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SŁOWO REKTORA

Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Przełom stycznia i lutego to czas wytężonej pracy studentów,
związany z sesją egzaminacyjną i obronami prac dyplomowych, a także rekrutacją na studia magisterskie. Ze wstępnych danych wynika, że w zimowej rekrutacji na studia na
PK zarejestrowało się więcej kandydatów niż w roku ubiegłym.
To bardzo optymistyczna wiadomość. Potwierdza, że dyplom
PK ma dużą wartość rynkową, docenianą przez studentów. Według
badań Biura Karier PK aż 94,4 proc. absolwentów studiów II stopnia na Politechnice pracuje do pół roku od ukończenia studiów,
zdecydowana większość znajduje pracodawcę jeszcze przed obroną.
Ponad 88 proc. magistrów inżynierów po PK ma pracę zgodną lub
częściowo zgodną z profilem ukończonych studiów, a zdecydowana większość deklaruje, że w działalności zawodowej wykorzystuje
wiedzę i umiejętności zdobyte w toku kształcenia. Sukcesy naszych
absolwentów na rynku pracy są ich osobistymi osiągnięciami, ale
też wynikiem starań uczelni, by ściśle współpracować z czołowymi
polskimi i zagranicznymi firmami. W gronie partnerów wspierających PK w dziedzinie kształcenia kadr inżynierskich są m.in.: Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN, ASTOR, Siemens
Mobility, ABB czy FAKRO. Dzięki temu studenci mogą odbywać
staże i praktyki u swoich przyszłych pracodawców, a także otrzymywać od nich stypendia. Niedawno podpisane zostało porozumienie
z firmą ASTOR o objęciu patronatu nad kierunkiem automatyka
i robotyka z oferty Wydziału Mechanicznego. Patrona z otoczenia
biznesowego zyskały ostatnio też inne kierunki i specjalności PK.
By jeszcze lepiej przygotować się do następnej rekrutacji i powalczyć o jak najlepszych kandydatów na studia, uruchamiamy
nowy projekt — „Studencki Ambasador”. Od teraz każdy student
ma szansę zostać oficjalnym reprezentantem uczelni i opowiedzieć
młodszym kolegom o tym, jak wyglądają studia na PK. Uczestnicy projektu wezmą udział w certyfikowanych szkoleniach
z umiejętności autoprezentacji, prowadzonych przez specjalistów.
Warsztaty pozwolą rozwinąć kompetencje miękkie, a także poznać
niezbędne szczegóły związane z procesem rekrutacji na PK. W marcu i kwietniu studenccy ambasadorzy odwiedzą szkoły, których są
absolwentami. Podczas spotkań z młodszymi kolegami opowiedzą
o Politechnice Krakowskiej, kierunkach studiów, życiu studenckim
i bogatych możliwościach rozwijania na PK pasji sportowych, kulturalnych czy naukowych.
Inną nową inicjatywą, przeznaczoną dla naszej młodzieży, jest
powołanie FutureLab — pozawydziałowej jednostki, która będzie
wspierać kreatywnych studentów w rozwoju ich innowacyjnych
pomysłów. To przedsięwzięcie realizuje jeden z głównych postulatów władz bieżącej kadencji. Politechnika dołącza dzięki niemu
do grona uczelni promujących nowoczesne kształcenie, wsparte badaniami naukowymi, prowadzonymi przez studentów. FutureLab
będzie finansowo i organizacyjnie wspierać realizację studenckich
planów i projektów naukowych. Zakończyła się właśnie pierwsza
edycja „Konkursu na projekty studenckie PK”, organizowanego
przez nową jednostkę. Kilkanaście inżynierskich projektów uzyskało dofinansowanie w kwocie kilkuset tysięcy złotych. Studenci
już zaczęli realizować swoje pomysły. Ze szczególnym zainteresowaniem czekamy na efekty prac Koła Naukowego Inżynierii
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Materiałów Budowlanych FOOTPRINT. Jego
członkowie pracują nad stworzeniem kajaka
z betonu tekstylnego. Chcą nim wystartować w międzynarodowych zawodach
w Utrechcie. Za opracowanie koncepcji
FutureLab była odpowiedzialna specjalistka
ds. PR PK, mgr Monika Firlej-Balik, która
z powierzonych obowiązków wywiązała się
wzorowo. Więcej na temat FutureLab można
przeczytać w bieżącym wydaniu „Naszej Politechniki”.
Szerokim echem, także w mediach, odbił się ostatnio oficjalny
pokaz jazdy tramwaju bez motorniczego po Krakowie. Naukowcy
PK mają w tym historycznym wydarzeniu ważny udział. Prezentacja odbyła się jako podsumowanie pierwszego etapu projektu naukowo-badawczego „Autonomizacja jazdy tramwajem jako
narzędzie wspierające pracę motorniczych”; projektu, w którym
uczestniczy Instytut Pojazdów Szynowych WM PK oraz spółki:
NEWAG, CYBID, MEDCOM i MPK w Krakowie. W ramach
wspólnych prac rozwojowych został zaprojektowany i wykonany
układ sterowania autonomicznego tramwaju typu 126N „Nevelo”,
modelu wyprodukowanego przez NEWAG SA. Komunikuje się
on z głównym sterownikiem tramwaju, umożliwiając jazdę bez
motorniczego w kabinie. Autonomiczny układ sterowania umożliwia precyzyjne sterowanie prędkością, sterowanie drzwiami,
dzwonkiem, z zapewnieniem bezpieczeństwa i nadrzędności sygnałów z pokładu pojazdu (np. hamulca bezpieczeństwa czy hamowania nagłego). Na podstawie bardzo precyzyjnej nawigacji
satelitarnej oraz pomiaru przebiegu drogi z kół pojazdu tramwaj automatycznie zatrzymuje się na przystankach, reaguje na
ograniczenia prędkości, izolatory sekcyjne. Podczas oficjalnego
pokazu tramwaj w trybie sterowania autonomicznego przejechał
trasę Muzeum Narodowe Krakowa — Cichy Kącik. Już na tym
etapie prac nad projektem, którego pomysłodawcami i głównymi
wykonawcami są pracownicy Instytutu Pojazdów Szynowych
WM PK, serdecznie gratuluję tego bardzo interesującego i innowacyjnego przedsięwzięcia.
Na koniec pożegnanie wyjątkowej postaci Politechniki Krakowskiej. Świat nauki, architektury i urbanistyki, a z nim nasza
uczelnia, poniosły niepowetowaną stratę. Odszedł prof. Stanisław Juchnowicz, wybitny naukowiec, wychowawca i projektant,
były dziekan Wydziału Architektury, zaangażowany społecznik, Honorowy Obywatel Miasta Krakowa. Niezwykle skromny, ciepły i serdeczny człowiek, który reprezentował najwyższe
wartości akademickie, tolerancję i bogactwo idei. W ostatnich
latach stał na czele Konwentu Seniorów Politechniki Krakowskiej, organizował otwarte dla społeczności uczelni spotkania ze
znaczącymi postaciami życia naukowego i społecznego, inspirował nas swoją niesłabnącą energią, trafnością rad i opinii. Do
końca żywo interesował się sprawami uczelni, był najlepszym
ambasadorem Politechniki Krakowskiej. Żegnamy Pana Profesora z wielkim smutkiem.

Jan Kazior
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FutureLab wspiera
kreatywnych studentów
To nie tylko inkubator innowacyjnych idei, ale także stymulujące twórczą
aktywność miejsce prowadzenia szkoleń i eksperymentów, pracy w grupach,
a kiedy trzeba... odpoczynku
ADAM SADŁO
Stworzona specjalnie dla studentów nowa jednostka Politechniki Krakowskiej już działa! Będzie finansowo i organizacyjnie wspierać realizację studenckich planów i projektów
naukowych. Właśnie zakończyła się pierwsza edycja koordynowanego przez nią „Konkursu na projekty studenckie PK”.
Kilkanaście inżynierskich projektów uzyskało dofinansowanie na kwotę kilkuset tysięcy złotych.
FutureLab utworzono z początkiem października
2019 r. w celu wspierania w innowacyjny sposób pomysłów
grup studenckich. — Koncepcja FutureLab zrodziła się z potrzeby
stworzenia przestrzeni, w której studenci ― przy wsparciu finansowym uczelni i pomocy merytorycznej mentorów z PK i otoczenia
biznesowego — mogliby realizować swoje naukowe i projektowe pasje, nawet te najbardziej futurystyczne i śmiałe. To będzie dla nich
znakomity poligon i szansa na zdobycie praktycznych doświadczeń
już w czasie studiów — mówi rektor PK prof. Jan Kazior.
Za opracowanie koncepcji funkcjonowania jednostki była odpowiedzialna Monika Firlej-Balik, specjalista
ds. PR PK. Przeprowadziwszy analizę potrzeb oraz rozmowy
ze studentami i naukowcami PK, stworzyła zarys i określiła

2

Nasza Politechnika nr 2 (198) luty 2020

obszary działalności FutureLab. — Chcieliśmy stworzyć, dosłownie i w przenośni, taką przestrzeń, która umożliwi młodym ludziom nabieranie doświadczenia już w czasie studiów. Tak, by po
opuszczeniu uczelni, byli gotowi wejść na rynek pracy czy biznesu
z kompetencjami, jakie mają ich rówieśnicy z czołowych światowych
uczelni i najlepiej rozwiniętych krajów. Istotne było także nowoczesne podejście do zdobywania tej wiedzy: w sposób projektowy i kreatywny. Okazało się to strzałem w dziesiątkę — mówi pomysłodawczyni FutureLab Monika Firlej-Balik.
Dzięki projektowi POWER i współpracy z Biurem Projektów
PK przy opracowaniu wniosków „Programowanie doskonałości ― PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej
na lata 2018–2022” oraz „DROGA do DOSKONAŁOŚCI — kompleksowy program wsparcia uczelni”, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udało się uzyskać wsparcie
na działalność FutureLab ze środków zewnętrznych. A dzięki
dodatkowym środkom własnym uczelni zakres wsparcia
udzielanego grupom projektowym PK jest bardzo szeroki: od
materiałów zużywalnych, poprzez podnoszące kompetencje
szkolenia zewnętrzne, wyjazdy studyjne, prace zlecone aż po
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Lista nagrodzonych projektów
•

Przedstawiciele grupy PKanoe prezentują swój projekt

zakup narzędzi i sprzętu. Dodatkowo w FutureLab studenci
nabędą tzw. umiejętności miękkich, takich jak sztuka autoprezentacji i promocji pomysłów oraz zdobędą wiedzę związaną
z prawem własności intelektualnej.

Pierwsze nagrodzone projekty

„PKanoe — budowa łodzi z betonu tekstylnego ze spoiwem
o obniżonym śladzie węglowym”
• „Zdalnie sterowana łódź podwodna do działań w warunkach ekstremalnych”
• „Modułowe przystanki”
• „Analiza zmian temperatury powierzchni cieków wodnych
w aspekcie szybkiej identyfikacji źródeł zanieczyszczenia”
• „Metoda produkcji znakowanych luminescencyjnie modeli porowatych obiektów heterogenicznych oraz nowa technika badania
mechanizmów transportu masy i ciepła w materiałach porowatych, w warunkach aero- oraz hydrodynamicznych na potrzeby
przemysłu wysokich technologii”
• „DOm35”
• „Rośliny w służbie człowiekowi — »zielone filtry« zanieczyszczeń
powietrza”
• „Układ jezdny robota mobilnego do realizacji zadań transportowych w zautomatyzowanym systemie magazynowym”
• „Optymalizacja kształtu bezłopatkowej turbiny wiatrowej oraz
projekt geometryczny farmy turbin”
• „System wsparcia procesu decyzyjnego dla budownictwa energooszczędnego”
• „Stworzenie i przetestowanie aplikacji mapowej do gier miejskich”
Pięć projektów składających się na wspólny projekt wybudowania
bolidu elektrycznego PK:
• „Bezpieczeństwo zasilania wysokim napięciem elektrycznego
bolidu PK MechPower”
• „Karoseria bolidu elektrycznego PK MechPower”
• „Projekt oraz wykonanie ergonomicznego kokpitu kierowcy bolidu elektrycznego PK MechPower”
• „Elementy układu jezdnego bolidu PK MechPower”
• „Projekt głównego zasilania wysokonapięciowego bolidu elektrycznego PK MechPower”

Na konkurs ogłoszony w październiku ubiegłego roku wpłynęło 28 projektów, skupiających 198 studentów, z których większość należy do kół naukowych PK. Największą aktywnością
Projekty rezerwowe
wykazali się studenci Wydziału Mechanicznego. Zgodnie
• „Projekt polskiego samochodu wyścigowego”
z ideą konkursu i wizją działalności FutureLab do rywalizacji
• „Model oceny i wyboru kształtu pętli tramwajowej z uwzględnieniem kryteriów popytu i podaży”
zgłosiło się także kilka grup multidyscyplinarnych ― złożo• „Budowa i udostępnienie makiety 3D Krakowa”
nych ze studentów różnych wydziałów. Każda grupa projektowa, oprócz opisu przedsięwzięcia, dołączała do wniosku
Po dwuetapowych obradach jury zgodziło się zakwalifikonkursowego preliminarz wydatków. W sumie uczestnicy
kować i dofinansować 16 projektów kwotą 232 tys. złotych.
konkursu wnioskowali o dofinansowanie w wysokości 378 tys.
Dodatkowo 3 projekty wskazano jako rezerwowe ― zostazłotych. Z analizy wniosków wynika, że aby realizować innoną dofinansowane po spełnieniu dodatkowych warunków,
wacyjne pomysły studenci potrzebują głównie środków na maokreślonych przez Radę Naukową.
teriały zużywalne, szkolenia i na wyjazdy studyjne.
Multidyscyplinarne zespoły, wyłonione w konkursie na
Wnioski projektowe oceniało jury złożone z Rady Nagranty, rozpoczęły realizację swoich projektów na początku
ukowej FutureLab (przedstawiciele wszystkich naukowych
dyscyplin, w których prowadzone są badania
na PK) oraz przedstawiciela jednostki. W oce- Spotkanie z twórcami projektu elektrycznego bolidu PK, grupą studencką Koła
Naukowego MechPower
nie projektu uwzględniano: zdefiniowany cel
projektu, studium wykonalności i możliwość
praktycznego wykorzystania wyników projektu, innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia; zakres projektu
i przyjętą metodologię. Dodatkowo punktowano: realizowaną lub zadeklarowaną współpracę
z otoczeniem gospodarczym w procesie realizacji projektu, możliwość dalszej inkubacji rozwiązania (prowadzącą do wdrożenia), aktywność
opiekuna merytorycznego z PK w koordynacji
zleceń uczelnia ― biznes — samorząd i realizacji
dodatkowych zajęć ze studentami (np. w ramach
kół naukowych) oraz aktywność studentów.
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stycznia 2020 r. Studenci wraz z opiekunami merytorycznymi
z PK oraz mentorami z otoczenia biznesowego realizują pomysły odpowiadające na potrzeby nowoczesnej gospodarki,
samorządów i innych instytucji. Wynalazki czy opracowane
technologie mają być w przyszłości komercjalizowane.
W styczniu 2020 r. rozpoczął się cykl spotkań FutureLab
ze wszystkimi studentami i opiekunami grup projektowych
w celu ustalenia kalendarza działań dla każdej grupy oraz
przedyskutowania i uszczegółowienia każdej pozycji wydatkowej. Dzięki temu dostępne zasoby będą wykorzystane
w maksymalnie racjonalny sposób.
Studenci prezentują jeden z projektów aranżacji wnętrza FutureLab

Siedziba FutureLab i projekt specjalny
FutureLab to nie tylko inkubator innowacyjnych idei, które
mogą się zmienić w praktyczne rozwiązanie inżynierskie.
To także — stymulująca kreatywność ― przestrzeń do darmowego wykorzystania przez studentów PK przy ulicy
Lea 114 w Krakowie. Młodzi innowatorzy mają tu do dyspozycji ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni z salami na dyskusje i pracę w grupach, do prowadzenia szkoleń
i eksperymentów. Pomyślano także o miejscu odpoczynku
— z kuchnią, jadalnią i tarasem. Aktualnie trwa urządzanie
siedziby FutureLab. Uczestniczą w tym studenci PK.
― Chcieliśmy, aby od początku studenci czuli się gospodarzami tego miejsca. To przestrzeń dla nich, więc najlepiej wiedzą, czego
w niej potrzebują i w jakim otoczeniu najlepiej im się twórczo pracuje. Do urządzania FutureLab zaprosiliśmy więc naszych studentów
architektury i inżynierii wzornictwa przemysłowego — mówi Monika Firlej-Balik z FutureLab.
Grupa Projektu Specjalnego, jak nazywa ją sam FutureLab,
pracuje nad architekturą i wyposażeniem wnętrz już od listopada 2019 r. Studenci wraz z ekspertami odbywają cykl specjalistycznych wykładów oraz praktycznych ćwiczeń na temat funkcji, ergonomii, kolorystyki, psychologii, oświetlenia i akustyki
nowoczesnych pomieszczeń. Jako przykład jednego ze szkoleń
można podać zajęcia prowadzone przez Szymona Najdera ―
projektanta, psychologa i muzyka, wykładowcę Wydziału Projektowania Uniwersytetu w Zhengzhou (Chiny), obecnie zajmującego się projektowaniem paneli akustycznych. Grupie Projektu
Specjalnego FutureLab przekazał wiedzę na temat emocji przestrzeni, produktów, intuicyjności i nawyków użytkowania.
W ramach prac projektowych studenci uczestniczyli też
w wyjeździe studyjnym do Wrocławia, gdzie zapoznawali się
Podczas wyjazdu studyjnego do Wrocławia studenci wzięli udział
w szkoleniu dotyczącym akustyki

z najnowocześniejszymi realizacjami przestrzeni coworkingowych w siedzibach firm Dolby Polska oraz Infor. Podobna
wizyta odbyła się w krakowskim oddziale firmy Cisco.
Na ukończeniu jest już projekt architektoniczny, powstały
na bazie czterech projektów opracowanych przez studentów
w podgrupach. Nad połączeniem tych idei wraz z uczestnikami grupy pracują dr Maciej Skaza z PK oraz dr Magdalena
Jurkowska z krakowskiej ASP. Już dziś można powiedzieć, że
przy ulicy Lea 114 powstanie przestrzeń, jakiej nie powstydziłyby się największe korporacje z Krzemowej Doliny. Będzie
nowocześnie, inspirująco i zgodnie z najlepszymi praktykami
światowego designu. A to dopiero początek…
― Z dumą stwierdzam, że już teraz oferta FutureLab wywołuje
bardzo pozytywne emocje i zainteresowanie wśród studentów i naukowców Politechniki Krakowskiej. Od początku słyszę, że na coś
takiego jak FutureLab wszyscy czekali! Najbardziej miło nam, kiedy
teraz (jeszcze przed remontem) jest miejscem spotkań, nauki i dyskusji. To po prostu miejsce z klimatem, tętniące pomysłami i kreatywnością — podkreśla Monika Firlej-Balik.

Lab otwarty na świat
Od momentu powstania FutureLab aktywnie promuje swoją działalność. Mowa o udziale w targach, o plakatach i ulotkach, ale też o mediach społecznościowych.
― Jesteśmy i będziemy w coraz większym zakresie wszędzie tam,
gdzie są studenci PK, gotowi do podjęcia prac nad ambitnymi projektami. Chcemy, by przede wszystkim o ich pomysłach było głośno. Zaczęliśmy od podstawowego dziś Facebooka oraz Instagrama, będzie też kanał
na YouTube. Poza mediami społecznościowymi szykujemy jeszcze kilka
dużych promocyjnych niespodzianek — dodaje Monika Firlej-Balik.
Przedstawiciele jednostki spotykają się też ze studentami
i kadrą naukową na wydziałach PK, gdzie szczegółowo wyjaśniają zasady uczestniczenia w projektach. Ponadto nawiązują
kontakty z firmami, tak by praktyków ze świata biznesu włączać
w prace projektowe i w ten sposób wykorzystywać ich doświadczenie z korzyścią dla studentów PK. Spotkania z przedstawicielami firm zaowocowały już propozycjami praktyk i staży, co
― mamy nadzieję ― będzie dodatkową korzyścią dla studentów.

Zdjęcia: Ze zbiorów FutureLab PK
Mgr Adam Sadło jest pracownikiem FutureLab PK odpowiedzialnym za
marketing i kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Więcej informacji o FutureLab można znaleźć pod adresem:
www.futurelab.pk.edu.pl
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KRONIKA
16 stycznia — 15 lutego
16 I

Noc Robotyzacji w ASTOR Robotics Center.

Gala wręczenia nagród laureatom X edycji programu „Lider”. Finansowe wsparcie otrzymały m.in. badaczki z Politechniki Krakowskiej —
dr inż. Kinga Korniejenko z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki
oraz mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.

17 I

Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników Wydziału Mechanicznego w Spytkowicach.

18 I

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Akademickiego
Chóru Politechniki Krakowskiej w kościele Matki Bożej Nieustającej
Pomocy na os. Bohaterów Września w Krakowie.

