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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 

oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Minęły święta Bożego Narodzenia, spotkania opłatkowe, 
kolędowanie zorganizowane przez studentów; minął kolejny 
rok kalendarzowy, rozpoczął się nowy — 2012. Wiążemy z nim 
duże nadzieje.

Proszę pozwolić, że na początku nawiążę jeszcze do gru-
dniowego posiedzenia Senatu, na którym został przyjęty nowy 
statut naszej uczelni. Jest to najważniejszy dokument spośród 
kilkudziesięciu, które musiały powstać lub być znowelizowane 
po wejściu w życie znowelizowanej ustawy „Prawo o szkolnic-
twie wyższym”. Dyskusja na temat nowego „Statutu” była pro-
wadzona od maja, a od października toczyła się na kolejnych 
trzech posiedzeniach Senatu. To długi czas, ale tak ważny 
dokument nie mógł być przyjmowany pochopnie. Ostatecznie 
został uchwalony przy tylko jednym głosie przeciwnym. Ser-
decznie dziękuję Zespołowi i Senackiej Komisji Statutowej, 
poszerzonemu Kolegium Rektorskiemu oraz Senatowi PK za 
zaangażowanie w prace nad „Statutem” i jego uchwalenie.

Na grudniowym posiedzeniu Senatu zostały także przed-
stawione plany rozwoju bazy dydaktycznej i badawczej Poli-
techniki Krakowskiej na najbliższe latach. Dotyczą one wszyst-
kich kampusów naszej uczelni. Co ważne — są to realne plany, 
których realizację już rozpoczęto. Na jeden z nowych budyn-
ków praktycznie pozyskaliśmy już środki fi nansowe zewnętrz-
ne (wkład własny to tylko 15 proc.), a w przypadku drugiego 
mamy pozwolenie na budowę. Został też ogłoszony przetarg 
na projekt kolejnego przedsięwzięcia. W ostatnich dniach 
uzyskaliśmy także dofi nansowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację kom-
pleksowego remontu budynku Wydziału Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej, podobnego pod względem zakresu do remon-
tu budynku Wydziału Inżynierii Środowiska.

Gdy piszę te słowa (pierwsze dni 2012 r.), nie jest jesz-
cze znane końcowe rozliczenie fi nansowe poprzedniego roku. 

Jednak już można powiedzieć, że 2011 r. pod względem fi -
nansowym był dobry dla Politechniki Krakowskiej. Można było 
między innymi realizować ponad 180 większych i mniejszych 
przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych (głównie za środ-
ki pozyskane poza dotacją stacjonarną). 

Dziękuję wszystkim, którzy wspierali władze uczelni w sta-
raniach o pozyskiwanie środków oraz — co podkreślam z mocą 
— przejawiali inicjatywę oraz podejmują skuteczne działania. 
Oznacza to, że coraz większy krąg pracowników angażuje się 
bardzo aktywnie na rzecz uczelni. W 2012 r. wkraczamy z rów-
nie ambitnymi planami związanymi z modernizacją infrastruk-
tury Politechniki.

Na 19 stycznia zaprosiłem społeczność Politechniki Kra-
kowskiej na otwarte zebranie dotyczące aktualnych problemów 
naszej uczelni. To trzecie takie spotkanie, będące kontynuacją 
zapoczątkowanych dwa lata temu spotkań władz uczelni z całą 
społecznością Politechniki Krakowskiej. Bezpośredni kontakt 
z pracownikami i studentami daje inspirację do działania oraz 
wskazuje istotne problemy codzienności.

Zbliżają się zimowa sesja egzaminacyjna i obrony prac dy-
plomowych studentów I stopnia. Życzę wszystkim studentom 
dobrych ocen, a pracownikom satysfakcji z wiedzy i umiejętno-
ści zdobytych przez studentów. Liczę na to, że wielu absolwen-
tów studiów I stopnia będzie studiowało na naszej uczelni na 
stopniu II.

