studenckich kół naukowych. Zaprezentowano
w sumie 203 referaty.
Pierwsze miejsca zajęli:
— Wydział Architektury: Marta Wierzcholska, Radosław Bałaziński, autorzy
referatu „Na drodze poszukiwania narzędzi architektury projektowanej cyfrowo —
Tesselacje i inne operacje topologiczne”
(KN Architektury Najnowszej, opiekun:
dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich, prof. PK);
— Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki: ex aequo — Michał Jaworka,
Mateusz Kalinowski, Łukasz Gonciarz
za referat „Analiza jakości sygnału wi-fi
z wykorzystaniem systemu Android”
(KN Informatyków, opiekun: dr inż. Tomasz Gąciarz) oraz Jakub Kabat za
referat pt. „Hex a twierdzenie Brouwera
o punkcie stałym” (KN Matematyków,
opiekun: dr Marcin Skrzyński);
— Wydział Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej: Wojciech Biduś za referat „Druk i kopiowanie w technologii
3D” (KN IT, opiekun: dr inż. Piotr Andrzej
Kowalski);
— Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej (w sesji brali udział studenci
zagraniczni Programu Erasmus oraz studenci studiów II stopnia w języku angielskim): ex aequo — Gyula Károlyházy za
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Michał Topolski, Jakub Żurek za referat
„Próba korelacji badania jakościowego
in situ z analizą ilościową FEM w aspekcie dwuwymiarowego przepływu ciepła” (KN Budownictwa Innowacyjnego
„InBud”, opiekun mgr inż. Jolanta Gintowt); inż. Tomasz Zachariasz za referat „Wpływ chłodzenia ciekłym azotem
na właściwości mieszanki betonowej”
(KN Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu, opiekun dr inż. Aneta
Nowak-Michta);
— Wydział Inżynierii Środowiska:
Anna Wilk za referat „Przestrzenne zmiany stężeń ołowiu w osadach
dennych Zbiornika Goczałkowickiego”
(KN Ochrony Środowiska, opiekun
dr inż. Anna Czaplicka-Kotas);
— Wydział Mechaniczny: ex aequo
— Mateusz Kałużny za referat „Modernizacja stanowiska dydaktycznego
modelu suwnicy pomostowej w zakresie rozbudowy układu programowalnego sterowania napędem jazdy wózka”
(KN Systemów i Urządzeń Transportu
Bliskiego, opiekun dr inż. Wiesław Cichocki); Monika Cichocka za referat pt.
„Możliwość wykorzystania środowiska
LABVIEW w diagnostyce biomedycznej” (KN Inżynierii Biomedycznej „Cancricat”, opiekun dr inż. Józef Tutaj);
Jadwiga Pawlik za referat pt. „Wpływ
rodzaju sterylizacji na właściwości wytrzymałościowe kompozytów polimerowych” (KN Spawalników, Odlewników
i Metalurgii Proszków, opiekun dr inż.
Stanisław Kuciel).
Uroczyste
zakończenie
Sesji
Studenckich Kół Naukowych, połączone z wręczeniem dyplomów i nagród, odbyło się 13 czerwca w sali
konferencyjnej pawilonu „Kotłownia”.
Uczestniczyli w nim: rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak,
prorektor ds. studenckich prof. Leszek
Mikulski, prorektor ds. kształcenia
i współpracy z zagranicą prof. Dariusz
Bogdał, dziekani i prodziekani, opiekunowie kół naukowych oraz studenci.
Podkreślono, że referaty prezentowały
bardzo wysoki poziom merytoryczny.
W trakcie uroczystości podziękowano
rektorom, dziekanom i nauczycielom
akademickim za bezinteresowny trud,
włożony we wzorowe przygotowanie tegorocznej sesji SKN PK.

Beata Fryźlewicz-Kozak
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Cykl warsztatów i konferencji
ECOWEEK angażuje do wymiany poglądów międzynarodowe grono ekspertów z dziedziny projektowania,
architektury, designerów w 43 krajach
w Europie i na Bliskim Wschodzie.
Kraków wykorzystał tę inicjatywę już
po raz drugi.
Tegoroczna akcja „Design… Innovation… Experiment… Lifestyle. An International Seven-Days Think-Tank” pozwoliła spojrzeć z dystansem na miejskie
problemy Krakowa. W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych,
instytucji nauki i kultury, studenci kierunków architektonicznych i artystycznych.
Od 21 do 27 października zorganizowano dwie konferencje i warsztaty, które poprowadzono w zabytkowych wnętrzach willi Decjusza.
Tematyka zajęć projektowych została ustalona w porozumieniu z władzami lokalnymi Krakowa i dotyczyła
jego kilku dzielnic: Zwierzyńca, Dębnik
i Grzegórzek. Studenci zaproponowali
m.in.: alternatywną funkcję dla krakowskiego szkieletora (ma oczyszczać powietrze); uatrakcyjnienie wiślanych bulwarów, innowacyjną wyspę na Wiśle,
także rozwiązania służące społecznej
aktywizacji ruchliwych ulic Dietla i Konopnickiej oraz ruchomą, bambusową
strukturę przestrzenną, zmieniającą
główne place Krakowa i prowokującą przechodniów do interakcji. Jedna
z grup przekształciła dziedziniec na
terenie Saltromu (Dębniki) w plac zabawy dla najmłodszych. Projekt Green
Gym nie dotyczył Krakowa, ale terenów nad jeziorem Głęboczek w pół-

nocnej Polsce: wzdłuż linii brzegowej
jeziora studenci ustawili serię nowoczesnych, subtelnie wkomponowanych
w naturalny krajobraz pawilonów o różnych funkcjach. Koncepcja ma szansę
na realizację.
Warsztaty
zgromadziły
prawie
100 studentów z uczelni technicznych i artystycznych z Polski, Holandii, Ukrainy, Serbii, Hiszpanii, Niemiec,
Iranu i Kanady. Nad ich pracą czuwało 25 architektów i specjalistów, m.in.
z Politechniki Krakowskiej — dr Tomasz
Jeleński, dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja, dr inż. arch. Mateusz Gyurkovich,
mgr inż. arch. Filip Suchoń oraz Chris
Doray (Chris Doray Studio, Kanada),
Bostjan Vuga (Sadar+Buga, Słowenia),
Matthew Soules (University of British
Columbia, Kanada), Emanuele Naboni
(The Royal Danish Academy of Fine
Arts, Dania), Mihaela Hărmănescu
(University of Architecture and Urban
Planning Ion Mincu Bucharest, Rumunia), Gie Steenput (Avans Hogeschool,
Belgia), Michiel Smits (Avans Hogeschool, Holandia), Thomas Kauertz
(University of Applied Sciences and Arts
in Hildesheim, Niemcy).
26 października w Muzeum Sztuki
Współczesnej MOCAK podczas konferencji podsumowującej ECOWEEK
przewodniczący zarządu dzielnicy
Zwierzyniec, Szczęsny Filipiak przypomniał, że efekty ubiegłorocznych
prac studentów dotyczących zabytkowej strzelnicy, położonej na terenie tej
dzielnicy, wpłynęły na decyzję o zmianie warunków zabudowy cennej działki. Prelekcję pt. „Production of Public-