21 I

Sesja Studenckich Kół Naukowych PK — podsumowanie
działalności 2018/2019.
Posiedzenie Kapituły Fundacji im. Profesora Zbigniewa Engela.

23 I

Posiedzenie Rady Uczelni PK.

Gala Najlepszego Dydaktyka i Wykładowcy Wydziału Informatyki
i Telekomunikacji PK.

24 I Uroczystość wręczenia Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, zorganizowana przez Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”.
28 I Spotkanie prezydenta Republiki Malty z Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa, w ramach wizyty na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Prezentacja pierwszej w Polsce autonomicznej jazdy tramwaju w ramach
projektu badawczo-rozwojowego „Autonomizacja jazdy tramwaju —
narzędzie wspierające pracę motorniczych”, realizowanego przez Instytut
Pojazdów Szynowych PK wspólnie ze spółką NEWAG SA.

8 II

Spotkanie towarzyskie pracowników i studentów Wydziału
Inżynierii Środowiska i Energetyki „Wodnik 2020”, Gala Najlepszego
Dydaktyka.

11 II Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej w Spytkowicach.
13 II Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych, Biblioteki PK oraz administracji centralnej w Spytkowicach.
Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK

studiów I i II stopnia, rozpoczynających się
na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2020/2021”;

22 stycznia 2020 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
•

poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Zbigniewowi Wzorkowi,
prof. PK;

•

•

powołania
recenzenta
dorobku
prof. dr. hab. inż. Lecha Czarneckiego
w związku z toczącym się postępowaniem o nadanie tytułu doctora honoris
causa Politechniki Świętokrzyskiej;

•

opinii dotyczącej powołania dr hab. inż. Kseni Ostrowskiej, prof. PK na dyrektora Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0;

•

zatwierdzenia uchwały wyborczej;

•

przekazania środków na działalność
Związku Uczelni „InnoTechKrak”.

•

powołania promotorów doktorantów
Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa;

•

ustalenia programu studiów kierunku
technologia chemiczna, prowadzonego
na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej;

•

ustalenia programu studiów kierunku budownictwo, prowadzonego na Wydziale
Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej;

•

zmiany „Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 maja 2018 r. nr 28/d/05/2018
w sprawie warunków i trybu rekrutacji
na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych
studiów I i II stopnia, rozpoczynających się
w roku akademickim 2019/2020”;

•

zmiany „Uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 26 czerwca 2019 r.
nr 61/d/06/2019 w sprawie zasad rekrutacji
na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych
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opinii dotyczącej utworzenia jednostki pozawydziałowej Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0;

Zarządzenia rektora PK
Zarządzenie nr 105 z 16 grudnia 2019 r.
w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego na 2020 r.
Zarządzenie nr 106 z 16 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia wzorów dyplomów
doktorskiego i habilitacyjnego, wydawanych
w postępowaniach wszczętych po 30 września 2019 r. oraz wysokości opłat pobieranych
za ich wydanie.
Zarządzenie nr 107 z 16 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w Zakładowym Planie Kont
Politechniki Krakowskiej.
Zarządzenie nr 108 z 18 grudnia 2019 r.
w sprawie stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy pracowników PK.

Zarządzenie nr 109 z 18 grudnia 2019 r.
w sprawie wytycznych w zakresie zasad opracowywania programów studiów
I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej.
Zarządzenie nr 110 z 19 grudnia 2019 r.
w sprawie przekształcenia Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii w Kolegium Nauk Społecznych.
Zarządzenie nr 111 z 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zasad i kryteriów oceny okresowej
nauczycieli akademickich.
Zarządzenie nr 1 z 15 stycznia 2020 r.
w sprawie powołania Rady Muzeum Politechniki Krakowskiej.
Zarządzenie nr 2 z 20 stycznia 2020 r.
dotyczące zmian w zarządzeniu w sprawie
szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zarządzenie nr 3 z 21 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w „Regulaminie określającym tryb przyznawania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego na Politechnice Krakowskiej,
zasady punktowania osiągnięć doktorantów
oraz zasady tworzenia list rankingowych”.

Komunikat rektora PK
Komunikat nr 19 z 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na
posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r.
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PRACOWNICY
Doktorzy habilitowani

Dorota Jasińska
Z pochodzenia jest krakowianką. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie.
Studia na kierunku podstawowe problemy
techniki (specjalność: mechanika stosowana) na Politechnice Krakowskiej ukończyła
w 1988 r. z wyróżnieniem. Pacę magisterską
pt. „Metoda funkcji brzegowych w zastosowaniu do wybranych płaskich zagadnień
mechaniki” przygotowała pod kierunkiem
prof. dr. hab. inż. Janusza Orkisza.
W latach 1988–1993 była słuchaczką studiów doktoranckich, prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.
W 1994 r. uzyskała na PK stopień naukowy
doktora w dyscyplinie budownictwo, broniąc rozprawy doktorskiej pt. „Dwuwymia-

rowe zagadnienie kontaktowe ciała sprężystego w warunkach tarcia dynamicznego”.
Promotorem był prof. dr hab. inż. Gwidon
Szefer. Praca została wyróżniona Nagrodą
Prezesa Rady Ministrów RP, była również
podstawą przyznania stypendium Fundacji Nauki Polskiej za 1995 r. W listopadzie
2019 r. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej
PK nadała jej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych
w dyscyplinie budownictwo. Osiągnięciem
naukowym, stanowiącym podstawę postępowania habilitacyjnego, była monografia
„Molecular-Continuum Modeling of Graphene and Carbon Nanotubes by the Finite
Element Method” (Wydawnictwo PK, Kraków 2019).
Od 1994 r. jest zatrudniona na Wydziale
Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
— w Katedrze Podstaw Mechaniki Ośrodków Ciągłych Instytutu Mechaniki Budowli
(obecnie: Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów). Pracowała na stanowisku asystenta, a od 1995 r. jest adiunktem naukowo-dydaktycznym.
W pracy badawczej zajmuje się problematyką modelowania materiałów i konstrukcji inżynierskich, a w szczególności: nanomechaniką (modelowanie nanostruktur węgla
— grafen i nanorurki węglowe); mechaniką
materiałów komórkowych (w tym zagadnieniami homogenizacji struktur periodycznych); mechaniką kontaktu; optymalizacją
konstrukcji inżynierskich (w tym zastosowa-

niem zasady minimum Pontriagina do optymalizacji kształtu układów konstrukcyjnych)
i dynamiką budowli w zakresie analizy wpływu drgań sejsmicznych i parasejsmicznych
na budowle wielkogabarytowe.
W swoim dorobku ma ponad 50 publikacji naukowych (jako autor i współautor).
W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi zajęcia dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej z następujących
przedmiotów: mechanika teoretyczna,
teoria sprężystości i plastyczności, mechanika techniczna, metody matematyczne
w mechanice oraz zajęcia dla doktorantów
z przedmiotu mechanika ośrodków ciągłych
w ujęciu komputerowym. Część zajęć prowadzona jest w języku angielskim. Obecnie
pełni funkcję promotora pomocniczego
w toczącym się przewodzie doktorskim.
Od 2012 r. sprawuje funkcję prodziekana
Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Jest również
wydziałowym koordynatorem Programu
Erasmus+. W latach 2013–2016 przewodniczyła komisji rekrutacyjnej WIL PK.
Za działalność organizacyjną została
dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Rektora PK (w 2016 r. i w 2018 r.). Odznaczona
Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę
(2017 r.).
Jest mężatką, matką dwóch synów.
W wolnym czasie pasjonuje się podróżami,
sportem, turystyką górską. Zimą lubi jeździć
na nartach turowych. Interesuje się literaturą faktu, muzyką i filmem.

Doktorzy
Wydział Architektury
dr inż. arch. Marta Łukasik (A-2) — „Szpitale kliniczne. Analiza układów funkcjonalno-przestrzennych jako element strategii rozwoju polskich szpitali klinicznych”; promotor:
dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK
(PK); recenzenci: dr hab. inż. arch. Tomasz
Wagner, prof. PS (PS); dr hab. inż. arch. Anna
Maria Wierzbicka (PW); 4 XII 2019 r.

6

Wilk (PWr), dr hab. inż. Barbara Gawdzik,
prof. UJK (UJK w Kielcach); 27 XI 2019 r.

Wydział Inżynierii Lądowej

Wydział Inżynierii
i Technologii Chemicznej

dr inż. Anna Dudzińska (L-4) — „Sposoby
kształtowania i eksploatacji pasywnych budynków użyteczności publicznej, uwzględniające wymagania komfortu cieplnego”,
promotor: dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz,
prof. PK (PK); recenzenci: prof. dr hab.
inż. Henryk Nowak (PWr), dr hab. inż. Lech
Lichołai, prof. PRz (PRz); 15 I 2020 r.

dr inż. Karolina Śliwa (C-2) — „Roślinne
ekstrakty micelarne jako składniki aktywne preparatów do pielęgnacji skóry atopowej”, promotor: prof. dr hab. inż. Jan
Ogonowski (PK); promotor pomocniczy: dr inż. Elżbieta Sikora (PK); recenzenci: prof. dr hab. inż. Kazimiera Anna

dr inż. Piotr Buczek (L-5) —„Klimat akustyczny
jako kryterium kształtowania układu dróg i ich
otoczenia”, promotor: prof. dr hab. inż. Marian
Tracz (PK); promotor pomocniczy: dr inż. Mariusz Kieć (PK); recenzenci: dr hab. inż. Janusz
Bohatkiewicz, prof. PL (PL), prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk (PB); 15 I 2020 r.
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Wydział Inżynierii
Środowiska i Energetyki
dr inż. Dominika Łomińska-Płatek (Ś-4) —
„Ilościowa i jakościowa analiza kwasów fulwowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków
Płaszów w Krakowie”; promotor: prof. dr hab.
inż. Anna M. Anielak (PK); recenzenci: prof. dr
hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła (PCz),
prof. dr hab. inż. Janusz Pempkowiak (Instytut
Oceanologii PAN); 18 XII 2019 r. Praca wyróżniona.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Piotr Sarna (M-05) — „Metoda pomiaru strumienia przepływu w kanałach prostokątnych z wykorzystaniem łuków kolan”;
promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup (PK);
promotor pomocniczy: dr inż. Konrad Nering
(PK); recenzenci: prof. dr hab. inż. Andrzej
Frąckowiak (PP), dr hab. inż. Marian Banaś,
prof. AGH (AGH); 13 XII 2019 r.
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Urszula Forczek-Brataniec
Jest absolwentką i pracownikiem naukowym Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Zajmuje się badaniami
ekspozycji i kompozycji krajobrazu oraz
projektowaniem w zakresie architektury krajobrazu. Współpracuje z biurem
eM4 Pracownia Architektury Brataniec, jest
współautorką nagradzanych, realizowanych i publikowanych projektów.
Urodziła się 12 września 1971 r. w Gorlicach. Egzamin maturalny zdała w tamtejszym Liceum im. Marcina Kromera w 1990 r.
Dwa lata studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, a następnie kontynuowała edukację na Wydziale
Architektury w Krakowie. Kierunek jej
drogi zawodowej wyznaczyła praca dyplomowa pt. „Droga widokowa Krośnica
— Sromowce Kąty na terenie Pienińskiego
Parku Narodowego”, wykonana pod opieką prof. dr hab. inż. arch. Marii Łuczyńskiej-Bruzdy na zamówienie Pienińskiego Parku
Narodowego. Obroniona z wyróżnieniem
w 1996 r., zapoczątkowała współpracę autorki z Instytutem Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz dyrekcją
Pienińskiego Parku Narodowego.
Po obronie dyplomu pracowała pod
okiem promotorki i innych doświadczonych planistów nad opracowaniem
planów ochrony parków narodowych:
ojcowskiego, tatrzańskiego i pienińskiego. W 2005 r. uzyskała tytuł doktora nauk
technicznych w dyscyplinie architektura
i urbanistyka na podstawie dysertacji „Widok z drogi. Krajobraz otwarty w percepcji dynamicznej”. (W 2008 r. Wydawnictwo
„Elamed” w Katowicach wydało na pod-
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stawie doktoratu książkę „Widok z drogi.
Krajobraz w percepcji dynamicznej”).
W działalności naukowej zajmuje się
problematyką analiz widokowych. Będąc zatrudniona w Zakładzie Krajobrazu
Otwartego i Budowli Inżynierskich Instytutu Architektury Krajobrazu PK, angażuje
się w rozwiązywanie realnych problemów
projektowych. Owocem tych prac są studia i ekspertyzy, opracowywane w interdyscyplinarnych zespołach badawczych
albo jako tematy prowadzonych przez
nią zadań. Zwieńczeniem zawodowego
doświadczenia i badań naukowych była
wydana w 2018 r. książka pt. „Przestrzeń
widziana. Analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu” (Wydawnictwo PK). Otrzymała za nią wyróżnienie
w konkursie Stowarzyszenia Wydawców
Szkół Wyższych „Gaudeamus” i podczas
8th International Landscape Architecture
Exhibition SALA/UPAS (Belgrad, 2019). Monografia stała się też podstawą wniosku
i postępowania habilitacyjnego. Stopień
doktora habilitowanego nadała jej Rada
Wydziału Architektury PK w lipcu 2019 r.
Zajmuje się nie tylko pracą studialno-badawczą, ale współpracuje również z zespołem eM4 Pracowni Architektury Brataniec. Jako współautor projektów wzięła
udział w ponad dwudziestu konkursach
architektonicznych i architektoniczno-urbanistycznych, a kilkanaście prac otrzymało pierwszą nagrodę. Nagradzane były
również realizacje projektów. Najbardziej
prestiżowe wyróżnienia to: nominacja do
Nagrody im. Miesa van der Rohe, nagroda
główna w konkursie „Życie w Architekturze” w kategorii przestrzeń publiczna, publikacja projektu w „Landscape Architecture Europe”. Projekty były też prezentowane
na międzynarodowych wystawach z zakresu architektury i architektury krajobrazu.
W swoim dorobku ma ponad 50 publikacji (jako autor i współautor). Wyniki swoich badań prezentowała w wymienionych
monografiach, na łamach czasopism recenzowanych, w wydawnictwach konferencyjnych krajowych i zagranicznych oraz popularnonaukowych. Ponadto jest autorką wielu
opracowań studialnych, projektów, ekspertyz. Uczestniczyła w wielu konferencjach
w kraju i za granicą, w kilkunastu jako key
note speaker (m.in. na konferencji w Londynie
organizowanej przez Landscape Institute).
Brała udział w realizacji 6 projektów badawczych, w tym 4 prowadziła jako kierownik
tematu. Pełniła też funkcję sędziego konkursowego zarówno w kraju, jak i za granicą.

Doświadczenia naukowe i praktyka
architektoniczna wspomagają jej pracę
dydaktyczną. Praca ze studentami stanowi
dla niej bardzo ważną część życia zawodowego. Prowadzi zajęcia i wykłady dla studentów PK i AGH (inżynieria środowiska).
W latach 2002–2006 prowadziła studenckie koło naukowe na PK. Była promotorem
18 prac inżynierskich i współpromotorem
35 prac magisterskich (4 uzyskały nagrody
w ogólnopolskim konkursie SPAK, 2 — Nagrody Miasta Krakowa).
Nawiązała współpracę z wieloma instytucjami. Do znaczących należy współpraca z Pienińskim Parkiem Narodowym,
rozwijana od 1997 r. (obecnie zasiada
w Prezydium Rady Naukowej PPN oraz
w komitecie redakcyjnym wydawnictwa „Pieniny — przyroda i człowiek”).
W 2012 r. zainicjowała współpracę z organizatorami Międzynarodowego Biennale
Architektury Krajobrazu w Barcelonie,
dzięki czemu projekty studentów kierunku architektura krajobrazu PK biorą udział
w wystawach towarzyszących Landscape
Architecture Biennial Barcelona.
Była członkiem zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (2011–2018)
i delegatem do International Federation of Landscape Architects Europe.
Z IFLA Europe związana jest od 2011 r.,
a od 2016 r., już drugą kadencję, pełni
funkcję sekretarza generalnego federacji. Do jej najważniejszych inicjatyw należą dwie edycje wystawy współczesnej
architektury krajobrazu krajów wyszehradzkich CLAV w 2012 r. i w 2015 r. oraz
pierwsza europejska wystawa IFLA Europe Landscape Architecture as a Common
Ground otwarta w 2018 r. w Londynie.
Jej misją jest popularyzacja architektury krajobrazu i wiedzy o profesji architekta krajobrazu jako jednego z zawodów
przyszłości. Współpracuje z wydawnictwami branżowymi, jak np.: „Architektura-Murator”, „ARCH”, „Zawód architekt”, prowadzi blog „Zonzo” poświęcony architekturze krajobrazu.
Jest laureatką wielu nagród, m.in:
Nagrody Miasta Krakowa w 2013 r., Nagrody Rektora PK w 2019 r. za osiągnięcia naukowe. W plebiscycie miesięcznika
„Architektura-Murator” została nominowana do grona 250 osób, które wywarły
największy wpływ na kształt architektury w Polsce i na jej promocję.
Prywatnie: mama Kaliny, Kacpra i Maurycego, żona Marcina Bratańca. Lubi podróże, zarówno makro-, jak i mikrowyprawy.
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Maciej Sułowicz
Urodził się 25 lutego 1972 r. w Grybowie. W 1992 r. ukończył Technikum Elektryczne w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu. Studiował elektrotechnikę (specjalność: automatyka) na
Wydziale Inżynierii Elektrycznej (obecnie:
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) Politechniki Krakowskiej. W lipcu
1997 r. obronił pracę dyplomową pt. „Opracowanie systemu monitorowania stanu
wybranego układu zautomatyzowanego”,
napisaną pod opieką prof. dr. hab. inż. Lecha Bukowskiego, i uzyskał tytuł magistra
inżyniera elektryka. W 1997 r. ukończył
również dwuletnie Studium Pedagogiki
i Psychologii PK.
W latach 1997–2001 był słuchaczem
studiów doktoranckich na Wydziale Elektrotechniki,
Automatyki,
Informatyki
i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. Będąc związany z Politechniką Krakowską, uczestniczył też w realizacji projektów badawczych Instytutu
Elektromechanicznych Przemian Energii.
W latach 2001–2005 pracował w Zakładzie
Badań Podstawowych Elektrotechniki,
w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. W 2002 r. został zatrudniony również
na Politechnice Krakowskiej; początkowo
jako administrator sieci komputerowej,
następnie asystent. W 2005 r. obronił z wyróżnieniem doktorat na Wydziale Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej PK. Promotorem pracy doktorskiej pt. „Diagnostyka
silników indukcyjnych metodami sztucznej inteligencji” był prof. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk. W 2006 r. objął etat adiunkta
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naukowo-dydaktycznego w Katedrze
Diagnostyki Maszyn Elektrycznych, w Instytucie Elektromechanicznych Przemian
Energii PK. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika nadała mu 8 stycznia
2020 r. Rada Naukowa Wydziału Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej Politechniki
Krakowskiej. Podstawę wniosku habilitacyjnego stanowił cykl powiązanych tematycznie publikacji pod wspólnym tytułem
„Opracowanie i weryfikacja skutecznych
metod i algorytmów diagnostycznych dla
oceny stanu technicznego maszyn prądu
przemiennego”. Od lutego 2020 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora PK.
Staże naukowe odbywał na Wydziale
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechniki Świętokrzyskiej i na Politechnice w Kluż-Napoce, w Rumunii, a staże przemysłowe — w firmie Eko-ENERGIA (koordynatorem była Małopolska Agencja Rozwoju
Regionalnego SA).
W pracy naukowo-badawczej zajmuje się zagadnieniami diagnostyki maszyn
i urządzeń elektrycznych oraz procesów
przemysłowych, opracowaniem algorytmów diagnostycznych z wykorzystaniem
czasowo-częstotliwościowych i częstotliwościowych metod analizy sygnałów oraz
metod sztucznej inteligencji.
W swoim dorobku ma — jako autor
i współautor — ponad 135 publikacji: 74 artykuły (9 zamieszczonych w czasopismach
z listy JCR), 3 rozdziały w monografiach,
35 referatów w materiałach konferencji krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w ponad
30 konferencjach krajowych i zagranicznych,
także jako członek komitetów organizacyjnych i naukowych. Wygłosił ponad 50 referatów na konferencjach. Regularnie wykonuje
recenzje artykułów naukowych dla redakcji
czasopism krajowych i międzynarodowych.
W latach 2015–2016 redagował kilka zeszytów naukowych „Czasopisma Technicznego” (seria: „Elektrotechnika”). Od 2013 r. jest
rzeczoznawcą SEP, a od 2018 r. — ekspertem
w NCBR. Opracował ponad 60 raportów
i ekspertyz z badań diagnostycznych maszyn i urządzeń elektrycznych.
W latach 2009–2017 był kierownikiem
9 projektów zrealizowanych na rzecz Centrów Badawczych ABB w Polsce, Szwecji,
Indiach i Chinach. Brał udział w 11 projektach badawczo-rozwojowych, 3 konkursach „Bony na innowacje dla MŚP”
i międzynarodowym projekcie NAWA.
Był członkiem międzynarodowego zespołu w konsorcjum realizującym projekt