Na łamach „Naszej Politechniki” spotykamy się po raz pierw-
szy w 2012 r. Chciałbym życzyć wszystkim zdrowia, szczęścia 
i pomyślności oraz sukcesów, aby był to rok zrealizowanych 
ambitnych planów i marzeń. Tego życzę wszystkim Pracowni-
kom, Studentom, Przyjaciołom i Sympatykom Politechniki Kra-
kowskiej oraz Państwa najbliższym. 

Kazimierz Furtak
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Warszawska 24 przyciąga wzrok

Jak cię widzą, tak cię piszą. To stare porzekadło, zna-
ne Polakom już w XVI w., mogłoby służyć dziś za motto 
przedsięwzięcia, które dobiegło końca na początku grud-
nia ubiegłego roku. Chodzi o renowację frontu najbardziej 
reprezentacyjnego budynku Politechniki Krakowskiej, 
będącego wizytówką całej uczelni. Po zdjęciu rusztowań 
nasza wizytówka zajaśniała nowym blaskiem. I to całkiem 
dosłownie.

Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej, który jest jedno-
cześnie siedzibą władz rektorskich Politechniki, pokryty paty-
ną dziejów (a mówiąc mniej górnolotnie: warstwą zabrudzeń 
naniesionych w ciągu dziesięcioleci przez krakowskie po-
wietrze), od dawna zasługiwał na solidną kąpiel. I stało się. 
Wykonane prace nie ograniczyły się jednak do odczyszcze-
nia elewacji. Skorzystano z okazji, by przywrócić budynkowi 
jego historyczny wygląd — przynajmniej w takim stopniu, 
w jakim było to możliwe. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu 
lat możemy dziś dostrzec w tym obiekcie pierwotny zamysł 
projektanta.

Przywrócić utracone walory

Dla lepszego zrozumienia intencji rozpoczętej w ubiegłym 
roku rewitalizacji gmachu należy przypomnieć kilka podsta-
wowych faktów z przeszłości. Budynek „Lądówki”, podob-
nie jak i pozostałe historyczne zabudowania kampusu przy 
ul. Warszawskiej, powstał w drugiej połowie XIX w. jako obiekt 
koszarowy armii Franciszka Józefa I. Po różnych perypetiach 
dziejowych w latach 40. zeszłego stulecia został przekazany 
ówczesnym Wydziałom Politechnicznym Akademii Górniczej, 
późniejszej PK. Na przełomie lat 60. i 70., powiększając bu-
dynek, zmieniono jego bryłę. Dobudowano wtedy dodatkowe 

kondygnacje, co spowodowało, że obiekt stracił swe charak-
terystyczne cechy — przede wszystkim podwyższony korpus 
główny i cztery narożne wieżyczki.

Teraz postanowiono przywrócić budynkowi utracone walo-
ry, przynajmniej w stopniu w jakim było to możliwe. Oczywiście, 
nie wchodziło w grę odtworzenie w pełni stanu początkowego, 
bo oznaczałoby to utratę wielu pomieszczeń dydaktycznych. 
Można było jednak zaznaczyć na fasadzie zapis historyczny, 
odróżniając fakturą i kolorystyką fazy powstawania budynku. 
W jego XIX-wiecznej części pozostawiono oryginalną fakturę 
ceglaną, natomiast wątki dobudowane w wieku XX utrzymano 
konsekwentnie w tonacji popielatej. Dzięki temu już na pierw-
szy rzut oka widać, gdzie kończy się dzieło wzniesione w cza-
sach C.K. Austrii, a zaczyna część dobudowana prawie sto lat 
później. 

Zastępca dyrektora technicznego PK Zbigniew Jasak, któ-
ry zaprojektował zmiany w wyglądzie gmachu i nadzorował ich 
przeprowadzenie, zwraca uwagę, że chodziło nie tylko o za-
znaczenie początkowej formy budynku, ale przede wszystkim 
o przywrócenie mu dominującej roli w tej części miasta. Wszak 
funkcję taką gmach pełnił od początku swego istnienia. Sytuację 
zmieniło dopiero w ostatnim czasie wzniesienie między ulicami 
Warszawską i Pawią kompleksu mieszkaniowego „Angel City” 
— stanął niemal dokładnie naprzeciwko kampusu Politechniki. 
Projektując rewitalizację gmachu, oczekiwano więc, że główny 
gmach Politechniki znowu stanie się urbanistyczną dominantą 
tego miejsca.