ness” wygłosił Bostjan Vuga, architekt
ze Słowenii, Chris Doray — kanadyjski
architekt, znany z projektów dla Dubaju, przytaczając rozwiązania z różnych
miast na świecie, zwracał uwagę na rolę
kontekstu w procesie projektowania.
Emanuele Naboni, profesor z Kopenhagi, wygłosił wykład na temat kreatywnych sposobów zrównoważonego projektowania. Swoją wizję kształtowania
przestrzeni i architektury przedstawili
także Matthew Soules (Kanada) oraz
Ado Franchini (Włochy). W drugiej części konferencji studenckie grupy prezentowały wyniki prac warsztatowych.
Koncepcje projektowe można było także podziwiać na wystawie w Hallu Kamiennym Urzędu Miasta Krakowa. Jej
wernisaż odbył się 27 października.
ECOWEEK Krakow zorganizowała
Fundacja Miastotwórcze wraz ze Stowarzyszeniem „Willa Decjusza”, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
MOCAK, Międzynarodowym Centrum
Kształcenia Politechniki Krakowskiej
oraz dzielnicami Zwierzyniec i Dębniki.
Honorowym patronatem akcję objęli:
Róża Thun i Bogusław Sonik — posłowie do Parlamentu Europejskiego, Jerzy
Miller — wojewoda małopolski oraz prof.
Kazimierz Furtak — rektor PK.
Funkcję głównego koordynatora pełniła Ewelina Woźniak-Szpakiewicz —
obecnie pracownik Międzynarodowego
Centrum Kształcenia PK. Koordynatorem była inż. arch. Magdalena Malska
studentka PK.

(R.)

„Piwniczka” św. Floriana w listopadzie
Tematem spotkania zorganizowanego 20 listopada przez działającą
przy bazylice św. Floriana w Krakowie
Wspólnotę Pracowników PK była znana
krakowska nekropolia na Rakowicach.
Pokazowi nastrojowych fotografii rzeźb
płaczek i żałobnic z pięknych pomników
nagrobnych (m.in. dłuta Michała Korpala) zabytkowego cmentarza Rakowickiego towarzyszyła poetycko-filozoficzna
refleksja, którą na podstawie wybranych

fragmentów Starego i Nowego Testamentu oraz poematu Karola Wojtyły snuła adiunkt Wydziału Fizyki, Matematyki
i Informatyki PK, dr hab. Anna Kumaniecka. Spotkanie odbyło się tradycyjnie
w Wikarówce przy ul. Warszawskiej po
wieczornej mszy św.
Opiekę duszpasterską nad Wspólnotą Pracowników PK sprawuje pełniący
funkcję wikariusza parafii św. Floriana
ks. Jarosław Chlebda. Animatorami co-

miesięcznych spotkań są — związany z Wydziałem Inżynierii Lądowej PK
prof. Zenon Waszczyszyn i dr hab. Anna
Kumaniecka z Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki PK. Wspólnota istnieje
już 28 lat. Jej członkowie podkreślają otwarty charakter spotkań, na które
zapraszają pracowników, studentów
i seniorów PK oraz innych krakowskich
uczelni.

(R.)
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Dni otwarte Pracowni Mikroskopowej WIŚ

Informacje

Prezentacja metod obrazowania
obiektów za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego była celem zorganizowanych 30 i 31 października dni
otwartych Pracowni Mikroskopowej na
Wydziale Inżynierii Środowiska PK. Podczas obu dni można było też zapoznać
się z możliwościami wykorzystania technik analitycznych, stosowanych w laboratorium.
Pracownia Mikroskopowa, działająca
w Laboratorium Pomiaru Parametrów Zawiesin Wodnych WIŚ, posiada mikroskop
skaningowy HITACHI S-3400N. Aparat
został zakupiony w 2009 r. W trakcie prezentacji jego możliwości pokazywano, jak
efektywnie można wykorzystać sygnały powstające w wyniku oddziaływania elektronów rozpędzonych w kolumnie instrumentu
z badaną materią. Sygnały te, wychodzące
z próbki, umożliwiają obserwowanie struktury powierzchni przy dużym powiększeniu i dużej głębi ostrości. W trakcie dni ich
organizatorzy udostępnili stanowiska do

preparatyki różnego rodzaju
obiektów mikroskopowych.
W pogotowiu czekała przecinarka metalograficzna Labotom-5, szlifierko-polerka dwutarczowa rodzimej produkcji
oraz lupy stereoskopowe do
zadań metalograficznych.
Z prezentacji skorzystali
pracownicy WIŚ, doktoranci
i studenci. Dni otwarte stały
się też okazją do złożenia
podziękowań tym współpracownikom, którzy pomagali Pracowni Mikroskopowej od samego początku
użytkowania mikroskopu skaningowego — w szczególności dr hab. inż. Ewie
Szalińskiej-van Overdijk i dr inż. Annie
Czaplickiej-Kotas, które dostarczały próbki środowiskowe do badań.
Dni otwarte zostały zorganizowane
przez Katedrę Wodociągów, Kanalizacji
i Monitoringu Środowiska. Prezentacje dzia-

Fot.: Jan Zych

Z mikroskopem skaningowym w roli głównej

łania mikroskopu skaningowego i urządzeń
peryferyjnych do przygotowywania próbek
mikroskopowych prowadzili: kierownik laboratorium dr hab. inż. Michał Zielina i dr inż.
Anna Wassilkowska, opiekująca się Pracownią Mikroskopową.

(R.)

Inne oblicze Skawiny
Jeszcze w czasach PRL do Skawiny
przylgnęła opinia drugiego, obok Nowej
Huty, poważnego źródła skażeń krakowskiego powietrza. O tym, że miasto ma
interesującą przeszłość i liczy tyleż samo
lat co sławny Uniwersytet Jagielloński,
mało kto na ogół wie. Tę drugą, znacznie
ciekawszą twarz miasta pokazuje książka Dominiki Kuśnierz-Krupy „Skawina
w średniowieczu”, opublikowana przez
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Praca ma charakter pionierski, bowiem
nikt do tej pory nie wziął na warsztat podjętych przez autorkę zagadnień — problematyki rozwoju układu przestrzennego i budownictwa Skawiny w okresie średniowiecza.
Owemu brakowi zainteresowania trudno się
zresztą dziwić. Miasto nie dysponuje dokumentami z okresu swej lokacji. Nie zachowały się także budowle świadczące o znaczeniu grodu w dawnych czasach: zamek,
mury obronne, średniowieczna zabudowa.
Tym samym zwykły turysta nie bardzo ma
tu co zwiedzać. A jednak wizyta w Skawinie
może być interesująca dla miłośnika historii,
bowiem w mieście niemal nie uległ zmianom
średniowieczny układ urbanistyczny.
Wprowadzeniem do takiej wizyty może
być prezentowana książka. Dominika
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Kuśnierz-Krupa przypomina, że Skawina
— lokowana w 1364 r. na prawie niemieckim (jak Kraków) — była jednym z 27 miast
założonych w ziemi krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego. Autorka omawia zasady, na których rozplanowano zabudowę
(miasto zostało rozmierzone na module
mierniczym sznura dużego, liczącego około 45 metrów długości, przy czym rynek
miał wymiary 2 sznury x 2,5 sznura) oraz
przedstawia układ komunikacyjny miasta
(związany z traktem handlowym wiodącym
z Wieliczki w kierunku Oświęcimia).
Dalsze części pracy dają wyobrażenie o charakterze i wyglądzie najważniejszych zabudowań średniowiecznej
Skawiny, przy czym autorka oparła się
głównie na dokumentach źródłowych, ikonografii i wynikach badań archeologicznych. Wczytując się w opisy zamku, murów obronnych, bram, kościołów, ratusza
i innych obiektów historycznych można
oczyma wyobraźni obejrzeć miasto z czasów Kazimierza Wielkiego i następnych
wieków. Pokreślić trzeba, że autorka wykonała benedyktyńską pracę, gromadząc
w jednym tomie ogromną liczbę informacji, które były dotąd rozproszone w dziesiątkach publikacji.