„Energy-Smartops”, obecnie w ramach
projektu „E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie” jest członkiem zespołu konsorcjum EMMAT.
Jako nauczyciel akademicki prowadził
wykłady, zajęcia projektowe, laboratoryjne i seminaryjne łącznie z 28 przedmiotów. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia takie, jak: maszyny elektryczne,
elementy automatyki, modelowanie
komputerowe układów elektrycznych,
monitoring i diagnostyka maszyn i urządzeń elektrycznych, zastosowanie metod sztucznej inteligencji w diagnostyce, systemy akwizycji sygnałów, metody
przetwarzania i analizy danych pomiarowych. Uruchomił laboratorium monitoringu i diagnostyki maszyn i urządzeń
elektrycznych i sprawuje nad nim opiekę.
Zainicjował wdrażanie na wydziale programów dydaktycznych NI LabVIEW Academy oraz IQRF Smart School.
Był promotorem 52 prac dyplomowych
inżynierskich, 2 projektów inżynierskich
stypendystów Programu Erasmus i 101 prac
magisterskich. Sprawował opiekę naukową
nad dwoma doktorantami (projekt „Energy-Smartops”), jest promotorem pomocniczym w 2 przewodach doktorskich.
Opiekuje się Kołem Naukowym Monitoringu i Diagnostyki Układów Elektrycznych oraz IEEE CUT Student Branch, od
2018 r. organizuje Wydziałową Sesję Kół
Naukowych.
Włącza się w działania popularyzujące wiedzę, uczestnicząc od lat w krakowskich festiwalach nauki oraz w dniach
otwartych PK.
Od 2017 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Elektromechanicznych
Przemian Energii PK. Jest członkiem Senatu Politechniki Krakowskiej.
Należy do Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), Polskiego
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS), Stowarzyszenia
Elektryków Polskich (SEP); Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej (PTDT),
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP).
Wyróżniony przez rektora PK za osiągnięcia naukowe (3 nagrody), organizacyjne
(2 nagrody) i dydaktyczne. W 2015 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej,
a w 2016 r. — Honorową Odznakę PK.
Jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Lubi
sport, a jego pasją jest informatyka,
zwłaszcza zastosowanie metod sztucznej
inteligencji w różnych obszarach techniki.
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WSPOMNIENIA
Antonio Monestiroli

Fot.: Jan Zych

Z grona osób wyróżnionych tytułem doctora honoris causa Politechniki Krakowskiej
odszedł profesor Antonio Monestiroli.
Zmarł 8 grudnia 2019 r. w Mediolanie. Był
cenionym w Europie znawcą i teoretykiem
architektury. W swoich przemyśleniach
teorię łączył z wiedzą wyniesioną z własnej
praktyki projektowej.
Antonio Monestiroli urodził się 10 czerwca 1940 r. w Mediolanie. W 1965 r. ukończył
Wydział Architektury na Politechnice w Mediolanie. W początkowym okresie pracy naukowej był asystentem i współpracownikiem
Aldo Rossiego, pierwszego włoskiego laureata Nagrody Pritzkera. W 1970 r. na Politechnice w Mediolanie zaczął wykładać kompozycję architektoniczną, a od 1997 r. prowadził
zajęcia na Wydziale Architektury Politechniki
w Mediolanie-Bovisa. Powierzano mu wysokie funkcje akademickie, m.in. dyrektora Instytutu Projektowania Architektonicznego,
dziekana Wydziału Architektury i prorektora
Politechniki w Mediolanie.
Był też wykładowcą na innych uczelniach włoskich. Jako profesor wizytujący
wykładał na uniwersytetach zagranicznych: w Syracuse University w Nowym
Jorku i w Delft University of Technology
w Holandii. Jego związki z Politechniką
Krakowską datują się od połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy doszło do współpracy Istituto Universitario di Architettura di
Venezia, z Wydziałem Architektury PK i Universidad de Sevilla w zakresie studiów dok-
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toranckich, w ramach Programu Tempus.
Antonio Monestiroli był wykładowcą tego
programu. W efekcie nawiązanych w Krakowie kontaktów zaczął uczestniczyć w radach naukowych konferencji „Definiowanie
przestrzeni architektonicznej”, organizowanej co roku przez Instytut Projektowania
Architektonicznego PK.
W 2009 r. Wydawnictwo Politechniki
Krakowskiej opublikowało znaczący w dorobku prof. Monestirolego zbiór szkiców
„Tryglif i metopa. Dziewięć wykładów o architekturze” („La metopa e il triglifo”, Rzym
— Bari, 2002). W książce tej autor dokonał
przeglądu podstawowych problemów teorii architektury, a także wyraził swoją wiarę
w potrzebę teorii projektowej opartej na
jednolitym punkcie widzenia na architekturę. Dał wyraz przeświadczeniu o fundamentalnym znaczeniu architektury klasycznej, do której odwołują się wszystkie teorie
architektoniczne. Akcentował konieczność
poszukiwania właściwej formy na podstawie szczegółowej analizy przeznaczenia
projektowanego obiektu.
Za najważniejszą publikację Antonio
Monestirolego uznawana jest opublikowana
w 1979 r. „L’architettura della realtà”, której
przekłady ukazały się w Hiszpanii i w Grecji.
Opublikował też m.in.: „Ignazio Gardella
e la cuola di Milano” (Mediolan, 2009), „La ragione degli edifici” (Mediolan, 2010), „In compagnia di Palladio” (Syrakuzy, 2013), „Il mondo di Aldo Rossi” (Syrakuzy, 2015).

Pracę naukową i dydaktyczną łączył
z twórczością architektoniczną. Wiele jego
projektów zostało nagrodzonych w konkursach. Do najwybitniejszych osiągnięć
profesora w tym zakresie zalicza się: teatr
w Udine, most Accademia w Wenecji, dom
starców w Galliate, Pałac Sportu w Limbiate,
kościół Santa Maria di Loreto w Bergamo,
cmentarz w Vogherze. Swoje oryginalne
założenia teoretyczne Antonio Monestiroli
zrealizował, projektując nowe planetarium
dla Cosenzy. Jego projekty urbanistyczne
wykorzystane zostały m.in.: na obszarze
Garibaldi-Repubblica w Mediolanie, w ramach przekształcenia terenów portowych
w Palermo, przy odzyskaniu historycznego centrum Salerno i rewitalizacji terenów
Dworca Głównego w Pescarze. Niektóre
własne projekty Monestiroli opisał w jednym z rozdziałów książki „Tryglif i metopa”.
Na temat twórczości tego wybitnego architekta ukazało się we Włoszech kilka publikacji książkowych. W 2012 r. w Padwie wydana
została praca zbiorowa „Antonio Monestiroli. Prototipi di architettura”.
Wśród różnych funkcji, które sprawował,
warto wspomnieć kierowanie wydawnictwem „Quaderni di Architettura” na Politechnice Mediolańskiej (1990–1995), funkcję
kuratora wystawy „Il Centro Altrone” na
Triennale w Mediolanie, a także funkcję dyrektora Seminario V Bienal de Arquitectura
Española (1999). W 2002 r. prof. Monestiroli
przewodniczył pracom jury Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie,
odbywającego się pod hasłem „Mniej ideologii — więcej geometrii”.
W uznaniu zasług prof. Antonio Monestiroli został odznaczony w 2008 r. Medalem Wydziału Architektury PK „Bene Merentibus”. W 2011 r. Politechnika Krakowska
przyznała mu godność doctora honoris
causa. Uroczystość nadania tytułu odbyła
się 21 stycznia w auli Collegium Maius UJ.
Dyplom doktora honorowego prof. Monestiroli odebrał z rąk rektora PK prof. Kazimierza Furtaka. Wygłaszając podczas ceremonii
tradycyjną laudację, prof. Dariusz Kozłowski
powiedział: „Profesor jest osobistością zajmującą wysoką pozycję w europejskim
świecie akademickim i architektonicznym,
jest intelektualistą i wybitnym twórcą, architektem łączącym twórczość i naukę z zawodem nauczyciela akademickiego”.
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Zdzisława Kordas
12 grudnia 2019 r. zmarła dr hab. inż. Zdzisława Kordas, prof. PK, przez całe swoje zawodowe życie związana z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Naukowo
zajmowała się mechaniką techniczną — wytrzymałością materiałów.
Studia ukończyła w 1956 r. na Wydziale
Mechanicznym PK, co było o tyle wyjątkowe,
że wydział ten był wówczas, i jeszcze przez
następne długie lata, uznawany za „męski”.
Tutaj też w 1963 r. obroniła pracę doktorską,
wykonaną pod kierunkiem prof. Michała
Życzkowskiego. Powiększywszy swój dorobek naukowy, została powołana na stanowisko docenta, a następnie w 1972 r., po
uzyskaniu habilitacji — docenta z habilitacją.
W 1991 r. została mianowana na stanowisko
profesora nadzwyczajnego i na tym stanowisku pracowała do 2003 r.
Była zastępcą dyrektora Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Z funkcji
tej odeszła w 1987 r., gdy powierzono jej obowiązki prodziekana Wydziału Mechanicznego.

Pełniła je w latach 1987–1993. W lutym 1993 r.,
w związku ze śmiercią ówczesnego dziekana
WM prof. Mariana Łuszczyckiego, została powołana na stanowisko p.o. dziekana, a następnie wybrana na to stanowisko. Funkcję dzieka-

na sprawowała do końca kadencji — do końca
sierpnia 1994 r.
Była bardzo ceniona jako wychowawca młodej kadry naukowej i lubiana przez
studentów. Przełożeni cenili ją, ponieważ
chętnie włączała się w prace wielu komisji
wydziałowych, a także w prace organizacyjne na wydziale. Wszyscy, którzy się z nią
zetknęli, zapamiętali ją jako osobę niezwykle ciepłą i życzliwą. Wielu obecnych pracowników Instytutu Mechaniki Stosowanej
wspomina ją jako swego nauczyciela i wychowawcę z czasu studiów, a potem jako
inspiratora i osobę wspierającą w pracy naukowej.
Zdzisława Kordas będzie też pamiętana
jako uosobienie spokoju, wyrozumiałości
i taktu. Pamiętać będziemy też jej życzliwe serce, otwarte dla współpracowników,
zwłaszcza młodych stażem.

Józef Nycz
Mgr inż. architekt Józef Nycz był absolwentem i wykładowcą — nauczycielem akademickim Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej.
Urodzony 2 marca 1940 r. w Domaradzu
(województwo podkarpackie) przez 51 lat
— od 1968 r. — pracował z młodzieżą akademicką Wydziału Architektury Politechniki
Krakowskiej, ucząc podstaw planowania
przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Przez wiele lat prowadził praktyki wakacyjne w Polsce i za granicą, nadzorując studentów przy inwentaryzacjach
urbanistycznych. Materiały z tych praktyk
były wykorzystywane przez miejscowych
urbanistów i architektów, służyły też studentom do celów dydaktycznych. Po przejściu
na emeryturę w marcu 2005 r., prowadził
zajęcia z rysunku odręcznego dla słuchaczy
Międzynarodowego Centrum Kształcenia
Politechniki Krakowskiej, obcokrajowców,
starających się o przyjęcie w Polsce na studia architektoniczne i artystyczne. W latach
1974–1980 był również wykładowcą na
Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie.
Jedną z jego wielu pasji była fotografia
czarno-biała, a jego zdjęcia były wielokrotnie nagradzane. Specjalizował się również
w fotografowaniu modeli architektonicznych. Pasjonował się też myślistwem.
Uczył studentów rysować i projektować,
wskazując na znaczenie edukacji architektonicznej, tych jej obszarów, które wyrastają
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ze wspólnego pnia sztuk plastycznych i gałęzi sztuk wizualnych, pomagających przeżyć, zrozumieć estetyczne wymiary piękna
i nadawać przestrzeni wartości artystyczne.
Właśnie dlatego dzisiaj wielu z jego studentów to znani i cenieni architekci i artyści,
a także naukowcy pracujący nadal na naszej
Uczelni.
Jego życie zawodowe było mocno związane z życiem uczelnianej społeczności. Był
długoletnim sekretarzem komisji rekrutacyjnej dla kandydatów na studia na Wydziale
Architektury Politechniki Krakowskiej. Był
też jednym z inicjatorów utworzenia ogródków działkowych dla pracowników uczelni,
a jako sekretarz Kolegium Redakcyjnego
„Naszej Politechniki” — uczelnianego czasopisma — współpracował przy jego wydawaniu w latach 2001–2002 (od 26. do 35. numeru).

Nieuleczalna choroba pokonała go szybko, na szczęście bez cierpienia. Odszedł jako
kochany dziadek, mąż i tato. Odszedł jako
architekt, kolega, myśliwy, nauczyciel — ale
przede wszystkim jako szlachetny i życzliwy
człowiek, zawsze pomocny, promieniujący
dobrymi myślami, dobrym słowem i tym
— tak charakterystycznym dla Niego — pogodnym, mądrym uśmiechem, jakże często
dodającym otuchy tym wszystkim, którzy
przecież niejednokrotnie znajdowali w jego
radach i w jego życiowej mądrości wsparcie
w trudnych sytuacjach. Był też „duszą towarzystwa” z dowcipem, humorem i... sławnymi nalewkami. Taki zostanie w pamięci
i w sercach wielu ludzi.
Miał wielu serdecznych przyjaciół wśród
dorosłych i młodzieży. Kochał pracę z młodymi ludźmi, a oni to uczucie odwzajemniali, czego przejawem była tak liczna obecność
wielu z nich na jego pogrzebie, pomimo wakacji i sezonu urlopowego.
Zmarł 15 czerwca 2019 r. w wieku 79 lat.
Został pochowany na cmentarzu bielańskim
w Krakowie. Miał jeszcze wiele planów na
długie lata. Szkoda, że nie zdążył ich zrealizować.

Joanna Nycz-Nielsen
oraz przyjaciele z Instytutu
Projektowania Miast i Regionów PK
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Wsparty zostanie proces kształcenia

Firma ASTOR patronem kierunku
na Wydziale Mechanicznym PK
tronatem firmy ASTOR. Firma jest cenionym
dostawcą nowoczesnych technologii z zakresu IT, a także wiedzy biznesowej i technicznej dla firm krajowych i zagranicznych.
Na mocy porozumienia
firma ASTOR zobowiązała
się do współorganizowania zajęć dydaktycznych,
szkoleń i pokazów dla
studentów i pracowników
uczelni. Studenci PK będą
brali udział w praktykach
zawodowych i dyplomowych oraz stażach organizowanych przez firmę.
Ważnym elementem porozumienia jest możliwość
uczestniczenia w projekOd lewej: Jerzy Zając, Małgorzata Hadwiczak,
tach ASTORA studentów,
Stefan Życzkowski, Jan Kazior, Jerzy Sładek
doktorantów i pracownioraz Krzysztof Krupa i Sebastian Skoczypiec. Fot.: Jan Zych
Cenne wsparcie uzyskał Wydział Mechaniczny PK. Na mocy porozumienia podpisanego
9 stycznia 2019 r. prowadzony na WM kierunek automatyka i robotyka został objęty pa-

ków PK. Przewiduje się także zorganizowanie studiów, w ramach których wybrane
przedmioty będą prowadzone z udziałem
specjalistów firmy.
Porozumienie
podpisali
dziekan
WM prof. Jerzy Sładek i prezes zarządu,
właściciel firmy ASTOR Stefan Życzkowski. W uroczystości wzięli udział rektor
PK prof. Jan Kazior i prorektor dr hab. inż.
Jerzy Zając, prof. PK.
Z ASTOREM łączą Politechnikę Krakowską wieloletnie kontakty. Firma wspomaga naszą uczelnię, szczególnie w zakresie
edukacji. Jednocześnie zatrudnia też wielu
absolwentów PK, w tym także na kluczowych stanowiskach w firmie. Absolwentem
PK jest prezes Stefan Życzkowski. W marcu
2019 r. powierzono mu funkcję przewodniczącego Rady Uczelni PK.

(ps)

Perspektywy współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie

Razem w programie POWER
Grupa przedstawicieli Wydziału Inżynierii
Elektrycznej i Komputerowej Politechniki
Krakowskiej złożyła wizytę na Wydziale
Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (Vysoka
Škola Banska, VŠB) w Czechach. Głównym
celem spotkania, które odbyło się 28 listopada 2019 r., było nawiązanie współpracy
w ramach programu POWER „Reg – region
uczący się” poprzez wymianę wykładowców (realizacja procesu dydaktycznego)
oraz stażystów naukowych w celu prowadzenia wspólnych badań.
Propozycja współpracy spotkała się
z pełną aprobatą strony czeskiej. Po prezentacjach, charakteryzujących historię
i rozwój obydwu uczelni oraz działalność
badawczą i dydaktyczną obu wydziałów,
rozwinęła się żywa i inspirująca dyskusja
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na temat możliwych form współdziałania.
O tym, że wydziały mają wiele wspólnego,
przekonała delegację WIEiK wizyta w laboratoriach dydaktyczno-badawczych (wiele
stanowisk laboratoryjnych powstało w wyniku współpracy czeskiej uczelni z przemysłem motoryzacyjnym i lotniczym) oraz
wymiana informacji z pracownikami Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.
Delegacji WIEiK PK przewodniczył
prodziekan dr inż. Ireneusz Chrabąszcz,
zaś w jej skład wchodzili: dyrektor Instytutu Automatyki i Trakcji Elektrycznej
prof. Krzysztof Kluszczyński, dyrektor
Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii dr hab. inż. Tomasz Węgiel,
prof. PK oraz wydziałowy koordynator Programu Erasmus mgr inż. Natalia
Radwan-Pragłowska. Wydział Elektro-

techniki i Informatyki ostrawskiej uczelni reprezentowali dziekan prof. Pavel
Brandštetter i prodziekan ds. współpracy międzynarodowej doc. dr inż. Pavel
Krömer. W trakcie rozmów dołączył były
prorektor VŠB prof. Petr Noskievič, zatrudniony w Katedrze Automatyki i Sterowania
na Wydziale Budowy Maszyn VŠB.
Dziekan
Brandštetter,
którego
z prof. Krzysztofem Kluszczyńskim łączy
wieloletnia współpraca, z zadowoleniem
przyjął zaproszenie do złożenia rewizyty.
Uczestnicy spotkania podkreślali, że planom rozszerzenia współpracy sprzyjają
bliskie sąsiedztwo wydziałów (oddalonych o 110 km) i wygodne połączenia komunikacyjne.

(R.)
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W Centrum Robotyzacji ASTOR automaty pokazały, jak świetnie potrafią
wyręczyć człowieka

Brakuje ci pracowników? Kup robota!
Duża grupa przedstawicieli przedsiębiorstw, szkół wyższych, w tym Politechniki
Krakowskiej, a także mediów uczestniczyła
w pierwszej w Krakowie Nocy Robotyzacji,
uświetniającej oficjalne otwarcie Centrum
Robotyzacji ASTOR. Wydarzenie miało
miejsce 16 stycznia 2020 r. w nowym obiekcie firmy ASTOR na terenie osiedla Przewóz,
w Podgórzu.
Po części spotkania przeznaczonej dla
dziennikarzy z działalnością firmy zapoznano gości reprezentujących przemysł
i uczelnie. Historię robotyzacji w Polsce
oraz cele i działalność ASTORA przedstawił prezes firmy Stefan Życzkowski. Bardzo widowiskowy był pokaz możliwości
robotów różnych światowych producentów, modeli, które ASTOR oferuje polskim
przedsiębiorstwom. W olbrzymiej hali
przy ulicy Wrobela roboty wykazywały się
ogromną sprawnością w różnych czynnościach — paletyzacji, spawaniu, montażu,
a także w zastosowaniach medycznych.
Bez pomocy człowieka świetnie radziły
sobie także automatycznie sterowane
pojazdy, które dały pokaz transportowania elementów pomiędzy stanowiskami
w hali produkcyjnej. Uczestnicy spotkania, podzieleni na grupy, mieli okazję dokładnie przyjrzeć się pracy urządzeń.
W Nocy Robotyzacji licznie wzięli udział
przedstawiciele przemysłu, w tym szefowie
oddziałów firm Kawasaki, Epson i Mobile
Industrial Robots, współpracujących z firmą ASTOR. Politechnikę Krakowską reprezentowali: prorektorzy prof. Tadeusz Tatara
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Wśród licznych gości Nocy Robotyzacji nie zabrakło przedstawicieli Politechniki Krakowskiej

i dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, zastępca
dyrektora Instytutu Technologii Maszyn
i Automatyzacji Produkcji na Wydziale Mechanicznym dr inż. Krzysztof Krupa, a także
dr hab. inż. Ksenia Ostrowska, prof. PK — Senat PK na styczniowym posiedzeniu powierzył jej funkcję dyrektora nowej jednostki,
Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu
4.0. Spotkanie odbyło się w imponującej
rozmiarami hali przy ulicy Wrobela.
Od początku istnienia celem firmy
ASTOR jest wprowadzanie do polskiego
przemysłu nowoczesnych technologii.
Działalność ta w ostatnim okresie przynosi duże korzyści. Prorektor Jerzy Zając
mówi, że Polska pod względem robotyzacji przemysłu ustępuje wielu krajom. Jednak teraz wiele przedsiębiorstw zaczęło się
interesować możliwościami automatyzacji

produkcji. Powodem są rosnące kłopoty z pozyskaniem pracowników. Dają się
one szczególnie we znaki w mniejszych
ośrodkach. Coraz trudniej znaleźć do pracy
nawet przybyszy zza wschodniej granicy.
A prognozy demograficzne są bardzo niekorzystne. Przedsiębiorcy zrozumieli, że
najlepszym środkiem zaradczym jest robotyzacja zakładów.
Współczesne roboty są zdolne zastąpić człowieka na wielu stanowiskach. Pod
względem szybkości działania, wytrzymałości i odporności przewyższają człowieka. Nie biorą urlopów, nie trzeba im wypłacać zasiłków chorobowych. Poza tym,
co też jest ważne, w polskich warunkach
amortyzacja robota następuje zwykle już
po trzech latach, a niekiedy nawet szybciej, czym nie mogą się pochwalić kraje
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dysponujące znacznie bardziej rozwiniętymi środkami automatyzacji produkcji.
Samo życie wymusza na zakładach
produkcyjnych unowocześnianie metod
produkcji. Zaopatrywanie się w roboty to
efekt mechanizmów rynkowych. Kłopoty
z pozyskiwaniem pracowników negatyw-

nie bowiem odbijają się na konkurencyjności przedsiębiorstw, wyjaśnia prorektor
Jerzy Zając. Przy okazji wspomina o bardzo
owocnej współpracy PK z ASTOREM. Studenci przygotowujący prace dyplomowe
z zakresu robotyki, chętnie odwiedzają
firmę, która udostępnia im stanowiska

do prowadzenia badań, a także zapewnia
obsługę. Pracownicy firmy odnoszą się do
studentów bardzo życzliwie, podkreśla
dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK.