Książka Dominiki Kuśnierz-Krupy pozwala spojrzeć na Skawinę z nowej perspektywy. Każe dostrzec w mieście coś
więcej niż tylko siedzibę zakładów przetwórstwa złomu aluminiowego oraz produkcji herbatników i popularnych krakersów.
Z pracy wyłania się obraz ośrodka będącego ważnym elementem polityki i planów
strategicznych Kazimierza Wielkiego.

(ps)
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Kurozwęki — program współpracy
międzynarodowej
O sposobach przywracania świetności zabytkowemu zespołowi obiektów

Od 2002 r. na jego zaproszenie w Kurozwękach, położonej w województwie
świętokrzyskim miejscowości, która do
1870 r. legitymowała się prawami miejskimi, pojawiają się więc studenci i kadra
naukowa uczelni polskich i niemieckich,
m.in.: Politechniki Krakowskiej, Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Fachhochschule we Frankfurcie
nad Menem i Hochschule für Technik und
Wirtschaft w Dreźnie. Działania wpisują się
w ramy współpracy międzynarodowej i odbywają się pod szyldem Programu „Sokrates — Erasmus”.

Zamek Kurozwęckich

Fot.: Jan Zych

Rezydencja w Kurozwękach stanowi
przykład siedziby wykorzystującej naturalne warunki obronne. Została wznie-

siona nad rzeką Czarną Staszowską dla
rodu Kurozwęckich około II połowy XIV w.
w formie gotyckiego pierścieniowego
zamku, któremu w XVI w. nadano cechy
stylu późnogotyckiego. W XVII w. obiekt
przekształcono we wczesnobarokowy
zespół pałacowy, a w II połowie XVII w.
— w rezydencję późnobarokową. Finalna
przebudowa nastąpiła w II ćwierci XVIII
w., gdy wojewoda sandomierski Antoni
Sołtyk, zatrudnił w Kurozwękach Ferdynanda Naxa, projektanta, który od Stanisława Augusta otrzymał tytuł królewskiego
budowniczego. Kolejne zmiany zachodziły
w II połowie XIX w. Działał tu wówczas Augustyn Denizot.
Od II połowy XIX w. do 1944 r., gdy
rezydencja należała do rodziny Popielów,
nie wprowadzano w niej zasadniczych
zmian. W 1944 r. na mocy reformy rolnej
pałac przejęło państwo. Po wojnie w ma-

jątku znajdowała się stadnina koni, a pałac
stał się na kilka lat siedzibą ZUS. W latach
70. XX w. Ministerstwo Kultury i Sztuki
remontowało obiekt, niestety, z miernym
skutkiem. Ostatecznie z powodu różnorodnych konfliktów przerwano prace konserwatorskie. W ręce prawowitych właścicieli
— rodu Popielów herbu Sulima — zespół
pałacowo-parkowy powrócił w 1991 r. Jego
obecny stan to zasługa ich zaangażowania, a kondycja kompleksu pałacowego
z roku na rok jest coraz lepsza.

Praktyka w pałacu
Podstawową formą pracy są międzynarodowe, interdyscyplinarne praktyki
studenckie z zakresu inżynierii wodnej. Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej uczestniczy w nich
od 2004 r. z inicjatywy prof. Wandy Kowalskiej (ówczesnej dyrektor ds. dydaktycznych), a opiekę nad praktykami sprawują
po dziś dzień pracownicy instytutu —
dr inż. Adam Jarząbek i niżej podpisany.
Warto dodać, że w 2006 r. Politechnika
Krakowska podpisała specjalną umowę
o współpracy w zakresie wymiany naukowej i dydaktycznej z Fachhochschule we
Frankfurcie.
Od 2008 r. w prace na terenie majątku w Kurozwękach zaangażował się także
Wydział Architektury PK. Przedmiotem zainteresowania jego pracowników i studentów jest odtwarzanie utraconych kompozycji drzew i krzewów na terenie istniejącego
przypałacowego parku oraz wykorzystanie
do jego transformacji nowych pomysłów.
Nadrzędnym celem współpracy specjalistów wszystkich dziedzin jest to, by kompleks pałacowy w Kurozwękach stał się
w pełni funkcjonalny. Problemy rozwiązywane podczas praktyk stanowią inspirację
dla studentów i pracowników naukowych
i znajdują odzwierciedlenie w ich pracach
naukowych, badawczych czy wdrażanych
projektach dyplomowych.

Słowem: zespół specjalistów
Międzynarodowe praktyki w Kurozwękach to poligon dydaktyczny dla studentów
kształconych na Politechnice Krakowskiej,
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ompleksem pałacowo-parkowym w Kurozwękach, cennym przykładem
architektury polskiej, od lat zajmują się nie tylko konserwatorzy zabytków, ale i specjaliści innych dyscyplin naukowych, m.in. inżynierii wodnej
i architektury krajobrazu. Ta ostatnia dziedzina to oczko w głowie obecnego
właściciela majątku, Jeana Martina Popiela, który znalazł oryginalny sposób na
rozwiązywanie różnorodnych problemów, dotykających ten zabytkowy zespół
obiektów.
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w Fachhochschule we Frankfurcie nad Menem oraz w Hochschule für Technik und
Wirtschaft w Dreźnie. Interdyscyplinarne
i międzynarodowe zespoły studenckie podejmują się tu bowiem rozwiązywania konkretnych problemów inżynierskich. Atutem
współpracy jest również możliwość poznawania stosowanych w Niemczech i Polsce
metod, procedur rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii wodnej, projektowania obiektów inżynierskich, a nawet
prawodawstwa czy prowadzenia procesów
inwestycyjnych.
Każde spotkanie, czy to w formie 7- albo
10-dniowej praktyki, czy letniej albo zimowej
szkoły, ma odrębny temat, choć są i zadania
wymagające kontynuacji, chociażby inwentaryzacja geodezyjna pałacu, zabudowań czy
terenów majątku, wykonywana pod okiem
prof. Waltera i prof. Zimmermanna z HTW za
pomocą laserowych stacji pomiarowych czy
rozpoczęte już procesy inwestycyjne dotyczące małych elektrowni i jazów, dla których
przygotowuje się analizy i dokumentację projektową. Wszystkie prace, wnioski i sugestie
co do kierunków dalszych działań młodzież
prezentuje zawsze publicznie — w obecności rodziny Popielów, przedstawicieli starostwa i gminy w Staszowie, wójta Kurozwęk,
zaprzyjaźnionych fundacji oraz zaproszonych gości.
Prace realizowane wspólnie przez polskich i niemieckich studentów obejmują
szczegółowo: pozyskiwanie, przetwarzanie oraz analizowanie danych z zakresu
geodezji, geotechniki, hydrologii, hydrauliki, budownictwa wodnego, gospodarki
wodnej oraz charakterystyk podstawowych
komponentów środowiska. Gromadzone
dane poddawane są analizie pod kątem
odbudowy istniejącej infrastruktury gospodarki wodnej kompleksu pałacowego oraz
jej rozszerzenia, oczywiście w duchu zrównoważonego rozwoju regionu. Istotny jest
także społeczny i edukacyjny aspekt praktyk — podnoszenie świadomości nie tylko
studentów, nauczycieli, ale i lokalnego społeczeństwa, słowem, wszystkich czynnych
uczestników procesu naukowego, edukacyjnego oraz decyzyjnego.

Innowacyjna inwestycja
bezzwrotna?
W ciągu 10 lat współpracy praktyki zorganizowano 28 razy. Uczestniczyło w nich
215 studentów Politechniki Krakowskiej (wydziałów: Inżynierii Środowiska, Architektury
i Inżynierii Lądowej), 69 z uczelni we Frankfurcie i około 80 studentów z HTW. Wszystkie koszty ponosi zawsze właściciel majątku
w Kurozwękach, Jean Martin Popiel. Czy jest
to przedsięwzięcie opłacalne?
Wierzymy, że praktyki pomogą doprowadzić majątek do funkcjonowania
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Pomysłodawcami
współpracy,
obok obecnego właściciela majątku
w Kurozwękach, Jeana Martina Popiela, są: profesorowie Fachhochschule we Frankfurcie nad Menem
— Walter E. Rumf, Eckard Zäschke,
Kurt Kliesch; profesorowie Jörg Zimmermann, Johann Heinrich Walter
z Hochschule für Technik und Wirtschaft w Dreźnie; dr inż. Adam Jarząbek i dr inż. Bernard Twaróg z Politechniki Krakowskiej. Tworzą oni
nieformalną radę naukową, wspierającą swą wiedzą oraz doświadczeniem prace w Kurozwękach.

w warunkach wolnorynkowych. Zostały
już wytyczone główne kierunki działań
w zakresie rozwoju i koniecznych inwestycji. Studenci, mając „otwarte” głowy, próbują realizować z merytoryczną pomocą
opiekunów poszczególne punkty zakrojonego planu. Zgodnie z przyjętą formułą
współpracy studenci ofiarowują więc inwencję i zaangażowanie, profesorowie
— wiedzę merytoryczną i doświadczenie,
a właściciel daje wsparcie materialne. To
prawdziwy
inwestycyjno-dydaktyczno-wychowawczo-innowacyjny proces, który
przyniósł już, zresztą, pewne korzyści...

Dla lokalnej społeczności
Jednym z podstawowych celów wykonywanych na terenie majątku prac inwentaryzacyjnych i ekspertyz budowlanych
jest przygotowanie dokumentacji, stanowiącej podstawę do ubiegania się przez
lokalne władze o środki UE. Przykładem
może być dokumentacja inwentaryzacyjna uszkodzeń budowlanych oraz renowacyjnych prac, które należy wykonać
w kościółku (kaplicy) św. Rocha w Kurozwękach, inwentaryzacja geodezyjna pałacu w Kurozwękach, oficyny i oranżerii,
budynku stadniny w Kotuszowie czy też
piwowarni.
Dzięki prowadzonym od 2004 r. pracom dotyczącym określania parametrów
geotechnicznych gruntów oraz wykonywanym na terenie majątku pomiarom
hydrologicznym opracowano hydrogeologiczny model wód podziemnych (Ł. Stankowski, B. Twaróg, praca prezentowana
na sesji kół naukowych WIŚ, 2008), co
z kolei pozwoliło na wykonanie szczegółowych analiz. Określono m.in. warunki
gruntowo-wodne na obszarze zespołu
pałacowego, jak i współpracę pomiędzy
wodami powierzchniowymi i podziemnymi; oszacowano wpływ wód powierzchniowych na wody podziemne; oceniono za-

grożenia związane z wypełnieniem wodą
fosy dookoła pałacu. Opracowany model
w późniejszej edycji został wykorzystany
przez studentów FH FFM w kolejnych pracach dyplomowych.

Studencki ruch naukowy
Efektem nawiązanej podczas praktyk
współpracy studentów Koła Naukowego Inżynierii Środowiska ze studentami FH FFM
była międzynarodowa sesja kół naukowych, zorganizowana w 2007 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska PK. (I miejsce
w konkursie na najlepszy referat sesji zdobyła wtedy dotycząca Kurozwęk praca autorstwa studentów FH FFM, Kathrin Haase
i Christiana Vieta). W sumie dzięki praktykom w Kurozwękach powstało kilkanaście
prac, które były prezentowanych podczas
studenckich sesji kół naukowych WIŚ,
a także kilkadziesiąt prac dyplomowych
na PK, FH FFM i HTW, również polsko-niemieckich.
Dla polskich studentów ważna w kontekście wymiany międzynarodowej była
również możliwość uzyskania wsparcia naukowego od biorących udział w projekcie
niemieckich uczelni (programy Erasmus,
DAAD, AGRICOLA) czy zapoznania się
z ofertą studiów na FH FFM i HTW, z kolei dla niemieckich uczestników praktyk —
z programem kształcenia na PK.

*
Współpraca polskich i niemieckich
uczelni, ich wkład w rozwiązywanie
technicznych problemów majątku w Kurozwękach znalazły szersze uznanie.
19 września 2012 r. odbyła się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego ceremonia, podczas której prof. Kurt
Kliesch z FH FFM odebrał w imieniu rady
programowej projektu nagrodę Fundacji
Profesora Joachima Lenza (Die Stiftung
Prof. Joachim Lenz). „Projekt w Kurozwękach” otrzymał znaczące dofinansowanie,
które zostanie przeznaczone na budowę
systemu monitoringu wód podziemnych
współpracującego z przygotowanym modelem wód podziemnych.