(ps)
Zdjęcia: Ze zbiorów firmy ASTOR

Prof. Krzysztof Kluszczyński wyróżniony
medalami SEP
Podczas uroczystego spotkania przyjaciół
i sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich wręczono przyznane przez
SEP wyróżnienia. Medal 100-lecia SEP otrzymał prof. Krzysztof Kluszczyński z Politechniki Krakowskiej, przewodniczący Polskiego
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej. Spotkanie, które odbyło się
18 grudnia 2019 r. w Warszawskim Domu
Technika NOT, stanowiło ostatni akcent obchodów jubileuszu 100-lecia SEP.
Wybitne zasługi prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego w pracy naukowo-badawczej
w dziedzinie elektrotechniki i robotyki
Zarząd Główny SEP docenił, przyznając badaczowi również prestiżowy Medal im. Romana Dzieślewskiego. Medal ten upamiętnia postać pierwszego polskiego profesora
elektrotechniki.
Roman Dzieślewski (1863–1924) we
wczesnych latach swej kariery naukowej
był asystentem profesora elektrotechniki
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i mechaniki Adolfa Slaby’ego, który brał udział
w eksperymentach Guglielmo Marconiego przy
przesyłaniu sygnałów radiowych przez kanał La
Manche. W 1891 r., mając
zaledwie 28 lat, Dzieślewski w wyniku konkursu
został
kierownikiem
pierwszej polskiej Katedry Elektrotechniki i profesorem nadzwyczajnym
Szkoły Politechnicznej
we Lwowie, a w 1895 r. — Fot.: Jan Zych
profesorem zwyczajnym.
Wielokrotnie był dziekanem; w roku akademickim 1901/1902 pełnił funkcję rektora
Politechniki Lwowskiej.
Wręczenie Medalu im. Romana Dzieślewskiego (z numerem 19.) nastąpiło podczas tradycyjnego spotkania noworoczne-

go Oddziału Gliwickiego SEP z udziałem
przedstawicieli przemysłu i środowiska
akademickiego Górnego Śląska.

(R.)
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Niezwykłe testy realizowane we współpracy ze specjalistami PK

Tramwaj bez motorniczego
odbył pierwszy kurs

To już nie science fiction. Pod koniec stycznia tego roku odbyły się w Krakowie
pierwsze testy tramwaju wyposażonego
w autonomiczny system sterowania. Ze
względów bezpieczeństwa próby prowadzono nocami, na odcinku torów od
Muzeum Narodowego do pętli w Cichym
Kąciku.
Projekt naukowo-badawczy autonomizacji jazdy tramwaju realizują:
NEWAG SA, Instytut Pojazdów Szynowych na Wydziale Mechanicznym PK,
CYBID Sp. z o.o., MEDCOM Sp. z o.o. oraz
MPK w Krakowie. W wyniku współpracy
został zaprojektowany i wykonany układ
autonomicznego sterowania tramwaju

Członkowie zespołu, który pracował nad
autonomicznym systemem sterowania
tramwajem: wyżej, od lewej: Maciej Górowski i Tymoteusz Rasiński oraz (po drugiej stronie tramwaju) Maciej Michnej i Renata Bułka; niżej, od lewej: Mikołaj Bułka,
Robert Janczur, Dariusz Bułka, Grzegorz
Zając, Zbigniew Buda
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typu 126N „Nevelo”, produkcji firmy
NEWAG SA. Układ komunikuje się z głównym sterownikiem pojazdu, umożliwiając
jazdę bez motorniczego w kabinie. Pozwala precyzyjnie sterować prędkością,
otwieraniem i zamykaniem drzwi, sygnałem ostrzegawczym przed ruszeniem,
przy jednoczesnym zapewnieniu nadrzędności sygnałów pochodzących z pokładu pojazdu (np. hamulca bezpieczeństwa czy hamowania nagłego). Tramwaj
wykorzystuje bardzo precyzyjną nawigację satelitarną oraz pomiar przebiegu
drogi z kół pojazdu. Reaguje też na ograniczenia prędkości, izolatory sekcyjne itp.
Pomysłodawcą projektu „Autonomizacja jazdy tramwajem jako narzędzie
wspierające pracę motorniczych” jest
dr inż. Maciej Michnej, zastępca dyrektora
Instytutu Pojazdów Szynowych. Realizacja niezwykłego zadania rozpoczęła się
w 2019 r. Współpracę instytucji zaangażowanych w projekt koordynował mgr Maciej Górowski, pracownik Instytutu Pojazdów Szynowych PK i spółki NEWAG.
Tramwaj do prac badawczych udostępniła firma NEWAG, czołowy polski
producent nowoczesnego taboru szynowego. Spółki CYBID i MEDCOM odpowiadały za stworzenie programu komputerowego, sterującego tramwajem oraz za
zaprojektowanie i wykonanie centralnej
jednostki sterującej, komunikującej się
ze sterownikami tramwaju. Przejazdy
testowe były możliwe dzięki współpracy
z krakowskim MPK, które udostępniło infrastrukturę techniczną, personel obsługi oraz dodatkowego motorniczego do
nadzoru przejazdu.
W ramach kolejnych prac planowane
jest wyposażenie tramwaju w kompleksowe, inteligentne systemy wykrywania
przeszkód, a następnie zaprogramowanie
konkretnej trasy liniowej tramwaju oraz rozpoczęcie eksploatacji tramwaju z asystentem nadzorującym jazdę.

(MS)
Zdjęcia: Jan Zych

Urządzenia sterujące tramwajem wyglądają
niepozornie

Media zaskoczone
Testy autonomicznego tramwaju wzbudziły ogromne zainteresowanie mediów.
O projekcie informowały dzienniki krakowskie i ogólnopolskie, a nawet pisma
regionalne poza Małopolską (np. „Dziennik Wrocławski” i „Głos Wielkopolski”).
Relacje z próbnej nocnej jazdy, na którą
zaproszono przedstawicieli mediów, podały liczne rozgłośnie radiowe, stacje telewizyjne i portale internetowe.
W niektórych doniesieniach pojawiły się nuty zaskoczenia, niedowierzania,
a nawet próbowano trochę postraszyć
czytelników. Portal „Glos 24.pl” zatytułował swój materiał: „To nie żart. W Krakowie jeździł tramwaj bez motorniczego”.
Dziennik „Fakt” pod nagłówkiem „Jechaliśmy tramwajem widmo” zamieścił
informację rozpoczynającą się od słów:
„Widok tego tramwaju na początku budzi grozę. Bo jak to tak — gna po ulicach,
a motorniczego nie widać!”.
Generalnie jednak media relacjonowały wydarzenie w spokojnym tonie. Często szczegółowo informowały
o zasadach funkcjonowania nietypowego systemu sterowania tramwajem.
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Wielki krok najmniejszego wydziału
KRZYSZTOF KLUSZCZYŃSKI

Dzięki wytężonej pracy i nadzwyczajnej
mobilizacji na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w ciągu ostatnich
dwu lat siedmiu pracowników WIEiK uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego (sześć osób — w dyscyplinie elektrotechnika, jedna osoba — w dyscyplinie
informatyka). Pięć postępowań habilitacyjnych zostało przeprowadzonych przez
Radę Wydziału bądź też Radę Naukową

dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika na PK. Pozostałe dwie habilitacje uzyskano na Politechnice Gdańskiej
i Politechnice Śląskiej w Gliwicach.
Ta imponująca, biorąc pod uwagę
wielkość WIEiK, liczba habilitacji nie tylko
pokryła straty kadrowe w gronie samodzielnych pracowników naukowych, spowodowane odejściami na emeryturę, ale
pozwoliła także rozszerzyć i wzmocnić

stan kadrowy wydziału. Mały krok wykonany przez każdego z habilitantów złożył
się na wielki krok Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński jest
dyrektorem Instytutu Automatyki i Trakcji Elektrycznej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej PK.

Wieczór kolęd UTW PK
i „Honoris Gratia” dla Michała Nowaka
ILONA NIŻNIK

Tegoroczne spotkanie kolędowe słuchaczy
Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK miało wyjątkowy charakter. Zorganizowane 10 stycznia 2020 r. w zabytkowej auli
bł. Jakuba u oo. Franciszkanów w Krakowie, gdzie zgromadzonych witała Teresa
Baszak-Filipczuk, stanowiło oprawę ważnej uroczystości — wręczenia Michałowi Nowakowi, przewodniczącemu Koła
Seniorów SWPK i UTW, odznaki „Honoris
Gratia”. Prezydent Krakowa przyznał odznakę w uznaniu jego zasług dla środowiska krakowskich seniorów. Gratulacje wraz
z odznaką przekazała Anna Walkowicz-Ochońska, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa ds. polityki senioralnej.
Laudację wygłosiła Teresa Baszak-Filipczuk, która podkreśliła, że Michał

Nowak jest związany z Politechniką Krakowską od czasu studiów na Wydziale
Budownictwa Politechniki Krakowskiej,
a w działalność adresowaną do seniorów
włącza się aktywnie zarówno w murach
uczelni, jak i na szerszym forum. Jako
słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku
PK założył sekcję „Dziedzictwo Kulturowe
— znane i mniej znane”, propagującą kulturę i sztukę. Od dziewięciu lat poświęca
swój czas na inwentaryzowanie grobów
pracowników i absolwentów PK na krakowskich cmentarzach i przypomina ich
postaci podczas „Zaduszek PK”. Jest laureatem „Złotej Księgi Wychowanków PK”.
Drugą kadencję pełni funkcję wiceprezesa
Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej.
Miłą niespodzianką dla
Atrakcją wieczoru było przedstawienie przygotowane przez
wszystkich
zgromadzonych
najmłodszych. Fot.: Jan Zych
był występ dzieci z Przedszkola
nr 78 na Woli Justowskiej. Mali
artyści oczarowali publiczność
i wprowadzili w nastrój, który
sprzyjał składaniu życzeń noworocznych i śpiewaniu kolęd.
W spotkaniu uczestniczyli:
rektor PK prof. Jan Kazior, prorektor PK dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK, rektorzy poprzednich kadencji: prof. Kazimierz
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Anna Walkowicz-Ochońska dekoruje
Michała Nowaka. Fot.: Jerzy Adamski

Furtak, prof. Kazimierz Flaga, dr h.c. mult.
Obecny był proboszcz parafii św. Floriana ks. prałat Grzegorz Szewczyk, dyrektor
Centrum Pedagogiki i Psychologii dr Marian
Piekarski i koordynator UTW PK Małgorzata
Rakoczy. Wzięli w nim udział również: prezes SWPK Izabela Paluch, Dorota i Krzysztof
Radwanowie z Biura Podróży „Arion” i redaktorzy Łukasz Salwarowski i Marek Pilch
z „Głosu Seniora”.

Ilona Niżnik jest słuchaczem
Trzeciego Wieku PK.

Uniwersytetu
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O profilaktyce chorób układu krążenia dyskutowali uczestnicy konferencji
zorganizowanej na Politechnice Krakowskiej

Prozdrowotny program dla studentów
ANDRZEJ BAHR, JACEK MAJKA

Najwięcej osób umiera w Polsce z powodu chorób układu krążenia — tak wynika
z raportów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego — Państwowego Zakładu Higieny. Za taki stan rzeczy odpowiada
często styl życia: palenie tytoniu, niewłaściwy sposób odżywiania i brak ruchu. Aż
59 proc. Polaków nie podejmuje żadnych
form aktywności fizycznej, poza związanymi z pracą i potrzebami lokomocyjnymi
— podają autorzy badania ankietowego
przeprowadzonego jesienią 2018 r.*
Niezwykle istotna jest więc promocja
zdrowia i właściwych zachowań, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. O profilaktyce chorób układu krążenia, a zwłaszcza
zalecanej przez Europejskie Towarzystwo
Kardiologiczne aktywności fizycznej przypomnieli uczestnicy konferencji „Mens
sana in corpore sano. Edukacja prozdrowotna młodzieży”. W spotkaniu zorganizowanym 9 stycznia 2020 r. na Politechnice Krakowskiej przez Centrum Sportu
i Rekreacji PK wzięli udział lekarze, specjaliści ds. kultury fizycznej, nauczyciele i instruktorzy wychowania fizycznego, rektorzy i prorektorzy uczelni odpowiedzialni
za sprawy kształcenia studentów. Obok
* Zob.: A. Poznańska, D. Rabczenko, B. Wojtyniak, „Wybrane czynniki ryzyka zdrowotnego
związane ze stylem życia” [w:] „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania —
synteza”, pod red. B. Wojtyniaka i P. Goryńskiego, NIZP-PZH, Warszawa 2018, s. 256.

Rektor PK Jan Kazior wita uczestników konferencji; obok: dyrektor CSiR PK Barbara
Grabacka-Pietruszka i prorektor PK Marek
Stanuszek. Fot.: Jacek Majka

wymiany poglądów drugim ważnym celem było przedstawienie nowych form
edukacji prozdrowotnej młodzieży akademickiej. Wysiłek fizyczny, obok innych
czynników, należy bowiem do podstawowych sposobów zapobiegania chorobom,
i to nie tylko układu krążenia.

Badanie aktywności fizycznej
W problematykę konferencji wprowadziła zebranych dyrektor CSiR PK Barbara
Grabacka-Pietruszka, odnosząc się do

zmian zachodzących w programach zajęć
wychowania fizycznego dla młodzieży
akademickiej. Przypomniała o zrealizowanym na PK pilotażowym projekcie badań
kondycji fizycznej studentów. W ramach
autorskiego programu zajęć wychowania fizycznego udało się od października
2016 r. do czerwca 2017 r. przebadać grupę
709 studentów Politechniki Krakowskiej
— określić i monitorować indywidualne
wskaźniki, jak wydolność fizyczna i skład
masy ciała. Obserwacje przeprowadził zespół badawczo-naukowy CSiR PK. Studentów poddano testowi Astranda-Ryhminga
na cykloergometrze rowerowym, szacując
maksymalny pobór tlenu VO2max metodą
pośrednią na podstawie częstości skurczów serca podczas pracy submaksymalnej. Wyniki ujawniły bardzo niski poziom
wydolności badanej grupy. Wykorzystując
te doświadczenia, postanowiono od semestru letniego 2017/2018 wdrożyć na Politechnice Krakowskiej prozdrowotny autorski program zajęć wychowania fizycznego.
Program skierowany jest do studentów
i umożliwia zdiagnozowanie indywidualnych możliwości fizycznych oraz sposobów
poprawy kondycji (większość studentów
nie posiada nawyków aktywności fizycznej
także z powodu braku umiejętności ruchowych). Do badań służą dwa stanowiska,
znajdujące się w obiektach sportowych na
terenie kampusu PK w Czyżynach i w hali
CSiR na ulicy Kamiennej.

Uczestnicy konferencji. Fot.: Jacek Majka
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Do tej pory badaniami objęto ponad
3,5 tys. studentów i wykonano 3 tys. testów Astranda-Ryhminga. Zalety metody
przedstawił podczas konferencji pomysłodawca i współtwórca projektu dr Andrzej Bahr z CSiR PK. Niestety, wyniki potwierdziły wciąż niski poziom wydolności
badanych. Poprawy tej sytuacji dr Bahr
upatruje nie tylko w pracy nad pogłębianiem świadomości studentów i edukacji
prozdrowotnej. Korzystne byłoby również
wprowadzenie programu prozdrowotnego zajęć wychowania fizycznego od I roku
studiów z możliwością kontynuowania
go co najmniej przez 4 semestry (a nie
2 semestry, tak jak się to odbywa; na takie
rozwiązanie przystał na razie Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK). Wskazane jest również objęcie większej liczby
studentów indywidualnym programem
aktywności fizycznej.

O zdrowszy styl życia
W wypowiedziach zaproszonych ekspertów również pobrzmiewał ton zatroskania
o zdrowszy styl życia młodego pokolenia.
Dr hab. Lidia Tomkiewicz-Pająk, prof. UJ —
kardiolog z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II i nauczyciel akademicki Collegium Medicum UJ przedstawiła
konsekwencje braku aktywności fizycznej
i nieprawidłowego żywienia, jak: nadciśnienie tętnicze, choroby serca i udar mózgu,
cukrzyca typu 2, otyłość, depresja, bóle kręgosłupa i dolegliwości stawowe. Podkreślała,
że właściwy poziom aktywności fizycznej
wpływa na poprawę m.in. wydolności układu krążeniowo-oddechowego, sprawności
psychicznej i wydolności narządu ruchu.
O korzyściach płynących z podejmowania aktywności fizycznej, jak poprawa
parametrów krążeniowo-oddechowych
— bez względu na wiek — mówiła również
Fot.: Jan Zych

dr hab. Wanda Pilch, prof. AWF w Krakowie.
Z kolei dr hab. Barbara Frączek,
prof. AWF z Zakładu Medycyny Sportowej
i Żywienia Człowieka w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, badając
zwyczaje żywieniowe w grupie 946 studentów, potwierdziła ograniczony zasób
zachowań prozdrowotnych w ich stylu
życia oraz konieczność edukacji zdrowotnej. Dla każdego z badanych opracowano indywidualne zalecania żywieniowe.
Mgr Kinga Śniadek ze Studium Praktycznej
Nauki Języków Obcych PK przekonywała
do projektu „Angielski w ruchu”. Głównym
jego założeniem było łączenie ruchu z wysiłkiem intelektualnym, bo — jak stwierdzono — aktywny sposób prowadzenia
zajęć istotnie podnosił efekty nauczania.
Tezę o potrzebie większej aktywności
fizycznej studentów w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego poparł
w swoim wystąpieniu rektor Politechniki
Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde. Tematem
dyskusji były liczne zwolnienia lekarskie
studentów i inne możliwości zaliczania zajęć wychowania fizycznego, o co apelował
przewodniczący Samorządu Studenckiego
PK oraz wiceprezes KU AZS PK Krzysztof
Pszczółka. Na bezcenną rolę aktywności fizycznej w edukacji studentów zwrócił uwagę dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej prof. Dariusz Bogdał, który
głos zabrał w imieniu władz dziekańskich
wszystkich wydziałów Politechniki Krakowskiej reprezentowanych podczas konferencji. Prorektor ds. studenckich PK dr hab.
inż. Marek Stanuszek mówił o autorytecie
nauczycieli akademickich w kształtowaniu
postaw prozdrowotnych.
W obradach wzięli ponadto udział
rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. Aleksander Tyka,
prorektor ds. dydaktyki i studenckich

Lidia Tomkiewicz-Pająk z CM UJ.
Fot.: Jacek Majka

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR;
prorektor ds. studenckich Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP, prorektor
ds. rozwoju dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PWSZ w Krośnie i kierownicy
studium wychowania fizycznego i sportu krakowskich uczelni — Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii
Górniczo-Hutniczej, a także uniwersytetów w Warszawie, Katowicach, Szczecinie,
Gdańsku, Lublinie, Zielonej Górze, politechnik w Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku, Kielcach, wyższej szkoły zawodowej w Pile. Konferencja odbywała się pod
patronatem rektora PK prof. Jana Kaziora.
Wszystkie prezentowane podczas
konferencji wystąpienia złożyły się na nie
najlepszy obraz stanu kultury fizycznej
i wychowania fizycznego młodzieży akademickiej. Diagnozę już postawiono. Pora
wzmocnić kurację.
Dr Andrzej Bahr jest pracownikiem dydaktycznym Centrum Sportu i Rekreacji PK.
Mgr Jacek Majka jest zastępcą dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji PK.