Bernard Twaróg

Dr inż. Bernard Twaróg pracuje w Instytucie
Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki
Krakowskiej. Sprawuje opiekę nad SKN Inżynierii Środowiska, od lat jest zaangażowany
w projekt międzynarodowej współpracy na
terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kurozwękach.
Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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W starą formę tchnąć nowe życie
Projekt rozbudowy i adaptacji dawnego hotelu „Cracovia” na budynek biurowy

Przez kilkadziesiąt lat istnienia zdążył
jednak zapisać się w pamięci mieszkańców, a także trwałe wtopić w krajobraz
miasta. Autor projektu szczególnie zadbał, by forma obiektu, choć niemała, nie
stanowiła konkurencji dla panoramy starego miasta. Elewacja, aczkolwiek bardzo wyrazista w swoich kontrastowych,
rytmicznych podziałach, stanowi dobitne, ale spokojne zamknięcie przestrzeni
krakowskich Błoń. Swoim horyzontalnym
układem podkreśla jednocześnie oś widokową na kopiec Kościuszki. Została
ona wskazana przez konserwatora zabytków jako jeden z elementów, które warto
zachować podczas przebudowy obiektu,
podobnie jak niektóre z niepowtarzalnych
elementów wykończenia wnętrz – mozaika autorstwa Krystyny Starachockiej-Zgud, zdobiąca ścianę holu wejściowego i reprezentacyjna klatka schodowa.

Biurowiec ― brakujący element
w strukturze miasta
Trwa dyskusja na temat przyszłych losów „Cracovii”. Dalsze użytkowanie obiektu jako hotelu jest niemożliwe ze względu
na zapis w umowie, zastrzeżony przez
poprzedniego właściciela budynku, spółkę ORBIS. Choć z ekonomicznego punktu widzenia zapewne bardziej opłacalne
byłoby wyburzenie starego budynku i postawienie w tym miejscu nowego, możliwe
jest również tchnięcie nowego życia w tę
istniejącą, niebanalną przecież architektoniczną formę. Warto się nad takim rozwiązaniem pochylić, bo rzecz dotyczy obiektu
naprawdę wysokiej klasy, zaliczanego do
czołowych polskich osiągnięć.
Przeprowadzone przeze mnie wstępne analizy wskazały, że funkcją, która
optymalnie sprawdzi się w przypadku
budynku o takim układzie, w dodatku
usytuowanego tak blisko centrum miasta, będzie funkcja biurowa. Położenie

budynku na mapie Krakowa, praktycznie
w ścisłym jego centrum, w dodatku przy
ważnym węźle komunikacyjnym i jednej
z głównych arterii miasta, zapewnia mu
doskonałą dostępność komunikacyjną,
co jest ważne w przypadku zgrupowania miejsc pracy. Ułatwia także ruch
interesantów. Wydaje się ponadto, że
biurowiec jest ostatnim brakującym elementem w strukturze miasta w tym rejonie. Tuż obok znajdują się rozległe
tereny zielone, rekreacyjne (krakowskie
Błonia), obiekty sportowe (stadion „Cracovii” i nieco dalej „Wisły”), obiekty kulturalne (jak gmach główny Muzeum Narodowego) i naturalnie kwartały zabudowy
mieszkaniowej. Budynek o charakterze
biurowym uzupełniłby zróżnicowaną
tkankę zabudowy śródmiejskiej.
Mocno wydłużona bryła budynku
w układzie korytarzowym, z podziałem
na drobne elementy pokoi, świetnie
sprawdzała się w roli hotelu. Podobny
schemat, z rozprowadzeniem komunikacji od wewnątrz, długim korytarzem,
postanowiłam wykorzystać do aranżacji
układów biurowych.

Sposób na zbyt niskie
kondygnacje
Standardy projektowe z lat 50. i 60.
XX wieku znacznie odbiegają od współczesnych. Pomijając nawet ogólny stan
techniczny niszczejącego od lat budynku, trzeba wskazać te jego kubaturowe
parametry, które znacznie utrudniają
adaptację do jakiejkolwiek nowej funkcji.
Jest to przede wszystkim zbyt mała wysokość kondygnacji (zaledwie 2,80 m),
która w świetle obowiązujących przepisów uniemożliwia w zasadzie aranżację wewnątrz budynku pomieszczeń
przeznaczonych na funkcje komercyjne
(handlowe, usługowe, biurowe, etc.),
a także niewielka głębokość budynku
(16,40 m).
Proponowana adaptacja zakłada
rozbudowę istniejącego obiektu i jego
gruntowną przebudowę wewnątrz, z zachowaniem jednak najcenniejszych elementów istniejącej architektury, a więc
wspomnianej elewacji, klatki schodowej
i dekoracji holu wejściowego. Nowa
część, służąca poprawie funkcjonalności, zostanie „ukryta” z tyłu budynku,
dzięki wykorzystaniu wolnej części działki między dawnym hotelem „Cracovia”
i kinem „Kijów”. Odrestaurowana część
frontowa miałaby zostać niezmieniona
w swoim wyrazie.
Budynek po przebudowie miałby ―
jak dotąd — układ trójtraktowy, mocno
wydłużony. Środkowy trakt — spełniający
w tej chwili jedynie funkcje komunikacyjne

Projekt obiektu po rozbudowie. W lewym górnym rogu stan obecny
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aprojektowany przez Witolda Cęckiewicza pod koniec lat 50. ubiegłego
wieku hotel „Cracovia”, jako przykład powojennej architektury modernistycznej w najczystszej formie, był w chwili otwarcia prawdziwą perełką na
architektonicznej mapie Polski. Najnowocześniejszy wówczas hotel w Krakowie
długo cieszył się wielką popularnością zarówno wśród turystów, jak i zamożnych
krakowian, oferując, poza luksusowymi jak na owe czasy pokojami, także ekskluzywną restaurację, bary i kasyno. Dziś nie spełnia już współczesnych standardów
i opuszczony służy w zasadzie jedynie jako nośnik wielkoformatowych reklam.
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— zostałby przesunięty w głąb budynku (aż do linii istniejącej elewacji tylnej — południowej) oraz rozbudowany
o dodatkowe funkcje. Układ konstrukcyjny w tej części budynku pozostałby
nienaruszony. W obrębie traktu technicznego znalazłyby się także pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
pracowników, wszelkie magazyny podręczne i archiwa oraz piony komunikacyjne i szachty instalacyjne. Funkcje
te nie wymagają dostępu do światła
dziennego i mogą zostać zlokalizowane
w środkowej partii budynku. Wygodne
jest ich grupowanie w jednym miejscu,
bo znacznie ułatwia to prowadzenie niezbędnych instalacji.
Przestrzeń po obu stronach traktu
technicznego, przy ścianach zewnętrznych, zostałaby przeznaczona na trakty użytkowe — znacznie poszerzone
względem tych istniejących — pod aranżację wnętrz biurowych. Dla uzyskania
optymalnej wysokości kondygnacji pomieszczeń przeznaczonych do pracy
proponuję rozbiórkę co drugiego stropu
w istniejącej części budynku i dobudowę
nowego traktu o tej samej, podwójnej wysokości od tyłu budynku, z zachowaniem
naprzemienności stropów względem części frontowej.
Dzięki temu części budynku obsługujące podstawową funkcję, biurową,
zyskują na wysokości, która jest niezbędna dla swobodnego rozprowadzenia w sufitach podwieszanych wszelkich
niezbędnych instalacji. Tych w nowoczesnych obiektach czy to usługowych,
czy biurowych jest sporo: instalacje
elektryczne, teletechniczne, oświetlenia, wody pożarowej, i — co zajmuje
najwięcej miejsca przestrzeni podstropowej — wentylacji i klimatyzacji. Przy
tym część techniczna zachowuje gęsty podział na stropy, co wydaje się
być ekonomicznym rozwiązaniem, bo
oszczędza cenną powierzchnię użytkową wewnątrz budynku i, w tym przypadku, nie wymaga ingerencji w istniejącą
strukturę obiektu. Pozwala także zgrupować w jednym miejscu wszelkie piony
i szachty instalacyjne.
Dla łatwiejszej aranżacji i późniejszej
rearanżacji wnętrz biurowych proponuję
zastąpienie na piętrach gęsto rozstawionych ścian-tarcz słupami w rozstawie
osiowym jak na parterze.

Rozbudowa będzie rekompensatą
Planowana rozbudowa miałaby zostać wykonana jako niezależna kon-
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strukcja żelbetowa, słupowa, z zachowaniem osiowego podziału istniejącego
w części parteru i suteren.
Centralnym punktem budynku staje
się rampa przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Została ona zaprojektowana niezależnie od dostępnych w budynku wind i klatek schodowych, których
obecność jest wymagana przepisami
prawa. Przewidziana była głównie dla
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, tak aby na każdą kondygnację można było się dostać o własnych siłach, a co najważniejsze — ewakuować
w przypadku pożaru. Pozostaje otwarta,
dzięki czemu — niejako przy okazji —
stanowi
charakterystyczny, wizualny
łącznik pomiędzy wszystkimi piętrami.
Rozbudowa budynku w kierunku
kina „Kijów” pomyślana została przede
wszystkim jako rekompensata straty powierzchni użytkowej, poniesionej w wyniku rozbiórki stropów w części istniejącej. Dodatkowo jednak pozwala mocniej
związać ze sobą oba obiekty, projektowane przecież jako zespół w jednym czasie i przez jednego projektanta. Z myślą
o takim powiązaniu został wyznaczony
kierunek dla linii nowej elewacji.
Zachowawczo potraktowane zostało z kolei istniejące zagospodarowanie
terenu od strony ulicy Focha. Jego elementy (np. półkolisty podjazd, zadaszenie nad wejściem) stanowią o charakterze tego budynku i dlatego dążyłam do
ich zachowania. Przebudowany podjazd,
dawniej użytkowany przez samochody
osobowe, powinien zostać wykorzystany
na potrzeby niezbędnej w dzisiejszych
czasach rampy dla osób niepełnosprawnych i jednocześnie dojście dla osób pieszych.

Im wyżej, tym większe
powierzchnie
W efekcie proponowanej tu przebudowy biurowiec powinien stać się jak
najbardziej atrakcyjny dla potencjalnych
najemców. Na jego korzyść przemawia
już, oczywiście, sama lokalizacja i renoma obiektu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
właścicieli firm o różnej wielkości, proponuję zróżnicowanie wielkości powierzchni
przeznaczonych pod wynajem. Przyjmuję
zasadę, że im wyżej położona kondygnacja, tym mniej rozdrobniony podział, a tym
samym większe powierzchnie biur do
wynajęcia. Firmy kilku- i kilkunastoosobowe zajęłyby kondygnacje niższe. Zakładana wielkość pojedynczej jednostki

w tej strefie wynosie od 30 m kw. do
60 m kw. W razie potrzeby biuro może
stanowić kompilację kilku modułów. Są to
jednostki niewielkie, dlatego muszą mieć
zapewniony wspólny, jednakowy dostęp
do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
technicznych i socjalnych, zaprojektowanych na każdym z pięter.
Wyższe kondygnacje miałby zająć
większe firmy i te dysponowałyby już
własnymi pomieszczeniami pomocniczymi i technicznymi. Na ich potrzeby
został przewidziany także indywidualny
dostęp, niezależnie od wybranej drogi
komunikacji pionowej (klatka schodowa,
winda, rampa).
Funkcje pomocnicze i uzupełniające (gastronomia, handel i usługi,
a także część konferencyjna i administracja obiektu) zostały zgrupowane na
parterze. W większości powinny to być
przestrzenie otwarte, do których dostęp
mieliby zarówno pracownicy, jak i goście
z zewnątrz. Stąd ich lokalizacja w pobliżu holu wejściowego.
Ze względów funkcjonalnych projekt
budynku został naturalnie uzupełniony
o podziemny parking dla pracowników.
Na jego cele została przewidziana suterena, wcześniej użytkowana jako zaplecze techniczne i kuchenne, specjalnie
także w tym celu rozbudowana. Dodatkowy parking przed budynkiem zapewnia miejsca postojowe dla odwiedzających biurowiec gości.

*
W historycznym mieście, jakim jest
Kraków, każda ingerencja w istniejącą
tkankę architektoniczną musi być szczególnie ostrożna. Liczę, że przedstawiony
projekt przebudowy budynku po dawnym hotelu „Cracovia” dowodzi, że możliwe jest wykorzystanie starej, wartościowej formy architektonicznej do aranżacji
nowoczesnych i komfortowych wnętrz,
a ewentualna rozbudowa nie razi, jeśli
zaplanowana jest dyskretnie i z zachowaniem największych walorów istniejącego obiektu.

Anna Taczalska

Tekst artykułu jest oparty na pracy magisterskiej, którą autorka przygotowała pod kierunkiem prof. Macieja Złowodzkiego w Zakładzie
Architektury Przemysłowej PK. Mgr inż. arch.
mgr sztuki Anna Taczalska obroniła ją w 2012 r.
Śródtytuły pochodzą od redakcji.
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Medal Strzeleckiego
dla prof. Zbigniewa
Piaska

Za promowanie polskiej nauki w Australii prof. Zbigniew Piasek z Politechniki Krakowskiej został uhonorowany
medalem upamiętniającym Pawła Strzeleckiego. Medal wybity przez Strzelecki
Heritage Inc. wręczył 11 października
w Akademii Polonijnej w Częstochowie
założyciel i prezydent tej organizacji Paul
Gospodarczyk.
Okazją do wręczenia medalu był zorganizowany w Częstochowie VII Międzynarodowy Kongres Światowego Stowarzyszenia
Dziedzictwa Kulturowego Polonii, obradujący
pod hasłem „Rok 2013 rokiem Strzeleckiego
w Australii”. Podczas debaty przypomniano,
że Paweł Edmund Strzelecki — wybitny XIX-wieczny geolog i podróżnik — przebywając
w Australii, opracował pierwszą dokładną
mapę geologiczną Nowej Południowej Walii
(gdzie odkrył złoto) oraz Tasmanii. Australia
zawdzięcza mu także nadanie najwyższemu
szczytowi kontynentu imienia przywódcy polskiej insurekcji, Tadeusza Kościuszki.

(R.)