Sprostowanie
W informacji o konkursie na studenckie projekty dla centrum Bochni
(„NP” nr 1/2020, s. 22) błąd literowy
zniekształcił nazwisko prowadzącego zespoły laureatów konkursu.
Dr. inż. arch. Piotra Langera i Czytelników za pomyłkę przepraszamy.

Redakcja
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Wsparcie dla pracowników i doktorantów Politechniki Krakowskiej

Fundusz „Zdobądź Horyzont”
DAWID GACEK

Współpraca międzynarodowa we współczesnym świecie nauki jest niezwykle istotna.
Jej znaczenie podkreśli każdy szanujący się
naukowiec na każdym etapie kariery naukowej. Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych pozwala nie tylko orientować się
w tzw. state of the art (aktualny stan wiedzy),
lecz również — pozostawać w nurcie zmian,
nowości w danej dziedzinie nauki, korzystać
z bogatej wiedzy i doświadczenia naukowców z zagranicy. Dzięki takim kontaktom
naukowym także łatwiejszy jest dostęp do
świetnie wyposażonych laboratoriów, unikatowej aparatury, wizyt studyjnych w prestiżowych ośrodkach itd. Oparte na zaufaniu,
pewne i sprawdzone znajomości w świecie
nauki buduje się latami. Nie da się ich nawiązać na zawołanie czy gdy brakuje partnera do
konsorcjum projektowego (zwłaszcza międzynarodowego).
Z myślą o budowaniu wartościowych kontaktów naukowych z końcem 2019 r. rektor
PK wprowadził zmiany w regulaminie okresowego oceniania pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych PK (załącznik do „Zarządzenia nr 111 rektora PK z dnia
20 grudnia 2019 r. Zasady i kryteria oceny
okresowej nauczycieli akademickich”). Odtąd oprócz osiągnięć naukowych wysoko
punktowany będzie udział ocenianej osoby
w projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, finansowane
w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne, organizacje międzynarodowe lub
ze środków na szkolnictwo wyższe i naukę
— zadania finansowane przez NCBR, w tym
badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz

obronności i bezpieczeństwa państwa, oraz
zadania finansowane przez NCN. Ten system
ma za zadanie motywować pracowników do
wzmożonej aktywności m.in. na arenie międzynarodowej, w konsorcjach złożonych z instytucji pochodzących z różnych krajów.
Oprócz oficjalnej zachęty pracownicy
i doktoranci PK uzyskali dostęp do nowego
narzędzia wsparcia finansowego — Funduszu
„Zdobądź Horyzont”. Jest on częścią projektu
„DROGA do DOSKONAŁOŚCI — kompleksowy program wsparcia uczelni”, realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza
— Edukacja — Rozwój” (POWER, 2014–2020),
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach tego programu pracownicy
i doktoranci PK mogą sfinansować wyjazd
i opłaty związane z uczestnictwem w spotkaniach partnerskich (tzw. brokerage events),
misjach, dniach informacyjnych, służących nawiązaniu współpracy. Mogą też pokryć koszty
wyszukiwania partnerów do konsorcjum projektowego czy publicznego prezentowania
wstępnego pomysłu na projekt, który będzie
przedstawiany we wniosku do programu ramowego Komisji Europejskiej (trwającego
obecnie Programu Horyzont 2020 lub zapowiadanego Programu Horyzont Europa).

np. przedsiębiorstwa, stowarzyszenia itp.
Miejscem do nawiązywania kontaktów ułatwiających powstawanie konsorcjów są najczęściej spotkania partnerskie, branżowe dni
informacyjne. Ich uczestnicy mają szansę na
bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi partnerami czy koordynatorami przygotowywanych projektów.
Naukowiec określa przed spotkaniem
swój profil (tematyka prowadzonych badań,
pomysł na projekt itp.). Wybiera inne osoby
lub firmy, z którymi chciałby się spotkać. Sam
także może zostać zaproszony na konkretne
rozmowy przez innych uczestników. Dla każdej zgłoszonej osoby tworzy się plan spotkań
(przeważanie 15-minutowych). Można też
skorzystać z formy wystąpienia ze swoim pomysłem na projekt przed większym gremium.
Inną okazją do nawiązywania kontaktów są
misje, wizyty studyjne o charakterze branżowym. Służą poznaniu środowiska, planów
innych instytucji realizujących projekty międzynarodowe.
Informacji szczegółowych na temat tego
wsparcia można zasięgnąć u pracowników
Zespołu ds. Programów Ramowych CTT PK.
Mgr Dawid Gacek pracuje w Zespole ds. Programów Ramowych CTT PK.

*
Projekty zgłaszane do programów ramowych
wymagają w większości przypadków konsorcjum międzynarodowego. Statystycznie
konsorcjum składa się z 7–9 instytucji, reprezentujących zarówno jednostki badawcze,
jak również ostatecznych użytkowników

Aktualna oferta spotkań znajduje się na
stronie Centrum Transferu Technologii PK,
podstrona Regionalny Punkt Kontaktowy,
zakładka: Fundusz „Zdobądź Horyzont”.
Adres: http://www.transfer.edu.pl/pl/
zdobadz-horyzont,287.htm

WIEiK i WIiTCh wyróżnione
w programie „Symbol 2019”
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK uzyskały nominację
do tytułu „Symbol 2019” w promocyjnym
programie prowadzonym przez redakcję
„Monitora Biznesu”, niezależnego dodatku
do „Rzeczpospolitej” oraz „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku do „Dziennika
Gazety Prawnej”. Uroczysta Gala Finałowa
programu „Symbol 2019” odbyła się 22 listopada 2019 r. w Katowicach.
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— Zgromadziliśmy dziś firmy,
przedsiębiorstwa, uczelnie oraz instytucje, które charakteryzują się rozwojem nowoczesnych technologii,
najwyższą jakością, innowacyjnością,
skutecznym zarządzaniem, wsparciem
biznesowym oraz synergią nauki i biznesu — powiedział w trakcie gali Jakub Lisiecki redaktor naczelny „Monitora Biznesu”
i „Monitora Rynkowego”. Kapituła programu
„Symbol 2019” nagrodziła ponad 60 podmio-

tów z różnych branż. Trzecią część stanowili
laureaci ze świata nauki.

(R.)

www.nasza.pk.edu.pl
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Tradycja i nowoczesność
w architekturze sakralnej
Projektując kościoły, Bogdan Treter odwoływał się do tradycji, ale interpretował
ją w sposób indywidualny i twórczy
ANDRZEJ BIAŁKIEWICZ

K

olejne epoki architektury reprezentowane są
często przez obiekty sakralne. Często też oryginalność
architektury
sakralnej sprawia, że uważa się ją za dorobek stylistycznie ważny, czasami o charakterze nowatorskim, ale oparty również
na wzorcach zaczerpniętych z minionych
epok. Wzorce te były dokładnym naśladownictwem lub twórczo zinterpretowanym artefaktem i połączeniem tradycji
z nowoczesnością. Działania takie można
zaobserwować w historii architektury,
w tym również w architekturze sakralnej.
Odnotować należy, że w wielu przypadkach znaczący wpływ na tę architekturę
mieli inwestor, autor projektu, a także
miejsce oraz czas realizacji.

Jego bryła stanowi zwartą kompozycję
piętrzących się elementów. Całość złożona jest z prostopadłościennego korpusu
nawy głównej, nakrytego dwuspadowym dachem, poprzedzonego wysoką,
smukłą wieżą na rzucie kwadratu, niższym i węższym od nawy prezbiterium
zamkniętym trójbocznie oraz części najniższych, czyli naw bocznych, nakrytych
dachami pulpitowymi. Kościół wykonany jest z drewna, w konstrukcji zrębowej,
natomiast wieża wykonana jest w konstrukcji szkieletowej, a całość spoczywa
na niskim kamiennym podmurowaniu.
Smukła, wysoka wieża umieszczona
w osi fasady jest dominującym elementem kompozycji kościoła i decyduje o wertykalnym charakterze obiektu. Jej strzelistość dodatkowo akcentują stromy dach
nawy głównej oraz dachy naw bocznych.

Kościół w Dzianiszu koło Zakopanego. Fot.:
Bogdan Treter (1936), z archiwum domowego
Kazimiery Treterowej

Kościół w Dzianiszu
Przykłady integracji tradycji i nowoczesności w architekturze sakralnej, z wyraźną dominacją form tradycyjnych oraz
historycznych, można odnotować w projektach Bogdana Tretera (1886–1945). Wynika to zarówno z czasu realizacji obiektów, jak i przekonań architekta odnośnie
do wartości motywów regionalnych
oraz historycznych, a także do ochrony
krajobrazu. Treter jest autorem projektów czterech kościołów zrealizowanych
w latach trzydziestych i czterdziestych
XX wieku, czterech rozbudów i przebudów kościołów, wielu wnętrz sakralnych
oraz kilku projektów kościołów, które nie
zostały zrealizowane.
Tak więc na przykładzie zrealizowanych kościołów Bogdana Tretera zostanie przedstawiona integracja tradycji
oraz nowoczesności.
Pierwszym zrealizowanym przez
niego obiektem sakralnym był zaprojektowany przy współpracy Stefana Meyera
w 1931 r., a wzniesiony w latach 1932–1937
kościół w Dzianiszu, koło Zakopanego.

www.nasza.pk.edu.pl

Bogdan Treter
Urodził się w Krakowie 13 lipca 1886 r.
W 1905 r. ukończył Krakowską Szkołę Realną
(C.K. Wyższą Szkołę Realną w Krakowie), a następnie rozpoczął studia w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Studiował w pracowniach m.in. Leona Wyczółkowskiego, Józefa
Mehoffera, Wojciecha Weissa i Ferdynanda Ruszczyca. Po uzyskaniu absolutorium
w ASP otrzymał środki z funduszu stypendialnego książąt Czartoryskich na studia zagraniczne. Kształcił się m.in. w Monachium,
Paryżu i Londynie.
W 1918 r. rozpoczął pracę w biurze kierownika restauracji Zamku Królewskiego na
Wawelu (pod kierunkiem Adolfa Szyszko-Bohusza). W latach 1919–1924 studiował na
Wydziale Architektury ASP w Krakowie (na
którym wykładowcami byli m.in. Izydor Stella-Sawicki, Józef Gałęzowski i Adolf Szyszko-Bohusz). W 1930 r. zdał egzamin dyplomowy
na Politechnice Lwowskiej, uzyskując tytuł inżyniera architekta. Następnie podjął pracę na
Wydziale Architektury ASP w Krakowie jako
dydaktyk.
Jeszcze przed zdaniem egzaminu na Politechnice Lwowskiej Bogdan Treter został

mianowany 7 marca 1929 r. na stanowisko
konserwatora na okręg krakowski. Zanim objął funkcję, decyzja została wstrzymana, a stanowisko pozostało nieobsadzone. W lipcu
1930 r. powierzono Treterowi kierownictwo
Oddziału Sztuki w krakowskim Urzędzie Wojewódzkim (równoznaczne z funkcją konserwatora wojewódzkiego). Obowiązki te, z roczną przerwą w 1937 r., pełnił do 1939 r. W tym
czasie liczbę zarejestrowanych w województwie zabytków zwiększył ze 114 do 400. Do
rejestru zabytków wpisał także cztery dzielnice Krakowa: Śródmieście, Stradom, Kazimierz
i Wawel z otoczeniem.
Po opuszczeniu Krakowa przez Niemców
Bogdan Treter został 5 lutego 1945 r. mianowany przez ministra kultury i sztuki Wincentego
Rzymowskiego naczelnikiem Wydziału Kultury
i Sztuki Województwa Krakowskiego. Ze stanowiska zrezygnował 1 lipca tegoż roku, aby
objąć nowo utworzoną katedrę konserwacji na
Wydziałach Politechnicznych Akademii Górniczej. Zmarł 12 listopada 1945 r.
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Pochyłe, zwężające się ku górze ściany
wieży zostały zakończone nadwieszoną dzwonnicą. Całość nakryto dachem
namiotowym ze stożkowym hełmem
w formie iglicy z czterema wieżyczkami
w narożach.
Główne wejście do kościoła zostało
umieszczone na osi wieży. W elewacjach bocznych zastosowano rozwiązania kompozycyjne, nawiązujące do
schodkowatości, od najwyższej części
bryły, czyli wieży, poprzez nawę główną do części najniższej — prezbiterium.
Podobne rozwiązania zastosowano
w kompozycji odnoszącej się do planów głębokości tła tych elewacji. Najbliżej znajduje się nawa boczna, będąca
najniższą częścią kościoła, za nią część
wyższa, czyli nawa główna i w końcu
część najwyższa — wieża.
Podobna gradacja występuje w elewacji tylnej, gdzie najbliżej znajduje się bryła
prezbiterium zwieńczona pięciokątnym
daszkiem i flankowana nawami bocznymi, a w drugim planie — schodkowo
widoczny korpus nawy głównej, wyższy
i szerszy od prezbiterium, i w końcu —
osiowo umieszczona wieża. Pomimo horyzontalnych linii kalenicy oraz okapów
dachów nawy głównej, naw bocznych
i prezbiterium, w całości dominuje wertykalny charakter bryły kościoła.

Nowoczesność w tradycyjnych
formach
W projekcie wnętrza kościoła wyraźnie
nawiązano do form historycznych, tradycyjnie występujących w drewnianym
budownictwie sakralnym. Wieża w obrębie parteru spełnia funkcję kruchty,
z której prowadzi wejście do czteroprzęsłowej nawy głównej, osiowo zamkniętej nieco węższym prezbiterium. Po obu
stronach do nawy głównej przylegają
węższe i niższe od niej nawy boczne.
W pierwszym od strony głównego
wejścia przęśle nawy głównej umieszczono chór, do którego prowadzą schody z kruchty. Nawę od prezbiterium
oddzielono opartą na dwu rysiach
belką tęczową z wyrzeźbionym „słońcem zakopiańskim”, na belce osiowo
do wysokości stropu umieszczono krucyfiks. Poniżej znajduje się drewniana
balustrada z regularnym podziałem
na kwadratowe pola oddzielone tralkami. W polach pomiędzy tralkami
zastosowano zwieńczone półkoliście
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Kościół w Jabłonce koło Krosna, widok od
strony wejścia do świątyni. Fot.: Andrzej
Białkiewicz

prześwity z drewnianym kołkowaniem
i motywem „słońca zakopiańskiego”.
Ściany wnętrz zostały podzielone za
pomocą drewnianych listew, przebiegających horyzontalnie i wertykalnie, na
regularny układ kwadratów oraz prostokątów, a pola pomiędzy nimi wypełniono deskowaniem „w jodełkę”. Nawa
główna od bocznych została oddzielona
rytmicznie rozmieszczonymi drewnianymi słupami, podtrzymującymi stropy
naw bocznych oraz ściany nawy głównej.
Słupy mają zaokrąglone mieczowania
z drewnianym kołkowaniem i wspierają profilowaną belkę. Nad nimi osiowo
umieszczono detal — zdwojone rysie;
detal, który na tej samej wysokości został
powtórzony w osiach pomiędzy słupami.
Ołtarz główny również wykonano
z drewna. Frontowa płaszczyzna mensy
została obramowana pilastrami i wypełniona deskowaniem. Nastawa ołtarza
jest tryptykiem wspartym na płaskim
cokole z ozdobnym gzymsem. W cokole osiowo umieszczono tabernakulum,
w dolnej części obramowane motywem
stylizowanego zrębu i zwieńczone trójkątnym daszkiem z krucyfiksem. Ołtarz
wieńczy ozdobny gzyms z trójkątnym
daszkiem z motywem „słońca zakopiańskiego”. Ołtarze boczne zostały zaprojektowane również w formie tryptyków,
jednak posiadają znacznie skromniejszy
detal. W niskich, ażurowych ławkach
zastosowano spójny z wystrojem całego
wnętrza motyw półkoliście zwieńczonej
płyciny z drewnianym kołkowaniem
oraz ornament kryształkowy.

Można stwierdzić, że w architekturze
kościoła wykorzystane zostały elementy tradycyjnie występujące w polskim
drewnianym budownictwie sakralnym,
a w dekoracji wnętrz oraz detalach architektonicznych wyraźnie widoczne są
motywy detalu ludowego zdobnictwa
podhalańskiego oraz stylu zakopiańskiego. Również konstrukcja obiektu oparta
jest na tradycyjnie stosowanych w tym
regionie rozwiązaniach. Stanowi to rodzaj kontynuacji charakteru miejscowej
architektury sakralnej Podhala, zaznaczając tożsamość regionu.
Trzeba jednak dobitnie podkreślić,
że wszystkie występujące tu elementy
zostały pod względem architektonicznym właściwie zinterpretowane, a jednocześnie w sposób twórczy rozwinięte
i transponowane. Pomimo zastosowania tradycyjnych form charakterystycznych dla drewnianej architektury sakralnej Podhala, wyraźnie widoczny
jest tu nurt nowoczesności.