W dobiegającym końca roku Politechnika Krakowska wzbogaciła się
o kolejną galerię sztuki. Powołano ją
do życia na Wydziale Mechanicznym
przy Instytucie Informatyki Stosowanej. Ponieważ do instytutu przypisany jest symbol M-7, nie dziwi fakt,
że nowa przestrzeń wystawiennicza
otrzymała nazwę Galeria 7.
Jej otwarcie w połowie roku zostało
połączone z wernisażem wystawy zdjęć
Elżbiety Kocyłowskiej, studentki Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie.
Wystawa, zatytułowana „Chiny: zderzenie
światów”, obejmowała 24 barwne fotografie, na których autorka uchwyciła dramatyczne przemiany zachodzące we współczesnych Chinach. Zmiany tak wielkie,
że można je uznać za tytułowe zderzenie
różnych światów. Niezależnie od chińskiej
egzotyki duże wrażenie na widzach wywarły rozmiary pokazanych zdjęć, które
wykonano w formacie plakatu.
Nowa galeria mieści się w korytarzach instytutowych na I piętrze budynku
nr 2 (czyli budynku Biblioteki Wydziału
Mechanicznego). W wernisażu wystawy
zdjęć Elżbiety Kocyłowskiej uczestniczyli m.in.: dziekan Wydziału Architektury
Wnętrz ASP w Krakowie dr hab. Beata
Gibała-Kapecka, prof. ASP, dziekan Wydziału Mechanicznego PK prof. Leszek
Wojnar oraz dyrektor Instytutu M-7, prof.
Edward Lisowski.

Fot.: Jan Zych

Repr.: Jan Zych

Druga galeria
na Wydziale Mechanicznym PK

Cieszy fakt, że Wydział Mechaniczny rozwija swoją ofertę kulturalną. Po
otwartej w grudniu 2012 r. Galerii WM na
terenie czyżyńskiego kampusu politechniki pojawiło się drugie miejsce, gdzie
pracownicy i studenci mogą zetknąć się
z różnymi formami sztuki wizualnej. Być
może funkcjonowanie obu galerii zachęci też niektóre osoby do pokazania swoich prac, które często zalegają w szufladach, zamiast cieszyć oczy innych.

(R.)

Studenci zorganizowali „Day of Escape”

Studenci Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki zorganizowali 16 października dzień wydziału pod hasłem
„Day od Escape”. Można było się zabawić i zjeść kiełbaskę z grilla, ale także
nauczyć czegoś pożytecznego.
Swego rodzaju daniem firmowym dnia
był Turniej Szachowy o Puchar Dziekana
WFMiI. W kategorii wydziałowej puchar pozostał „w domu”, bowiem zwyciężyła drużyna Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki w składzie: Krzysztof Rembisz, Maria
Skupień, Marcin Wątorek. W kategorii indywidualnej wygrał student AGH Mateusz
Paszewski. W kategorii indywidualnej dla

osób bez rankingu szachowego najlepszy
okazał się Robert Urbańczyk z Wydziału
Inżynierii i Technologii Chemicznej.
Uczestnicy „Day of Escape” mieli okazję podziwiać pokaz iluzji w wykonaniu
Tomasza Soi, uczestnika telewizyjnego
programu „Mam talent” oraz wziąć udział
w imprezie pod groźnie brzmiącym tytułem
„Ugotuj swoje ciało” — w istocie była to
prezentacja gotowania zdrowych posiłków.
Inspektorat Ratowniczy ZHP Chorągwi
Krakowskiej urządził punkt nauki udzielania pierwszej pomocy. Swoje osiągnięcia
pokazywały na stoiskach koła naukowe.
Była też loteria. Dla bardziej ambitnych

przygotowano warsztaty i wykłady, w ramach których można było m.in. posłuchać
„Wprowadzenia do programowania gier
mobilnych”, zapoznać się z grami mobilnymi na Androida, a także dowiedzieć się
o zaletach i wadach działalności gospodarczej w sferze IT.
Dzień wydziału przygotowała Wydziałowa Rada Samorządu Studentów pod
przewodnictwem Marka Gierata. Koordynatorem imprez był Jakub Adamczyk. „Day
of Escape” otworzył dziekan WFMiI dr hab.
inż. Marek Stanuszek, prof. PK.

(ps)
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O Politechnice Krakowskiej napisali
Poligon Politechniki Krakowskiej
i tarnowskiej budowlanki
krakow.gazeta.pl z 9 października 2013 r.
W Tarnowie powstaje laboratorium do
nauki i praktycznej realizacji technologii
budownictwa energooszczędnego (tzw.
pasywnego). Budynek już stoi, obecnie
trwa jego wyposażanie. Projekt jest częścią Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, tworzonego
przy Politechnice Krakowskiej. Tzw. „Poligon energooszczędności” będzie funkcjonować na terenie Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Siewnej. Wartość tarnowskiej
części inwestycji to prawie 2,3 mln zł. Dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 85 proc. tej
kwoty, resztę dołoży miasto. — Zakupione
będą zestawy komputerowe z oprogramowaniem specjalistycznym i multimedialne wyposażenie sali audiowizualnej,
zestaw do badań, montażu i demonstracji
systemów odnawialnych źródeł energii,
zintegrowane opomiarowanie badawczo-demonstracyjne, zestaw do monitoringu
komfortu termicznego, zestaw przenośnych przyrządów pomiarowych, w tym
kamera termowizyjna, zestaw do badania
szczelności powietrznej budynków, przenośny miernik do diagnostyki cieplnej budynków oraz system badawczy wentylacji
z odzyskiem ciepła — wymienia dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych Ludwik
Chruściel. Jak informuje Dorota Kunc-Pławecka z tarnowskiego magistratu,
w skład kompleksu wejdą m.in. hala ćwiczeniowa z podziałem na boksy szkoleniowe dedykowane technikom ogólnobudowlanym i instalatorskim oraz zaplecze
biurowo-socjalne i sala audiowizualna.
Boksy będzie można zdemontować, by
zaaranżować przestrzeń stosownie do
programu
badawczo-wdrożeniowego
określonego przez lidera projektu, tj. Politechnikę Krakowską.

Kalejdoskop

Kraków będzie miał nową ulicę
Onet.pl z 24 października 2013 r.
Kraków będzie miał nową ulicę,
znajdującą się na terenie Krakowskiego
Parku Technologicznego. Radni zdecydowali o nazwaniu jej imieniem prof. Michała Życzkowskiego. Ulica znajduje się
na terenie parku i kampusu Politechniki
Krakowskiej w Czyżynach. To bezimienna przecznica od alei Jana Pawła II,
o nazwanie której imieniem prof. Życz-
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kowskiego wystąpiła właśnie Politechnika (oraz PAN). W sprawie nadania nazwy pozytywną opinię wydała też rada
dzielnicy XIV, na której terenie znajduje
się ulica. (...) Nazwa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Prof. Michał
Życzkowski (1930–2006) był całe życie
związany z Politechniką Krakowską. Był
specjalistą z dziedziny mechaniki, członkiem PAN i PAU.