Jabłonka: dominanta dachu
W 1935 r. na zamówienie właściciela
dóbr ziemskich w Jabłonce, koło Krosna,
Antoniego Krasińskiego (1883–1975)
Bogdan Treter wykonał projekt kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej.
Kościół został wybudowany w latach
1936–1939. Jego bryła charakteryzuje się
zwartością oraz jednorodnością występujących w niej form.
Kościół został przykryty wysokim,
przełamanym, dwuspadowym dachem,
który od strony wschodniej nad prezbiterium zakończono ortogonalnie. Dach
stanowi dominującą formę w bryle
Kościół w Jabłonce koło Krosna, widok od
strony prezbiterium. Fot.: Andrzej Białkiewicz
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całego kościoła. Jego wysokość jest trzykrotnie większa od wysokości ścian.
Na kalenicy umieszczono dwukondygnacyjną sygnaturkę zakomponowaną
na planie ośmiokąta i zwieńczoną wysokim, smukłym ostrosłupowym dachem. Kościół wykonany jest z drewna
w konstrukcji zrębowej i posadowiony
na niskiej kamiennej podmurówce.
Zarówno bryła, jak i elewacje kościoła
wykazują jednolitość w swoim charakterze. Jednoosiowa fasada składa się z wysokiego, smukłego dachu, przedzielonego poziomym daszkiem naczółkowym.
Górną część wykończono deskowaniem
„w jodełkę”. W dolnej części, poniżej dachu naczółkowego, umieszczono prostokątne okno bliźniacze, poniżej którego
znajduje się główne wejście do kościoła
z nieco wysuniętym przedsionkiem,
zwieńczonym dwuspadowym daszkiem. Okapy dachu w elewacji frontowej
łączy horyzontalnie daszek naczółkowy,
przełamany nad przedsionkiem. Fasadę
osiowo wieńczy smukła sygnaturka.
Elewacje boczne składają się z wysokiego, przełamanego dachu pokrytego
gontem oraz ścian w konstrukcji zrębowej, obitych pionowo trzema rzędami
desek. Od strony zachodniej dach kończy pionowa linia z występującymi naczółkami, umieszczonymi na fasadzie,
a od wschodniej zamknięty jest skośną
linią odpowiadającą trójkątnemu zamknięciu ścian prezbiterium. Pomimo
horyzontalnego przełamania dachu
oraz wysuniętego okapu, sygnaturka
umiejscowiona w środku kalenicy oraz
skośna linia dachu od strony wschodniej nadają elewacjom bocznym charakter smukłości. Elewacja tylna, czyli zachodnia, jest jednoosiowa, zwieńczona
smukłym, zbudowanym na oktogonie
dachem z wysoką sygnaturką, co również nadaje charakteru smukłości oraz
podkreśla jej dynamikę.
Kościół jest trzynawową bazyliką.
Główne wejście prowadzi przez kruchtę, poprzedzającą szeroką główną nawę,
którą osiowo zamyka ortogonalne prezbiterium o tej samej szerokości jak nawa.
W części nawy głównej nad wejściem
znajduje się chór. Do nawy głównej przylegają wąskie nawy boczne. Dookoła prezbiterium zaprojektowano obejście o szerokości naw bocznych, a w jego obrębie
umieszczono dwie zakrystie z aneksami.
Można stwierdzić, że rzut kościoła charakteryzuje się dużą zwartością.
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Zmodernizowane
formy
architektury
regionalnej
Wystrój architektoniczny wnętrza kościoła
w całości wykonany jest
z drewna. Jest on jednolity oraz zgodny z architekturą całej świątyni. Uzyskano spójność
przestrzenną pomiędzy
nawą główną oraz prezbiterium. Mają one tę Kościół w Skawicy. Fot.: Andrzej Białkiewicz
samą szerokość i wysoa w części górnej — kopię obrazu Matki
kość. Artykulacja architektoniczna tych
Bożej Częstochowskiej. Całość wieńczy
dwu części kościoła jest jednolita. Ściany
gzyms z trójkątnym naczółkiem. Płasznawy głównej, prezbiterium oraz naw
czyzna naczółka oraz płaszczyzny pobocznych posiadają deskowanie „w jodełmiędzy pilastrami zostały wypełnione
kę”. Strop nawy głównej i prezbiterium
deskowaniem „w jodełkę”. W dekoracji
pomiędzy belkami również wypełniono
zastosowano detal stylizowanego „słońca
deskowaniem „w jodełkę”.
zakopiańskiego”.
Nawę główną od prezbiterium odProjektując kościół w Jabłonce, Bogdziela od góry belka tęczowa, na której
dan Treter zastosował zmodernizowaosiowo do wysokości stropu umieszne formy architektury regionalnej. Do
czono duży krucyfiks z figurami Matki
budowy zastosował miejscowy mateBożej oraz św. Jana po bokach. Dołem
riał oraz podkreślił detale stosowane
przebiega ażurowa balustrada ze styliw architekturze drewnianej. Proporcje
zowanymi tralkami. W nawie głównej
wysokości dachu do ścian również naoraz prezbiterium na wysokości stropów
wiązują do budownictwa regionalnego.
naw bocznych umieszczono nieco odsuDekoracja wnętrza cechuje się wysokim
niętą od ściany listwę ozdobioną koronpoziomem artystycznym oraz skromką złożoną z linii esownicowych, a pod
nością detalu, którego motywy zostały
nią umieszczono deski z rytmicznie rozzaczerpnięte z regionalnych tematów
mieszczonymi dekoracjami stylizowaneludowych. Zarówno w architekturze
go „słoneczka zakopiańskiego”.
kościoła, jak i wystroju jego wnętrza wiNawę główną od bocznych oddziedoczne jest nawiązanie do tradycyjnej
lają słupy zwieńczone stylizowanymi
architektury regionalnej, jednak intergłowicami jońskimi, z zaciosami w napretując historyczne formy, autor nadał
rożach. Ściana wejściowa została podziejej cechy nowoczesności.
lona horyzontalnie balustradą chóru
wspartą na dwu drewnianych słupach,
Skawica: kościół w całości
identycznych jak w nawie głównej. Potynkowany
sadzka w całym kościele wykonana jest
z drewnianych, czarnych, dębowych,
Kolejny projekt kościoła, zrealizowaneośmiokątnych oraz kwadratowych płyt,
go przez Bogdana Tretera, został wykociętych prostopadle do układu ich słoja.
nany w 1937 r. dla Skawicy*. Świątynia
Na wyposażenie wnętrza składają
składa się z prostokątnej, trójprzęsłowej
się: ołtarz, ołtarze boczne, ambona, ław* W „Archiwum Rodziny Treterów”, Teki Treki. Ołtarz główny wykonany został wetera, Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział
dług projektu Tadeusza Żurawskiego.
V — materiałów kartograficznych i dokumentacji
Płaszczyznę czołową mensy wypełniono
technicznej, znajduje się projekt kościoła paradeskowaniem „w jodełkę”. W nadstawie
fialnego w Skawicy sygnowany przez B. Tretera
wprowadzono dwa smukłe pilastry. Caz datą 1937 r. W Archiwum Parafialnym w Skawicy
łość podzielono horyzontalnie na dwie
jako autor projektu kościoła zrealizowanego w laczęści gzymsem z wyciętą koronką.
tach 1938–1945 figuruje Józef Merenda. ZbudoW dolnej części, osiowo pomiędzy piwany kościół wykazuje w stosunku do projektu
lastrami, umieszczono tabernakulum,
B. Tretera bardzo niewielkie różnice.
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nawy, nieco niższego i węższego prezbiterium zakończonego ortogonalnie, po
bokach którego symetrycznie umieszczono aneksy na planie prostokątów,
gdzie znajdują się zakrystie. Nawa nakryta jest wysokim dwuspadowym dachem
z sygnaturką na kalenicy, a prezbiterium
nakryte jest dachem dwuspadowym, zakończonym ortogonalnie. Nawę kościoła
osiowo poprzedza węższa od niej kruchta, zaprojektowana na planie kwadratu.
Nad nią wznosi się graniastosłupowa
wieża nakryta hełmem.
Na zwartą bryłę kościoła składają
się cztery zasadnicze elementy: wieża,
korpus nawy, prezbiterium oraz niskie
aneksy po bokach prezbiterium.
Elewacje wykazują jednolity w charakterze wystrój architektoniczny oraz
plastyczny. Treter zaprojektował kościół
w całości tynkowany, obwiedziony niskim kamiennym cokołem**. Kamienna
dekoracja przewidziana była również na
rytmicznie rozmieszczonych skarpach,
narożnikach wieży i aneksów zakrystii.
Fasadę poprzedza graniasty korpus wieży z osiowo zakomponowanym ostrosłupowym portalem. Nad nim umieszczono smukłe, prostokątne okno, zamknięte
od góry trójkątnie, a powyżej — w tych
samych proporcjach — otwór dzwonnicy z żaluzją. W kompozycji elewacji
widoczne jest dążenie do uzyskania
symetrii. Pomimo przysadzistej bryły
kościoła fasada nadaje mu cechy wertykalne, a podkreślając jego dynamikę,
sprawia, że nabiera on cech smukłości.

To miało być skromne wnętrze?
Nie zachował się projekt wnętrza
świątyni. Być może Treter takiego projektu szczegółowo nie opracował. Na
podstawie projektu architektoniczno-budowlanego można jednak zinterpretować intencje autora odnośnie do
wnętrza kościoła.
W celu powiększenia wysokości wnętrza nawy oraz prezbiterium,
a także zachowania proporcji dachu
w stosunku do ścian zewnętrznych
Treter wzdłuż nawy po obu stronach
załamał płaszczyznę sufitu, wprowadzając płaski strop dopiero w części
dachowej. W artykulacji ścian bocznych nawy zastosowano rytmiczny
układ ostrołukowych arkad, w osiach
** Kościół został wybudowany z cegły i nie
jest tynkowany.
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których znajdują się smukłe, prostokątne okna zwieńczone trójkątnie.
Prawdopodobnie dekoracja wnętrza
kościoła miała być równie skromna,
jak jego strona zewnętrzna.
Można stwierdzić, że w projekcie
kościoła w Skawicy Bogdan Treter zastosował tradycyjne formy wywodzące
się z historycznej architektury polskiej.
W indywidualny sposób zostały one
jednak zinterpretowane, przetransponowane oraz zespolone z istniejącym
krajobrazem, w którym obiekt umieszczono, co jest pewnego rodzaju nowoczesnością tej architektury. Jest to odmiana tradycjonalizmu, pozostającego
pod znakiem romantyczno-narodowego
dekoracjonalizmu.

Niegowić: modernizm
nie przeszedł

zewnątrz ramionami nawy poprzecznej
i nieco węższym od nawy głównej prezbiterium. Między ramionami transeptu
a prezbiterium umieszczono prostokątne aneksy, gdzie znajdują się zakrystia
oraz wejście boczne. Nawa poprzeczna z jednej strony została przedłużona
kaplicą na rzucie kwadratu, zamkniętą
półokrągłą absydą. Wydłużone, nieco
węższe od nawy głównej prezbiterium
zamknięto półokrągłą absydą.

Kompozycja elementów
piętrzących się
Nawę główną osiowo poprzedza kruchta na rzucie kwadratu z aneksami po
bokach, gdzie umieszczono schody
na chór. Prezbiterium, nawę główną,
ramiona transeptu i kaplicę nakryto
dachami dwuspadowymi; zakrystię,
wejścia do naw bocznych i do prezbiterium — dachami dwuspadowymi, załamanymi po przekątnej, a nawy boczne
― dachami pulpitowymi. Nad częścią
wejściową od południa umieszczono
wieżę z wysokim hełmem.
Bryła kościoła została rozwiązana
jako kompozycja piętrzących się elementów architektonicznych. Składa się ona
z graniastej wieży, korpusu nawy głównej, niższego, wydłużonego prezbiterium,
naw bocznych oraz znacznie niższych
aneksów zakrystii i kaplicy bocznej. Kościół w całości wykonany został z cegły,
obwiedziony niskim cokołem z piaskowca. W podziale wertykalnym wszystkie
narożniki, rytmicznie rozmieszczone
skarpy oraz zamykająca kaplicę absyda
posiadają dekorację z piaskowca.

W 1925 r. Treter wykonał w formie szkiców pierwsze projekty kościoła dla Niegowici. We wstępnej wersji architekt
zaproponował budowlę w stylu modernizmu. Miał jednak świadomość, że
projekt ten może nie uzyskać aprobaty
inwestora. Świadczy o tym list Tretera
do proboszcza parafii w Niegowici. Napisał: „Bardzo jest prawdopodobne, że
projekt mój nie spotka się z przychylną
opinią pp. Komitetowych”.
Przypuszczenia architekta potwierdziły się i już w następnym roku przedstawił kolejną koncepcję projektu kościoła. Niewielkie uwagi wniósł do niej
konserwator diecezjalny ks. dr Tadeusz
Kruszyński. Ostateczna wersja projektu
uzyskała akceptację kurii diecezjalnej
oraz Wydziału Budow- Kościół w Niegowici, widok od południowego wschodu.
nictwa Urzędu Woje- Fot.: Z archiwum Parafii Wniebowzięcia NMP w Niegowici
wódzkiego w Krakowie
w maju 1930 r. Rozpoczęcie budowy planowano
najpóźniej
w 1940 r. Z powodu
różnych przeciwności
budowa kościoła została rozpoczęta dopiero
w sierpniu 1949 r. We
wrześniu 1966 r. świątynia została konsekrowana.
Jest to kościół trójnawowy na planie krzyża
łacińskiego, z dwuprzęsłową nawą główną, występującymi na
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Dyspozycję rozwiązania wnętrza
kościoła można odtworzyć jedynie na
podstawie rysunków budowlanych. Nie
zachował się bowiem projekt wnętrza
wykonany przez Tretera. Być może projekt taki w ogóle nie powstał.
Nawę główną nakryto sklepieniem
kolebkowym z lunetami, prezbiterium
— kolebką zamkniętą konchą, a nawy
boczne — płaskimi stropami. Artykulacja architektoniczna wnętrza została
jednolicie przeprowadzona za pomocą
podziałów w postaci szerokich, arkadowych łuków, którym w górnej części
nawy odpowiadają zdwojone z półkolistym zamknięciem okna. Trudno jest
precyzyjnie oceniać intencje B. Tretera
co do projektu kościoła w Niegowici,
bowiem jego budowa została rozpoczęta cztery lata po śmierci autora projektu.
Powstało kilka wersji projektu kościoła, jednak ostatecznie architekt dostosował się do oczekiwań inwestora. Można
stwierdzić, że pomimo tradycjonalizmu
i pewnej przewagi form zewnętrznych
nad treścią wewnętrzną w zaproponowanej przez B. Tretera formie architektonicznej widoczna jest wyraźnie nić
modernizmu. Zastosowane formy tradycyjne w zamierzeniu architekta nie
były jedynie formami naśladowczymi.
Architektura świątyni powstała na fali
narodowego romantyzmu i mimo cech
tradycyjnych była funkcjonalna i powiązana ze współczesnością.

*

Literatura:

Bogdan Treter był twórcą łączącym
w swej działalności: architekturę, sztukę użytkową, malarstwo, konserwację
zabytków. Był znawcą sztuki ludowej,
folkloru Podhala oraz ochrony przyrody. Ukształtował się w Krakowie,
w specyficznej artystycznej atmosferze, scalającej wiele nurtów twórczych;
w Krakowie, gdzie wątki narodowe odnajdywało się zarówno w architekturze,
rzeźbie, malarstwie i sztuce użytkowej.
Pomimo że był również autorem projektów w nurcie modernizmu, to jednak
jego twórczość w znacznym stopniu
zdominowały motywy narodowe.
Analizując architekturę jego zrealizowanych projektów kościołów, należy
wziąć również pod uwagę fakt, że powstawały one dla inwestorów, którzy
mieli tradycyjne upodobania. I chociaż
według pierwszej wersji projektu Tretera kościół w Niegowici miał reprezentować architekturę modernistyczną, to
jednak decyzja inwestora wpłynęła na
jego ostateczną formę.
Trzeba podkreślić, że istniejące
wzorce Bogdan Treter interpretował
w sposób indywidualny i twórczy.
W jego twórczości wyraźnie zauważalne są nawiązania do tradycji oraz szacunek dla przeszłości, jednak i w tych jego
dziełach wyróżnić można nowoczesne
wątki.

Karol Wojtyła i kościół w Niegowici
Po przyjęciu 1 listopada 1946 r. święceń
kapłańskich Karol Wojtyła został wysłany
przez metropolitę krakowskiego kardynała
Adama Sapiehę do Włoch na studia teologiczne. Wróciwszy do kraju, podjął swoją
pierwszą pracę duszpasterską. 28 lipca 1948 r.
kard. Sapieha powierzył mu funkcję wikarego
w wiejskiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Niegowici.
Do obowiązków Karola Wojtyły należała
przede wszystkim katechizacja, ale podjął też
inne działania: tworzył parafialne grupy młodzieżowe, założył kółko dramatyczne. 15 maja
1949 r. zaproponował wzniesienie nowego,
murowanego kościoła. Chciał w ten sposób
uczcić jubileusz 50-lecia kapłaństwa proboszcza parafii w Niegowici ks. Kazimierza Buzały.
Prace związane z budową świątyni ruszyły
w sierpniu 1949 r.
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ziemi krakowskiej”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982.
L. Palus, „Architektura sakralna regionu
Podhala. Tradycja i nowoczesność”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
P. S. Szlezynger, „Początek drogi. Pierwsza
parafia księdza Karola Wojtyły pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Niegowici”, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Niegowić 2016.
M. J. Żychowska, „Między tradycją a awangardą. Problem stylu w architekturze
Krakowa lat międzywojennych”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków
1991.

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz pracuje w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby
na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, jest prorektorem PK.
Artykuł stanowi polską wersję referatu zgłoszonego na konferencję naukową „Definiowanie
przestrzeni architektonicznej 2019”, która odbyła się na Politechnice Krakowskiej w dniach
22–23 listopada 2019 r.
Podtytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Fot.: Jan Zych

17 sierpnia 1949 r. kard. Adam Sapieha
przeniósł Karola Wojtyłę do parafii św. Floriana
w Krakowie, co dało początek bliskim związkom
przyszłego papieża ze środowiskiem Politechniki Krakowskiej. Pełniąc posługę w nowym
miejscu, Karol Wojtyła nadal interesował się
parafią w Niegowici. W 1961 r. zapadła decyzja, że wnętrze nowej świątyni zaprojektuje
dr hab. Wiktor Zin. W jego pierwszym projekcie
znalazły się wieczne lampki, mające nawiązywać do zbliżającego się jubileuszu millenium
chrztu Polski. Wiktor Zin dla nowej świątyni zaprojektował również m.in. ołtarz główny, żyrandole, chrzcielnicę i ławki.
25 września 1966 r. — w roku obchodów
tysiąclecia chrztu Polski — kościół w Niegowici
został konsekrowany. Dokonał tego metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojtyła.
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Inżynier w świecie mediów
Dla Jana Forowicza spotkanie ze Studenckim Radiem „Nowinki”
na Politechnice Krakowskiej okazało się początkiem kariery dziennikarskiej
ŻANETA SEMPRICH

N

ie żyje Jan Forowicz, dla

przyjaciół ze Studenckiego Radia „Nowinki”
Janusz, dla urzędników
Jan Włodzimierz, dla
niżej podpisanej ukochany Jaś, mąż.
Zmarł 19 listopada 2019 r. w Komorowie,
koło Warszawy po krótkiej, trwającej
niespełna trzy miesiące, nieubłaganej
chorobie. Pochowaliśmy go na naszym
miejscowym cmentarzu. Żegnała go
spora grupa przyjaciół, znajomych i kolegów — takich jak on żurnalistów. Aktywny przez całe życie — ostatnio prowadził batalię o scalenie rozproszonych
materiałów, które powinny składać się
na archiwum dziennikarskie. Zaniedbał
przez to nieco spisywanie wspomnień,
choć tak bardzo chciał dać świadectwo
prawdzie o niełatwych losach swojego pokolenia. Upubliczniał je na swojej
stronie www.forowicz.pl.

Kresowiak na Mazowszu
Urodzony 23 marca 1939 r. we Lwowie,
to miasto młodości i pierwszych lat dojrzałego życia rodziców nosił w sercu do
końca swych dni. Choć przyszło mu żyć
w Warszawie, entuzjastycznie kochał
Kraków i swoją Alma Mater. Pasjonował
się zmianami w Rzeszowie — tam zdawał maturę w Liceum im. ks. Stanisława
Konarskiego. Bieszczady jawiły się w jego
opowieściach jako niezwykłe miejsce na
ziemi. Żartował czasem, mówiąc: „bo
ja jestem człowiek z Galicji”. A Marzena
Bauman-Bosek, koleżanka ze studium
dziennikarskiego, powiedziała o nim kiedyś: „Kresowiak na Mazowszu”.
Na wszystkich wizytówkach służbowych z różnych redakcji, w których
pracował, także w dziennikach
„Rzeczpospolita” i „Polska Zbrojna”,
gdy dyrektorował w PAI-Press albo
wznawiał miesięcznik „Polska”, nawet
później, gdy był emerytem, zawsze
przed imieniem i nazwiskiem umieszczał skrót mgr inż.
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Jan Forowicz. Fot.: Jan Zych

Nie był to przypadek. Choć przez całe
dorosłe życie uprawiał zawód dziennikarza, czuł się inżynierem i chętnie to podkreślał. Pierwszy porządny etat dziennikarski uzyskał w prasie technicznej i pod
auspicjami NOT przygotowywał całkiem
nowe pismo dla mechaników i elektryków „Wiadomości Warsztatowe” (ukazywało się w latach 1968–1992). Od 1970 r. do
1981 r. był redaktorem naczelnym pisma
„TEMAT — Wynalazczość i Racjonalizacja” oraz związanego z nim kwartalnika
„Zeszyty Problemowe Wynalazczości”.
„Tylko dzięki przygotowaniu inżynierskiemu mogłem oceniać informacje i kwalifikować teksty” — mówił.
Stan wojenny z 13 grudnia 1981 r.
zmusił go do rezygnacji z tej ścieżki
zawodowej drogi. W wówczas złowieszczych, a dziś już zapomnianych
weryfi kacjach dziennikarzy uznano go za element niepewny. Mimo to
utrzymał się w zawodzie. Potem pisał
dużo dla „Rzeczpospolitej” i dziennika „Polska Zbrojna”. Współpracował
z wieloma tytułami polskimi i paroma
zagranicznymi. Został komentatorem
z zakresu spraw społecznych i sprawozdawcą parlamentarnym, ale wiedza wyniesiona z PK przydała mu się

jeszcze nieraz, choćby przy opisywaniu sporów o patent. Robił to odmiennie niż dziennikarze o innym przygotowaniu zawodowym. Potrafi ł opisać
ważne szczegóły konstrukcyjne kwestionowanego rozwiązania, a następnie — porównać to z rozwiązaniami
przeciwstawianymi. Przy wyjaśnianiu
zawiłości różnych systemów wyborczych przydawała się znajomość matematyki. Inżynierską skrupulatność
i dociekliwość w zbieraniu informacji dostrzec można w każdym jego
tekście.

Bezdomny student
Czasem zastanawiam się, kto dziś
sięg nie po lekturę jego wspomnień,
mimo że opowieść to barwna, skrząca
się szczegółami o studenckim życiu
w PRL na przełomie poodwilżowych lat
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Miał
fenomenalną pamięć, co pozwało mu
odtwarzać tamte wydarzenia z najdrobniejszymi szczegółami. Miał też skrupulatnie powiększane własne archiwum.
Oto jak opisuje swoją pierwszą wizytę na krakowskiej uczelni, było nie
było u JM Rektora. Starał się wówczas
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przenieść do Krakowa z Politechniki
Gliwickiej.
„Profesor Bronisław Kopyciński zapytał o powody przeniesienia, spojrzał
na gliwicki indeks i wpisany tam Lwów
jako moje miejsce urodzenia. Zwróciło
to jego uwagę. Niech pan usiądzie, zaprosił. Wspomniałem coś o nawiązaniu
w Gliwicach współpracy z Tygodnikiem Studenckim »Politechnik«. Wtedy
przedłużył rozmowę. Zaczął opowiadać
o Politechnice Lwowskiej i swoim redagowaniu tam pisma o tytule »Życie
Technickie«. — Przydałoby się coś takiego naszej Politechnice Krakowskiej,
stwierdził. Zaszczepił bakcyla; wkrótce jak najbardziej serio zacząłem przemyśliwać o uruchomieniu tygodnika
PK i o jego kształcie”.
Zanim jednak miał szanse zrealizować te pomysły, przyszło mu zmierzyć
się z prozą życia. Z czym zatem musiał
się uporać nowo upieczony krakowski
żak? Tak o tym opowiadał:
„W pierwszych tygodniach krakowskiego studiowania nie miałem
gdzie mieszkać. Po wyjściu z zajęć
spędzałem więc noce w poczekalniach
na dworcu Kraków Główny. Po kilku
tygodniach dworcowej bezdomności trafiłem wreszcie na mieszkanie
u pewnej krawczyni, w czeluściach
kamienicy pierwszej za »Jaszczurami«,
w stronę Grodzkiej. Właścicielka zapewniła mi składane łóżko i część pokoju przechodniego. Rano, nie później
niż o dziewiątej godzinie student musiał jednak wyjść. Wrócić mógł o 17. Regulamin ostry, ale miał uzasadnienie”.
Od godziny dziewiątej do szesnastej,
w części pokoju bliżej okna, przedsiębiorcza dama uruchamiała usługi krawieckie dla krakusów.

Najsympatyczniejsi silnikowcy
Mimo kłopotów bytowych trzeba było
się uczyć. Sprostać wymaganiom — jak
nazwał — dydaktycznych pił i innych
dydaktyków.
„Szybko się dowiedziałem, że na
Wydziale straszą studentów dwie dydaktyczne piły. Jedna to matematyczka,
pani Genowefa Majcher, docent. Podówczas nosiła tytuł »zastępca profesora,
kandydat nauk matematycznych«. Typ
wojowniczej profesorki. Drugi postrach
studentów to katedra rysunku technicznego, a raczej osoba jej szefa — podówczas docenta Jana Koreckiego.
Podczas
swoich
wykładów,
knm Majcherowa matematykę aplikowała nam w takim wymiarze i na takim
poziomie, że nawet sumiennemu studentowi trudno było nadążyć. Zniechęciła
i mnie. Nie do matematyki, bo w tym
nie byłem najgorszy, lecz do sposobu
poznawania. Inna rzecz, że te utrapione,
z powagą może zbytnią traktowane całki
i rachunki różniczkowe nigdy się później
nie przydały. Kolegom, którzy trafiali do
fabryk — również. Co innego, jeśli miałbym dzisiaj oceniać skutki piłowania
studentów przez Koreckiego. Też było
nam ciężko. Ale sprawności wyuczone
w katedrze rysunku, odwrotnie niż całki
i różniczki, bardzo się przydają. Jeszcze
ciekawsze były dla mnie późniejsze zajęcia w katedrze Koreckiego na temat teorii
mechanizmów”. Zajęcia dla myślących.
„Dziekanem Wydziału Mechanicznego był za moich czasów prof. Janusz
Walczak, szef Katedry Wytrzymałości
Materiałów. Miał dar przystępnego, nie
przeteoretyzowanego wykładu.
Przedmiot o nazwie »wytrzymałość
materiałów IV« prowadził doc. Michał

Życzkowski. W zgodnej opinii uczelnianego środowiska naukowego był
wówczas jedną z osób na Politechnice
najzdolniejszych, rokujących wielkie nadzieje naukowo-badawcze. Po latach te
przewidywania w pełni potwierdził”.
„Wśród moich nauczycieli był ówczesny doc. Kazimierz Piszczek. Jego
przedmiot to mechanika, a później —
hydro- i aeromechanika. Dydaktyk niesłychanie skupiony na swej dziedzinie
nauki i chwilami jakby nieobecny”.
Z wielu bardzo szanowanych postaci wymienia jeszcze prof. Jana M. Kaczmarka.
„Już wtedy zaliczał się do ekskluzywnego klubu pięćdziesięciu czy
sześćdziesięciu najlepszych na świecie teoretyków — specjalistów obróbki
skrawaniem. Prezentowałem mu projekt tzw. pracy przejściowej, której celem było skonstruowanie narzędzia do
wykonywania ostrzy obcęg o symbolu
RSCa 180. Projektu takiego faktycznie
potrzebowała jedna z fabryk w Cieszynie. Skoro dostałem zadanie, to narysowałem przeciągacz. Prof. Kaczmarkowi
chyba nie zaimponowałem. Dostałem
tróję. Żebym ja dzisiaj wiedział, jak Cieszyn w końcu robi te obcęgi”.
„Najsympatyczniejsza dydaktyczno-naukowa obsada na Wydziale zgromadziła się w Katedrze Silników Spalinowych. Kierowali nią profesorowie Czesław Kordziński i Tadeusz Środulski.
Środulski przyjechał do Krakowa z Politechniki Śląskiej…
Któregoś dnia w ramach konsultacji trafiłem do prof. Kordzińskiego.
Przedstawiałem ostatnią z prac przejściowych. Parę tygodni wcześniej otrzymałem zadanie — zaprojektować silnik
dieslowski do autobusu. Oczywiście,

Uroczystość wręczenia dyplomu Złotego Wychowanka PK w 2008 r. Gratulacje Janowi Forowiczowi składa prezes SWPK Jerzy Malec, treść
dyplomu odczytuje ówczesny rektor PK Kazimierz Furtak. Na zdjęciu obok: Jan Forowicz (w środku) z dyplomem Złotego Wychowanka PK,
z prawej Jan Karpiel-Bułecka. Fot.: Jan Zych
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Jan Forowicz w towarzystwie prezes SWPK Izabeli Paluch podczas spotkania 3 grudnia
2018 r. w murach Alma Mater z okazji 60. rocznicy powołania do życia Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej. Fot.: Jan Zych

znowu, swoim zwyczajem, zabrałem się
do roboty, wybierając układ dość niezwykły. Nie wiadomo po co, notorycznie chwytałem się za dzieła nietypowe.
Stworzyłem projekt ośmiocylindrowego
boksera. Chodziło mi o włożenie tego
napędu pod podłogę. O ile wiem, nikt
podówczas nie myślał o podobnych
rozwiązaniach, skądinąd dzisiaj powszechnych. Koncepcja była tak ambitna, żem się w tym trochę zakałapućkał.
Notabene, to niepotrzebne czasem piętrzenie kłopotów zdarza mi się do dzisiaj, wszelako nadal je lubię”.

Nie chodząc łatwymi drogami
Nie tylko nauką żyli wówczas studenci. Politechnika — uważa autor wspomnień — była poodwilżowo rozpolitykowana. Pisze: „Każdy przejaw odwilży
witaliśmy entuzjastycznie. Może tylko
z domieszką naiwności co do nadziei
na trwałą normalizację. Tymczasem
z Warszawy w tzw. teren znowu zerkał
komuszy zamordyzm. Krótka radość
z odwilży. Także na PK znalazło się
paru, którzy będą próbowali odbudować
mocne struktury partyjne. Odzew naukowców był umiarkowany, młodzieży
studenckiej — znikomy. Jednak w gronie
kilkutysięcznej społeczności uczelnianej
pojawiają się nowi komunoaktywiści.
Wśród nich świeżo upieczony magister
inżynier, ksywa Brzydki. Był działaczem
komitetu uczelnianego partii.
Plotki głosiły, że poprosił jednego
z pracowników naukowych o pomoc
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w napisaniu rozprawy doktorskiej.
W zamian przyrzekł odpłatę w postaci ułatwienia objęcia sukcesji po sędziwym profesorze, czyli stanowisko
szefa katedry. Studenci mówili o roli
»cichego murzyna«. Brzydki nie dotrzymał przyrzeczenia. Murzynowi
odwdzięczył się w szczególny sposób.
Spowodował powołanie siebie samego
na p.o. szefa instytutu”.
Dodajmy – Brzydki odegrał w życiu
Jana Forowicza istotną rolę. Zadbał, aby
nie mógł skorzystać z przyznanej już
praktyki zagranicznej w zakładach metalowych Esslingen w Schwarzwaldzie
(RFN). Próbował załatwić swemu antagoniście wilczy bilet jako odwet za jego
publikację w tygodniku „Politechnik”.
W efekcie Forowicz po studiach szybko
zdecydował się opuścić Kraków i zgubić
złowróżbną znajomość.
„Bardzo mi miał za złe, że odmawiałem wstąpienia do PZPR. Na dodatek
byłem samosterujący. Coś tam majstrując przy gazetce uczelnianej, nie biegałem po błogosławieństwo Komitetu
Uczelnianego”.
Wróćmy jednak do publikacji, która w intencji Brzydkiego miała zaowocować relegowaniem Janka z uczelni.
Historia miała punkt kulminacyjny —
wielkie zgromadzenie w klubie „Pod
Przewiązką”.
„Zgodnie z oceną wydaną przez kolegów, najbardziej emocjonującym wydarzeniem krótkiej historii akademika
na Bydgoskiej był miting wywołany
ujawnieniem fałszerstwa wyborczego. Na

przełomie stycznia i lutego 1964 zgromadził w pomieszczeniu klubu »Przewiązka« społeczność studencką PK. Zgromadzeni żywo reagowali na moją publikację
»Teatr antydziałaczy — Zmącona rzeka«,
zamieszczoną w Tygodniku Studenckim
»Politechnik«. Tekst ukazał się w numerze 14 z datą 25.I.1964. W tytule wyrazy
»Zmącona rzeka« dopisał osobiście Witek
Błachowicz, wtedy zastępca naczelnego.
Artykuł interwencyjny omawiał
fałszerstwo wyborcze podczas wyłaniania władz samorządu studenckiego.
W środowisku zawrzało. Przy okazji
ujawniło się parę innych nagannych
zachowań i nieporządków w akademiku, zawinionych przez kolegów działających w poczuciu bezkarności. Były
przypadki zastraszania kolegów i koleżanek chcących położyć temu kres. Artykuł rozchwytywano. Tygodnik został
rozkupiony w kilkuset egzemplarzach”.
W numerze 19/64 „Politechnika”
ukazało się wymowne wyjaśnienie
Rady Uczelnianej ZSP PK. Wybory zostały powtórzone.

Pyrrusowe zwycięstwo?
Brzydki, który był wtedy członkiem
sekretariatu KU PZPR do spraw młodzieży, uznał, że publikując „Teatr antydziałaczy” autor ugodził w jego partyjnych pupilków, więc powinien za to
odpokutować. Powtórzono Forowiczowi,
że — podobno — w gronie Egzekutywy
KU PZPR Brzydki nazywał go elementem
wywrotowym, którego to określenia za
hańbę przyjmować nie myślał, ale przyjemnie to nie brzmiało. Brzydki zażądał
od rektora relegowania autora artykułu
z uczelni. I wtedy pomocną dłoń podał
opiekun redakcji „Politechnika”, prof. Roman Ciesielski. Zapytał ponoć wysłannika Egzekutywy, ni mniej ni więcej: czy
aby ktoś w tym całym komitecie uczelnianym PZPR nie zgłupiał do reszty?
I tak toczy się ta opowieść o ebonitowym „Pionierze”, który cechował
się pewną wyjątkową zaletą: dobrze
wyłapywał pasma stacji Radia Wolna Europa. O tym, z jakiego powodu
do pracy dyplomowej w postaci opisu
i rysunków dodał coś jeszcze. (W dyskrecji przed wszystkimi, także przed
promotorem sporządził model swego
dźwigu. Obawiał się bowiem dżentelmena, który miał powody, by podważyć
tę pracę). O bujnym życiu kulturalnym,
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bogatym w wyprawy do teatru Skuszanki w Nowej Hucie i wykłady z historii sztuki. Jednak osobny i szczególny
rozdział w tych opowiadaniach zajmuje
„Wolne Radio Nowinki”.
„Gdy tylko zamieszkałem w akademiku na ul. Bydgoskiej, zorientowałem
się, że planują uruchomić radiowęzeł.
Wszystko działo się, rzecz jasna, za wiedzą i aprobatą JM Rektora Bronisława
Kopycińskiego i prorektorów. Zdawali sobie oni sprawę z tego, że w Polsce
skrępowanej cenzurą radio studenckie
da naszemu środowisku ździebko swobody, może ułatwi studentom mówienie
własnym głosem”.
Radio wciąga, absorbuje czas wolny,
ale też bardzo rozwija. A więc — odciąga młodych ludzi od różnych złych nawyków i uwalnia od nudy.
„Włączyłem się w to dzieło” — opowiada. „W zespole redakcyjnym i technicznym spotkałem wiele fajnych postaci.
Z powodów oczywistych mogę przypomnieć niektóre tylko nazwiska, takie jak:
Eugeniusz Zychowicz, Kazimierz Kłoda,
Bogdan Iżycki, Henryk Gorzka, Stanisław
Gródek, Jerzy Pisiewicz i Jurek Jamroży,
Tadeusz Mateja, Sławomir Szewczykowski. W amplifikatorni przesiadywali często Jan Pawluśkiewicz i Zbyszek Kalinowski. Z dziewczyn ozdobę radia stanowiły:
Lucyna Jurkowska, Zofia Kucharska, Irena Sumera, Zuzanna Bebak. Techniczne
problemy próbowali ze zmiennym szczęściem rozwiązywać: Józef Śwircz, Wojciech Waligórski, Ryszard Niżnik i Zenon
Szymański”.

Szerzej potraktował doświadczenia
radiowe w broszurce „Wolne Radio Nowinki”. Zadbał, by pierwsza ich edycja
otrzymała numer ISBN i została rozesłana do największych bibliotek. Egzemplarze drugiego wydania (uzupełnionego)
przesłał m.in. do Biblioteki PK. Jako jedno ze świadectw przeszłości zainteresowały one pewną studentkę polonistyki,
która napisała o radiu pracę magisterską.

Czy warto spisywać?
Opowieść tę zakończył pytaniem: czy
warto spisywać wspomnienia? I natychmiast odpowiedział: „Zajmowanie
się historią ma jeden podstawowy walor; umacnia w przekonaniu, że na tym
świecie nawet od jednostek coś jednak
zależy. Moje studiowanie to drobny epizod przeszłości uczelnianej. Ale przecież z podobnymi mi kolegami czuliśmy
i czujemy wspólnotę. Jednoczyły marzenia o silniejszej Polsce. Budowa i doskonalenie to filary mentalności inżyniera.
Ona przekłada się na postawy społeczne.
Ucząc się, studenci Politechniki Krakowskiej też czegoś wtedy na drodze ku demokracji dokonywali. Funkcjonując jako
inteligencja techniczna, powoli odrzucaliśmy moskiewskie idee i okrucieństwo,
przestawaliśmy się bać. Przemiany takie
warto uchwycić w kadrze, zwłaszcza że
— również z przyczyn naturalnych —
pamięć tamtego czasu zanika.
Poznawanie zaś uchroni od któregoś
z tak częstych dzisiaj błędów ahistoryzmu. Nasza uczelnia nigdy nie była

Zebranie w krakowskim akademiku na ul. Bydgoskiej 19, „Pod Przewiązką”. Trwa dyskusja
po opublikowaniu w „Politechniku” przez Jana Forowicza tekstu o manipulacjach przy wyborach do samorządu studenckiego. W efekcie wybory powtórzono. Przemawia kierownik
radiowęzła T. Mateja. Fot.: Tadeusz Wilk

»czerwona«. Ponadto, zawsze przepojona chęcią budowania czegoś trwałego.
Co dzisiaj o oporze starszych roczników
wobec wypaczeń ustrojowych piszą
na stronie internetowej studentów PK?
Nic. Dla twórców strony www przemiany biorą się znikąd. Demokracja skądś
przychodzi na PK i tak sobie już jest”.

Dziennikarz, przyzwoity
człowiek
Żegnaliśmy go 23 listopada ubiegłego
roku, w dzień ciemny, wietrzny i lodowaty. Jeśli oglądał z nieba uroczystości
pogrzebowe, to nie wątpię, jak bardzo był
zaskoczony liczną obecnością przyjaciół,
kolegów i znajomych. Także tym, co mówiono na jego temat. Przyjechał mikrobus
z kolegami ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, z prezesem Krzysztofem
Skowrońskim, który tak ciepło opowiedział o nim nad jego grobem. Była mocna
delegacja ze Spółdzielni „Batory Wschód”
z prezesem Zbigniewem Węgorkiem na
czele. Krewni z Sanoka, Szczecina, Wołowa i Gdyni. Z Krakowa Zosia z Geniem
Zychowiczowie z Radia „Nowinki”. Koledzy jeszcze z „Politechnika”, „Tematu”,
„Rzeczpospolitej” i innych redakcji.
Koledzy po piórze żegnali go różnymi tekstami. „Odszedł redaktor Jan Forowicz, dziennikarz, przyzwoity człowiek” — napisał Tomasz Domalewski
(dawniej — kolega z prasy studenckiej),
na portalu wpolityce.pl. Aldona Kraus
(lekarka, poetka) pisała: „Bogu dziękujemy za jego obecność w naszym życiu
i modlimy się za jego świetlistą duszę”,
zaś Anna Marszałek (dawna koleżanka
z „Rzeczpospolitej”): „Dlaczego go lubiliśmy? Lwowiak, niezwykle czarujący,
człowiek z pasją, związany z Rzeszowem. Żegnaj, Janku!”.
Natomiast dawny kolega z Radia
„Nowinki”, dziś starszy pan, Józef Śwircz
napisał: „Mając we wdzięcznej pamięci jego osobowość pełną młodzieńczej
energii i zapału, pamiętając jeszcze niedawno prowadzone długie rodaków rozmowy, zbyt trudno powiedzieć: »Żegnaj,
Janku!«. Może już lepiej i łatwiej: »Do zobaczenia! Choćby w snach«”.

Żaneta Semprich — mgr praw, absolwentka
Uniwersytetu Warszawskiego; żona Jana Forowicza, dziennikarka związana z wieloma redakcjami, w tym dziennikiem „Rzeczpospolita”.
Tytuł i podtytuł pochodzą od redakcji.

www.nasza.pk.edu.pl

Nasza Politechnika nr 2 (198) luty 2020

27

KALEJDOSKOP

Wręczono Nagrodę im. Jerzego Ciesielskiego

Za wypełnianie posługi wobec rodzin
Po raz dwudziesty czwarty Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło” przyznał Nagrodę im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego,
Ojca Rodziny. Laureatem został arcybiskup
Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 24 stycznia 2020 r. na macierzystej
uczelni patrona nagrody — Politechnice
Krakowskiej.
Prof. Janusz Kawecki, wygłaszając tradycyjną laudację, przypomniał najważniejsze
fakty z życia laureata. Marek Jędraszewski
urodził się 24 lipca 1949 r. w Poznaniu i tu też
na Papieskim Wydziale Teologicznym uzyskał licencjat kanoniczny z teologii. Studia
kontynuował na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie,
uczelnia wyróżniła go złotym medalem za
pracę licencjacką z filozofii. Za obronioną
w 1979 r. pracę doktorską otrzymał złoty medal Ojca Świętego Jana Pawła II.
Po powrocie do Polski wykładał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu; był też redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”. W 1991 r. uzyskał
habilitację na Wydziale Filozoficznym
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a w 1998 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 r. otrzymał tytuł profesora
nauk teologicznych.
W 1997 r. Jan Paweł II mianował
ks. dr. hab. Marka Jędraszewskiego biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. W 2012 r. przyszła nominacja, z rąk

Nagrodę laureatowi wręczył redaktor naczelny „Źródła” dr inż. Adam Kisiel

papieża Benedykta XVI, na arcybiskupa
metropolitę łódzkiego. W 2016 r. papież
Franciszek mianował abp. Jędraszewskiego metropolitą krakowskim. Od 2014 r. metropolita jest zastępcą przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski.
W laudacji prof. Janusz Kawecki zaznaczył, że przyznanie nagrody jest podziękowaniem za wypełnianie posługi naukowca, duszpasterza i biskupa wobec rodzin
w Polsce. Laudator podkreślił heroiczną
odwagę laureata w głoszeniu prawdy, dodając, że postawa ta jest dla wielu punktem odniesienia w podejmowaniu przez
nich drogi życia.
W uroczystości uczestniczyła żona Jerzego Ciesielskiego
Postaci patrona nagrody
— Danuta Ciesielska
poświęcone było wystąpienie
rektora PK prof. Jana Kaziora.
Jerzy Ciesielski był inżynierem budownictwa. Pracował
naukowo i wykładał na Politechnice Krakowskiej. Jednocześnie działał w duszpasterstwie akademickim. Poznał tu
Karola Wojtyłę, z którym się
zaprzyjaźnił. W 1970 r. zginął
w katastrofie promu w Sudanie, gdzie pracował czasowo
na Uniwersytecie Chartumskim. Prof. Jan Kazior przypomniał, że Jerzy Ciesielski był
ceniony przez studentów. Jako
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wspaniały naukowiec i ojciec rodziny stanowił wzór człowieka. Dla wielu pracowników Politechniki Krakowskiej był przykładem, jak należy żyć, stwierdził rektor.
Nagrodę wręczył redaktor naczelny
„Źródła” dr inż. Adam Kisiel. Zabrawszy
głos, laureat odwołał się do dokumentów
ogłoszonych przez św. Jana Pawła II, takich
jak „Fides et ratio”, „Redemptor hominis”
czy „List do rodzin” z 1994 r. Nawiązując
do tego ostatniego, abp Marek Jędraszewski powiedział: — Kościół musi iść drogą
rodzin, by pokazywać im całą wielkość, całą
godność małżeństwa i rodziny; by uświęcać
te najbardziej podstawowe wspólnoty społeczne; by dzięki temu budować dobrą przyszłość społeczeństw, narodów i państw.
W uroczystości uczestniczyła żona Jerzego Ciesielskiego — Danuta Ciesielska.
Do Sali Senackiej PK przybyli też laureaci
nagrody z lat poprzednich, w tym o. Tadeusz Rydzyk oraz ubiegłoroczny laureat
Bogdan Chazan. Obecny był proboszcz
parafii św. Floriana w Krakowie ks. prałat Grzegorz Szewczyk. Wraz z rektorem
PK władze uczelni reprezentowali prorektorzy: prof. Tadeusz Tatara, dr hab. Marek
Stanuszek, prof. PK i dr hab. inż. Jerzy Zając,
prof. PK.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych
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Krzysztof Pszczółka na czele FUT
Mgr inż. Krzysztof Pszczółka, który 1 grudnia 2019 r. przejął obowiązki przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej, od 1 stycznia
bieżącego roku kieruje również pracami
Forum Uczelni Technicznych. Na stanowisko przewodniczącego FUT został wybrany
podczas zjazdu tej organizacji w grudniu
w Rzeszowie.
Mimo ukończenia w 2019 r. studiów
II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, na kierunku technolo-

gia chemiczna, Krzysztof Pszczółka nadal
pozostaje studentem Politechniki. Obecnie na WIiTCh kontynuuje studia II stopnia
na kierunku biotechnologia. Niezależne
Zrzeszenie Studentów doceniło jego dużą
aktywność w różnych gremiach, nie tylko
studenckich, przyznając mu w minionym
roku Studenckiego Nobla. Sylwetkę Krzysztofa Pszczółki przedstawiliśmy w numerze
9/2019 „Naszej Politechniki”.