Stare auta trują prawie tak jak
węglowe piece
„Dziennik Polski” z 28 października
2013 r.
Kraków jest w Polsce jednym z kilku
miast, w których skutki zatrucia powietrza przez ruch komunikacyjny są — dosłownie — śmiertelne. Według obliczeń
Krakowskiego Alarmu Smogowego
(na podstawie danych zaczerpniętych
z „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”) za emisję kilkunastu procent pyłów oraz powstawanie ponad połowy niezwykle groźnego
dla zdrowia dwutlenku azotu odpowiadają samochody. (...) Każdego dnia na
ulice stolicy Małopolski wyrusza kilkaset
tysięcy aut. To krytyczny moment. —
Zimny rozruch silnika i faza jego nagrzewania generują nawet kilkadziesiąt razy
większą emisję węglowodorów i tlenku
węgla niż praca nagrzanego silnika —
wyjaśnia prof. Marek Brzeżański, dyrektor Instytutu Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej. Dodaje, że katalizatory zaczynają poprawnie pracować dopiero po nagrzaniu do temperatury 250–300 stopni
Celsjusza, co trwa około półtorej minuty,
czasem nawet dwie — im zimniej na zewnątrz, tym dłużej. W efekcie mamy do
czynienia z kumulacją zanieczyszczeń,
zwłaszcza w ściśle zabudowanym centrum oraz na źle zaprojektowanych pod
względem przewietrzania osiedlach. Po
niespełna dwóch godzinach emitowany przez startujące auta tlenek azotu
w reakcji z tlenem zmienia się w silnie
trujący dwutlenek azotu, czyli brązową
chmurę nad miastem. Efektem porannej
emisji zanieczyszczeń jest też powstanie znacznych ilości ozonu i całej masy
związków rakotwórczych, wywołujących
także podrażnienia dróg oddechowych
i oczu oraz alergie. Teoretycznie po porannym rozruchu powinno być lepiej —
w nagrzanych silnikach zaczynają dzia-

łać katalizatory. Zgodnie z prawem winny
być zamontowane w każdym aucie zarejestrowanym po 1 lipca 1995 r. Ale...
— W internecie można znaleźć ogłoszenia warsztatów oferujących całkowite
wycięcie katalizatora. Korzystają z tego
często posiadacze bardzo starych aut
o dużym przebiegu, żeby poprawić ich
osiągi — mówi Andrzej Guła. Prof. Brzeżański oburza się, że działalność taka
jest w Polsce zupełnie bezkarna. — Usunięcie reaktora katalitycznego lub filtra
cząstek stałych z układu oczyszczania
spalin jest prawnie niedopuszczalne, ponieważ taki pojazd nie spełnia wymagań
zawartych w homologacji. Ta działalność
powinna być ścigana z mocy prawa! —
podkreśla profesor.

I Zaduszki i Marsz Pamięci
Politechniki Krakowskiej
„Dziennik Polski” z 8 listopada 2013 r.
Na grobach rektorów, profesorów
i studentów Politechniki Krakowskiej zapłonęły znicze. Słuchacze Uniwersytetu
Trzeciego Wieku przy PK, rektorzy, pracownicy naukowi i studenci PK odwiedzili na cmentarzu Salwatorskim groby
zmarłych związanych z uczelnią. Wcześniej Michał Nowak przypomniał sylwetki
osób, które wspominano. W ich intencji
odprawiono mszę świętą.

Zaprojektować miasto
„Kraków” z listopada 2013 r.
Sylwetkę prof. Stanisława Juchnowicza kreśli Lesław Peters: Bez
kartografii ani rusz! Chcąc porozmawiać
z profesorem Stanisławem Juchnowiczem o jego dorobku, koniecznie trzeba
przygotować sobie odpowiedni zestaw
map. Przede wszystkim plany Krakowa i Gdańska, a także mapę Nigerii
lub choćby w miarę szczegółową mapę
Afryki. Dopiero dysponując takimi „pomocami naukowymi”, można zagłębić
się w szczegóły drogi życiowej profesora. Najważniejszy jest plan Krakowa,
a ściślej: część dotycząca Nowej Huty.
Zbiór osiedli wokół placu Centralnego
to w znacznej mierze dzieło profesora.
Jako jeden z nielicznych urbanistów miał
szczęście wziąć udział w projektowaniu
od podstaw nowego miasta. I to nie byle
jakiego miasta! Bo przecież najstarsza
część Nowej Huty doczekała się statusu... zabytku.
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Galeria GIL
Galeria Kotłownia

Po raz trzeci Politechnika Krakowska zorganizowała konkurs fotograficzny
z okazji Dni Jana Pawła II. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji była „Mądrość”. Po zapoznaniu się z nadesłanym
materiałem jury zdecydowało o nierozstrzyganiu konkursu, tym samym nie
dopuszczając prac na wystawę. Zamiast
prac konkursowych zaprezentowane zostały czarno-białe fotografie Jana Zycha.

Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II
do Polski — to zbiór reporterskich fotografii, wykonanych w czerwcu 1979 r. Po
raz kolejny przepastne archiwum mistrza
Jana pozwoliło widzom przenieść się
w przeszłość. Spośród 500 zdjęć autor
wybrał 44 fotografie, które opowiadają
o tych niezapomnianych chwilach.

(dz)

Szukanie zapisu miejsca —
rysunki, akwarele
Konrada Kuczy-Kuczyńskiego
18 listopada — 5 grudnia 2013 r.
Prof. dr hab. inż. arch. Konrad Kucza-Kuczyński — absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
(1964). W latach 1980–1985 był wykładowcą Politechniki Białostockiej.
W 1981 r. obronił doktorat, w 1989 r.
uzyskał habilitację, a od 1999 r. jest profesorem zwyczajnym na Politechnice
Warszawskiej. Był członkiem prezydium
i przewodniczącym Sekcji Architektury
Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.
Autor publikacji z dziedziny teorii i praktyki architektonicznej. W 1993 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. W 1995 r. otrzymał
honorową nagrodę SARP i Nagrodę im.
Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego.
Wystawa towarzyszyła XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej IPA WA
PK „Zapis przestrzeni architektonicznej”
(22–23 listopada). Zaprezentowane zostały szkice i akwarele m.in. z podolskimi pejzażami, „Impresje o dachach kazimierskich”, cykl „7 wież San Gimignano”,
Nowy Jork, San Francisco i Lizbona.

(dz)
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Spotkałem Świętego — fotografie Jana Zycha
6–20 listopada 2013 r.
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Na koniec numeru...
SZPILKA AKADEMICKA
Aż do końca świata
Gdyby nie bogactw nęcąca poświata,
A i do władzy chęć, co człeka pali,
Tobyśmy się tu, aż do końca świata —
Tylko kochali.

LESZKA WOJNARA

Gdybyśmy zawiść zdusili do brata,
I jego żony też nie pożądali,
Tobyśmy wzajem, aż do końca świata —
Się szanowali.
Gdyby nie przemoc, co rozum wymiata,
Uczciwej pracy unikanie znoju,
Tobyśmy tutaj, aż do końca świata —
Żyli w pokoju.
Kiedy zwątpienie bluszczem myśl oplata,
A niewiadome czai się u progu,
Wskazówki, jak żyć, aż do końca świata —
Znajdź w Dekalogu.

Kalejdoskop

Fot.: Jan Zych

Krzysztof Konstanty Stypuła

W mijającym roku maszyny budowlane często gościły na terenie kampusu
przy ul. Warszawskiej

Na trzeciej stronie okładki: Zaduszki zorganizowane przez Uniwersytet III Wieku PK i Stowarzyszenie Wychowanków PK.
Informację o uroczystości zamieściliśmy w poprzednim numerze.
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