(ps)

Fot.: Jan Zych

Beletrystyka w zbiorach Biblioteki PK
AGNIESZKA BOGUSZ

Reportaże, kryminały, powieści biograficzne to tylko nieliczne przykłady utworów
literackich gromadzonych i udostępnianych w Bibliotece Politechniki Krakowskiej.
Od stycznia zeszłego roku lista bestsellerowych tytułów ciągle rośnie.
Wprawdzie biblioteki techniczne nie
mają obowiązku gromadzenia literatury
pięknej, wychodzą jednak naprzeciw potrzebom użytkowników i wprowadzają do
księgozbioru pozycje najchętniej czytanych autorów. Gromadzenie takiej kolekcji
w Bibliotece PK było odpowiedzią na prośby użytkowników, w szczególności grona
naukowego. Obecna na PK od 2007 r. forma
udostępniania książek za pomocą bookcrossingu, czyli pozostawiania przeczytanych lub zbędnych książek w oznaczonych
miejscach, na tzw. „półkach” i zabierania
innych, okazała się niewystarczająca.
Z początkiem zeszłego roku zapytaliśmy więc użytkowników o to, jakie książki
chcieliby wypożyczać w naszej Bibliotece.
Badanie przeprowadzono w formie elektronicznej na stronie internetowej Biblioteki oraz w formie tradycyjnej. Wpłynęło
kilkaset wypełnionych ankiet. W ankiecie
zawarto pytanie o to, jakiego typu literatura najchętniej będzie przez respondentów
wypożyczana. Wśród najbardziej oczekiwanych pozycji znalazły się: kryminały,
literatura science fiction, reportaże i biografie. Na dalszym miejscu uplasowały się: romanse, literatura obyczaju, powieści, dramaty, książki przygodowe, poradniki oraz
rozrywkowe. Biorąc jednak pod uwagę
charakter oraz budżet biblioteki, groma-
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dzone są przede wszystkim książki z pierwszej grupy.
W zbiorach Biblioteki PK znajduje się
obecnie 500 nowych książek z tej kolekcji.
Czytelników zainteresowanych korzystaniem z tego typu księgozbioru ciągle przybywa, a niewątpliwym hitem ostatnich
miesięcy są powieści noblistki Olgi Tokarczuk. (Wszystkie jej książki można czytać
do końca 2020 r. w wersji elektronicznej
w bazie ibuk.pl). Wśród bestsellerów są
również kryminały Remigiusza Mroza.
Okres wypożyczeń jest taki sam, jak
w przypadku pozostałych książek: 60 dni
z możliwością 5 prolongat. By dotrzeć do
pozycji z księgozbioru beletrystycznego,
w katalogu komputerowym Biblioteki należy rozwinąć wyszukiwanie zaawansowane
i zaznaczyć typ dokumentu „beletrystyka”.
Książki można wypożyczać w Bibliotece
PK przy ulicy Warszawskiej 24, jak również
w oddziale biblioteki na Wydziale Mechanicznym przy alei Jana Pawła II 37. Dla pracowników obu kampusów wprowadzono

usługę transportu książek, ułatwiającą dostęp do księgozbiorów. Pracownicy Wydziału Mechanicznego mogą zamawiać książki
z kampusu przy ulicy Warszawskiej i odebrać je w wypożyczalni na Wydziale Mechanicznym. Usługa dotyczy również pracowników z kampusu przy ulicy Warszawskiej.
Rozszerzenie księgozbioru jest odpowiedzią na zapotrzebowanie użytkowników,
którzy w bibliotece akademickiej szukają nie
tylko treści naukowych, ale także literatury,
przy której można odpocząć. Biblioteka nie
jest już tylko miejscem do nauki, ale także
miejscem do spędzania wolnego czasu i regeneracji sił. W związku z tym poszerzenie
wachlarza ofert bibliotek naukowych wydaje się trafnym posunięciem.
Z raportu „Stan czytelnictwa w Polsce
w 2018 roku”, opracowanego na podstawie
badania przeprowadzonego przez Bibliotekę Narodową, wynika, że posiadanie książek w domach nie jest powszechne, a duże
księgozbiory domowe posiada bardzo wąska grupa osób. Grupa 35 proc. respondentów w próbie ogólnopolskiej przyznała, że
w swoich domach nie ma żadnych książek
lub że są to podręczniki szkolne. Tak ważne jest, by biblioteki wszystkich typów zapewniały więc dostęp do zróżnicowanego
rodzaju literatury i ciągle poszerzały ofertę
dla czytelników. Biblioteka PK, wpisując się
w te trendy, wychodzi z coraz to nowszymi
pomysłami, aby zachęcić użytkowników do
korzystania z jej usług i księgozbioru.
Mgr Agnieszka Bogusz kieruje Oddziałem
Udostępniania Zbiorów Biblioteki PK.
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Ćwierć wieku z mostami Europy i świata

Po wyprawie na Cypr i do Indii
strukcji Mostowych, Metalowych
i Drewnianych WIL PK był wykład
„Woda filarem życia”. Maria Salwa, która jest alergologiem, pulmonologiem i pediatrą, mówiła
o roli wody w przyrodzie i znaczeniu wody dla człowieka.
Maria Salwa zwróciła uwagę, że w różnych sytuacjach
— takich jak przebywanie na
dużych wysokościach, praca
fizyczna, choroby, stany emocjonalne — człowiek powinien
pić więcej wody (pod postacią
herbaty, kawy, soków itp.), aby
utrzymać homeostazę wodno-elektrolitową. Przy czym nie
sama woda jest tu ważna, ale
rozpuszczone w niej mikroele- Euromostowiec Roku 2019 Maria Salwa oraz Mostowiec
Świata Roku 2019 Janusz Rymsza
menty (np. wapń, magnez, sód,
potas). Zbyt niski poziom potasu może
Franciszek Brodzki, szef Biura Turyspowodować nawet zaburzenia rytmu
stycznego „Anitour”, przedstawił proposerca czy pracy mięśni.
zycje wypraw w roku bieżącym. W Europie
Tytułem Mostowca Świata Roku
celem będzie zapewne Szkocja, natomiast
2019 uhonorowany został dr hab. inż. Japlany wyprawy światowej przewidują odnusz Rymsza, prof. IBDiM, uczestnik sześciu
wiedzenie kilku krajów Azji Centralnej (pod
europejskich i trzech wypraw światowych.
uwagę brane są: Kirgistan, Tadżykistan,
Dyplom KKMMiD WIL PK przyznano mu
Turkmenistan, Uzbekistan i Kazachstan).
na podstawie referatu „Wiadukt Polcevera
W spotkaniu powyprawowym wziął
w Genui — charakterystyka i przyczyny kaudział prof. Kazimierz Furtak — przewodtastrofy”.
niczący Centralnej Komisji ds. Stopni i TySpecjalistyczny, acz
tułów, przewodniczący Komitetu Inżynierii
Kazimierz Flaga pomysłodawca i organizator wypraw
nie pozbawiony wątków
Lądowej i Wodnej PAN, stojący także na
mostowych prezentował wydawnictwo będące owocem
anegdotycznych
wykład
czele Kapituły Dyplomu Euromostowca.
wyprawy do Japonii w 2018 r.
kończył się konkluzją, że
Spotkanie prowadził prof. Tadeusz Tatara
po okresie bezpieczne— prorektor PK, przewodniczący Kapituły
go użytkowania (który
Dyplomu Mostowca Świata. Obecny był
może trwać np. pięćdzieprzewodniczący Małopolskiej Okręgowej
siąt lub sześćdziesiąt lat)
Izby Inżynierów Budownictwa Mirosław
most może być: wzmocBoryczko.
niony, rozebrany albo
Nie mogło, oczywiście, zabraknąć
ulec katastrofie. Dlatego
prof. Kazimierza Flagi, inicjatora wypraw
projektant takiej konmostowych i ich głównego organizatora.
strukcji powinien zadbać,
Prof. Flaga poinformował zebranych, że
aby obiekt było łatwo
na wzór wypraw urządzanych od ćwierćwzmocnić lub równie
wiecza pod szyldem Politechniki Krałatwo rozebrać. Wystąkowskiej pojawiły się również podobne
pienie Janusza Rymszy
przedsięwzięcia, których organizatorami
obecnych na sali specjasą stowarzyszenia techniczne w Krakowie
listów w dziedzinie bui w Warszawie.
dowy mostów pobudziło
do ożywionej wymiany
(ps)
poglądów.
Zdjęcia: Jan Zych
Podsumowaniu dwóch ubiegłorocznych
wypraw mostowych było poświęcone
spotkanie, które odbyło się 11 stycznia 2020 r. na Politechnice Krakowskiej.
Uczestnicy spotkania wspominali miejsca
odwiedzone w 2019 r. na Cyprze i w Indiach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
podróż na Cypr była już dwudziestą piątą
wyprawą europejską. Poza Europę mostowcy wybrali się dwunasty raz.
Trwający od kilku miesięcy remont budynku Galerii „Gil”, w którym od lat zbierali
się uczestnicy wypraw mostowych, spowodował, że tym razem spotkanie powyprawowe miało miejsce w pawilonie Galerii „Kotłownia”. Były wspomnienia z obu
podróży oraz przyznanie tytułów Euromostowca i Mostowca Świata. Był też wernisaż wystawy fotografika Jana Zycha, który
swoim aparatem uwiecznił podróż na Cypr.
Zdjęcia były tym ciekawsze, że kraj ten Polacy odwiedzają niezbyt często. O walorach
fotografii wykonanych przez Zycha mówił
prof. Stefan Dousa, który jako przewodniczący Rady Galerii PK otworzył wystawę.
Tytuł Euromostowca Roku 2019 przypadł w udziale lek. med. Marii Salwie
— uczestniczce czterech europejskich
wypraw mostowych i jednej wyprawy
światowej. Podstawą do wręczenia dyplomu wystawionego przez Katedrę Kon-
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Politechnika Krakowska w mediach
Wyborcza.pl
11 stycznia 2020 r.
Zieleń wymknęła się spod
kontroli
Do Bielska-Białej przyjechali studenci architektury krajobrazu na Politechnice Krakowskiej, działający w Kole Naukowym „Arboris” wraz ze swoim opiekunem dr. inż. arch.
kraj. Wojciechem Bobkiem. Przyjechali zobaczyć opuszczony bielski cmentarz ewangelicki. Zachwycili się tym miejscem. Chcą
przygotować koncepcję rewitalizacji. (...)
Nie przeraził ich stopień dewastacji zapomnianego cmentarza. Ostatnie pochówki
odbyły się tutaj lata temu. Mało kto przychodzi na zapomniane groby. Większość
bliskich pochowanych tutaj ludzi wraz
z końcem wojny w panice opuściła miasto.
Przez lata nekropolię dewastowali wandale. — Kryzys może być najlepszą szansą na
odbudowę. Często gdy mamy do czynienia
z zabytkową przestrzenią, obojętnie, czy to
budynek, teren zielony, czy też nekropolia, jeśli stopień jej dewastacji nie jest duży, boimy
się podjąć jakiekolwiek działania, żeby nic nie
zepsuć. Tutaj już nic się chyba zepsuć nie da
— mówi opiekun koła.

31 stycznia 2020 r.
Mglista przyszłość kładki
Dębniki — Salwator. Eksperci
z Politechniki: Wybudujmy tam
most tramwajowy
Kładka pieszo-rowerowa między Dębnikami a Salwatorem budzi coraz większe
emocje i kontrowersje. Tymczasem eksperci z Politechniki Krakowskiej proponują: zamiast niej zbudujmy most tramwajowy. Sprawa budowy kładki, która
ma złączyć dwa brzegi Wisły między
Dębnikami a Salwatorem, utknęła w martwym punkcie — pomiędzy wojewódzkim
a miejskim konserwatorem zabytków. (...)
Miejscy aktywiści podkreślają, że budowa
kładki między Dębnikami a Salwatorem
nie tylko skróci dystans pomiędzy brzegami Wisły, ale — podobnie jak kładka Bernatka — je ożywi. (...) Przyglądający się gorącej dyskusji inżynierowie z Politechniki
Krakowskiej idą o krok dalej. I proponują,
by do pieszych i rowerzystów dołączyć pasażerów tramwaju. — Miasto powinno wrócić do koncepcji linii tramwajowej z Azorów
do Kapelanki. Zamiast kładki wyłącznie dla
pieszych i rowerzystów między Dębnikami
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a Salwatorem potrzebny jest most, którym
pojadą także tramwaje — uważa dr Marek
Bauer, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK. Pomysł pojawił się już w opracowanym na zlecenie miasta studium
w 2016 r. Zakłada przebieg linii tramwajowej z Azorów przez Cichy Kącik, dalej ulicą
Piastowską do pętli Salwator i przez Wisłę
do ulicy Kapelanka.

Radio „Kraków”
14 stycznia 2020 r.
Prof. Szarata: „ograniczenia
to dobry pomysł, ale należy
wprowadzać je stopniowo”
Intensywne działania związane z wymianą
pieców oraz walka ze smogiem, pochodzącym z zanieczyszczeń transportowych
— to kluczowe założenia aktualizowanego
Programu Ochrony Powietrza dla Małopolski. Władze województwa zaproponowały
pięć wariantów dotyczących tego, w jaki
sposób ograniczyć zanieczyszczenia komunikacyjne. Jedne z nich stawiają na tworzenie stref Czystego Transportu w miastach
powyżej 50 tysięcy, inne na ograniczenie
wjazdu do centrum dla pojazdów z silnikami niespełniającymi określonych norm
emisyjnych. Najbardziej restrykcyjna opcja
zakłada, że po Krakowie mogłyby jeździć
wyłącznie pojazdy elektryczne i napędzane wodorem. „Trudno nie mówić o wpływie
na jakość powietrza transportu samochodowego. W Krakowie badań na ten temat
przeprowadzono bardzo dużo. Wykonywali je m.in. specjaliści z Politechniki Krakowskiej. Przy pomocy specjalistycznych
urządzeń tylko z Alej Trzech Wieszczów
udało się zebrać prawie 3 tony pyłów, które zalegały na drodze. A my tym wszystkim
oddychamy” — przekonuje w rozmowie
z Radiem „Kraków” prof. Andrzej Szarata
z Katedry Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej. Zdaniem prof. Szaraty
— ograniczenia to dobry pomysł, ale należy wprowadzać je stopniowo. „Na skrajne podejście jest po prostu za wcześnie.
Wciąż bardzo mało mamy pojazdów elektrycznych, wodorowych prawie w ogóle,
pojedyncze egzemplarze. Ograniczenie we
wjeździe innych pojazdów spowodowałyby zamknięcie centrum dla mieszkańców.
A transport zbiorowy nie podoła takiemu
obciążeniu. Część podróży można odbyć
pieszo lub rowerem, ale to za mało”.

DziennikPolski24.pl,
Gazeta Krakowska.pl
28 stycznia 2020 r.
Kraków. Autonomiczny
tramwaj jeździł po mieście.
Co go wyróżnia? Brak...
motorniczego
Pierwszy w Polsce tramwaj autonomiczny,
który jedzie bez motorniczego, przejechał trasę z przystanku Muzeum Narodowe do Cichego Kącika w Krakowie. Tym
razem to komputer decydował o ruszaniu z przystanku, prędkości, otwieraniu
drzwi, włączeniu dzwonka. (...) To projekt
naukowo-badawczy autonomizacji jazdy
tramwajem, który realizują: NEWAG SA,
Instytut Pojazdów Szynowych Wydziału
Mechanicznego Politechniki Krakowskiej,
CYBID Sp. z o.o., MEDCOM Sp. z o.o. oraz
MPK w Krakowie.
O autonomicznym tramwaju m.in.: TVN,
TVN 24, TVP Info, TVP 2, TVP Kraków, Polska Agencja Prasowa, Radio „Kraków”, Radio RMF, Radio Zet, Radio Eska, MeloRadio,
AntyRadio, „Gazeta Wyborcza”, Onet, Interia,
„Fakt”, „SuperExpress”.

Forum Akademickie.pl
29 stycznia 2020 r.
FutureLab na Politechnice
Krakowskiej wesprze
studenckich innowatorów
FutureLab — studenckie laboratorium innowacji powstało na Politechnice Krakowskiej. Będzie finansowo i organizacyjnie
wspierać realizację projektów naukowych
studentów uczelni. Na początek otrzymają
oni blisko 300 tys. zł. Specjalnie na potrzeby studenckiego laboratorium Politechnika
przeznaczyła ponad 200 m² powierzchni
coworkingowej przy ul. Lea 114 (dawne
CEBEA) w Krakowie. Młodzi inżynierowie wszystkich branż, w których kształci
PK, będą tu mieć do darmowej dyspozycji
sale do dyskusji i pracy w grupach, prowadzenia szkoleń i eksperymentów. Projekt
wnętrz FutureLab stworzyli studenci architektury i inżynierii wzornictwa przemysłowego PK pod kierunkiem wybitnych mentorów z branży designu.
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„Personifikacje kulinarne”
Fotografie Piotra Bieńka
12 grudnia 2019 r. — 9 stycznia 2020 r.
Piotr Bieniek — absolwent AGH, doktor
nauk chemicznych; artysta fotografik,
członek rzeczywisty ZPAF oraz Fotoklubu
RP, posiada tytuł AFIAP. Nauczyciel fotografii, egzaminator OKE w zawodzie fototechnik. Jako pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prowadzi
m.in. dwa cykle wykładów o tematyce fotograficznej oraz zajęcia popularyzujące
fotografię. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestnik wielu wystaw zbiorowych. Wiele jego prac uczestniczyło w międzynarodowych salonach pod patronatem
FIAP i PSA. Zdobywał nagrody i wyróżnienia
w prestiżowych międzynarodowych konkursach Px3 (Prix de la Photographie, Paris),
London International Creative Competition,
International Photography Awards, Moscow
International Foto Awards.
O swej pracy pisze: „W fotografii interesuje mnie forma i sens obrazu niezależnie
od tego, do jakiego gatunku on należy. Fo-

tografuję to, co wydaje mi się interesujące
tematycznie lub wizualnie. W konsekwencji tematyka moich fotografii jest zróżni-

cowana. Jednak szczególnie zaciekawiło
mnie podobieństwo form i znaczeń w różnych skalach i kontekstach”.

„CYPR 2019” w fotografii Jana Zycha
11–31 stycznia 2020 r.
Tradycją stały się styczniowe spotkania
mostowców, przy okazji których otwierana jest wystawa przypominająca ostatnią z odbytych wypraw europejskich.
W 2019 r. była to XXV Europejska Wyprawa Mostowa na Cypr. Zdjęcia wykonał
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Jan Zych, jej uczestnik i „nadworny” fotografik. Tym razem Autor wystawy skupił
naszą uwagę na smaczkach i detalach,
wśród których mostów próżno szukać, za
to zaserwował konfrontację Cypru południowego z północnym.
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Bowling na PK
Trudny egzamin
Gdyś jest już szczęściem upojony,
że zdałeś wszystkie egzaminy,
że dyplom będzie Ci wręczony
i gratulacje od rodziny,
to się zaczynasz zastanawiać:
zdobyłem, com miał do zdobycia.
Lecz to nieprawda, będziesz zdawać
egzamin najtrudniejszy… z życia.
Krzysztof Konstanty Stypuła

W tradycyjnym turnieju bowlingu, który odbył się na Politechnice
Krakowskiej pod koniec 2019 r., tym razem triumfował prorektor
Tadeusz Tatara. Miejsca na „podium” wywalczyli także prorektor
Jerzy Zając i kanclerz Leszek Bednarz. Głównie jednak liczyła się
możliwość relaksu i miłego spędzenia czasu przed kolejnym pracowitym rokiem.
Zdjęcia: Jan Zych