Cegły — do wymiany

Istotnym elementem całego przedsięwzięcia było oczysz-
czenie elewacji z ciemnego osadu, który nagromadził się przez 
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dziesięciolecia. Zbigniew Jasak wyjaśnia, że początkowo my-
ślano o piaskowaniu, ale z pomysłu zrezygnowano, gdyż grozi-
łoby to znacznymi zniszczeniami powierzchni elewacji. Zdarcie 
wierzchniej warstwy spowodowałoby w przyszłości szybszą 
destrukcję cegły. Dlatego też zdecydowano się posłużyć me-
todą chemiczno-termiczną. Polega ona na użyciu pary nasyco-
nej odpowiednimi związkami chemicznymi, które rozpuszczają 
wszystkie zanieczyszczenia — zarówno zwykły kurz i zabru-
dzenia, jak i naloty biologiczne. 

Po takiej kąpieli parowej mur spłukano wodą i wysuszo-
no, a następnie przystąpiono do klasyfi kacji cegieł. Cegły 
będące w złym stanie trzeba było wydłubać z muru i zastą-
pić nowymi. Szczególnie dużo cegieł należało wymienić na 
pierwszej kondygnacji — w partii cokołu nawet do 20 proc. 
W tym celu zlecono wykonanie dziewięciu różnych odmian 
cegieł o odpowiednich gabarytach i takich własnościach, ja-
kie miała cegła używana w XIX w. Zadania podjęła się Ce-
gielnia „Trojanowscy” SC z Kraśnika, mająca doświadczenie 
w tej dziedzinie. Uzupełniono też ubytki kamiennych parape-
tów i nadproży.

Prace rozpoczęto jeszcze z końcem wiosny od bocznej 
(tej od strony Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputero-
wej) elewacji, która stała się swego rodzaju poligonem do-
świadczalnym przed przystąpieniem do rewaloryzacji frontu 
budynku. Dlatego tę część odnawiano bardzo długo — aż pięć 
miesięcy. Dalsze prace potoczyły się już znacznie szybciej. 
Udało się je zakończyć na przełomie listopada i grudnia (jeśli 
nie liczyć drobnych poprawek konserwatorskich). W tym cza-
sie temperatura zaczęła spadać poniżej wymaganego pozio-
mu 10°C, dlatego na fi niszu trzeba było elewację „opakować” 
foliowymi osłonami, pod które agregat wdmuchiwał ciepłe 
powietrze. Prace wykonała Spółdzielnia Wielobranżowa Tar-
nowskie Góry. 

Przy okazji prowadzonych robót wyeksponowano znajdują-
cą się w tym miejscu od dłuższego czasu, ale wcześniej niezbyt 
widoczną, tablicę obok głównego wejścia. Przypomina ona, 
że w budynkach należących dziś do kampusu PK (zwanych 
w okresie II RP koszarami im. Jana III Sobieskiego) działał od 
25 marca do 1 września 1939 r. sztab Armii „Kraków” pod ko-
mendą gen. bryg. Antoniego Szyllinga. Tablica została odświe-
żona i zakonserwowana.

Warto podkreślić, że bezpośredni nadzór konserwatorski 
nad pracami sprawował Jan Janczykowski, dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Zwykle w takich 

przypadkach urząd konserwatorski deleguje do nadzoru swo-
ich inspektorów. Tym razem było inaczej. Jan Janczykowski, 
osobiście doglądając wykonywanych robót, wprowadził cenne 
korekty do procesu renowacji budynku. 

Zgodnie z wytycznymi konserwatorów

Na elewacji frontowej, poza przywróceniem wątków utra-
conych, pojawiły się też elementy, których wcześniej nie było. 
Uważny rzut oka na najwyższe piętro budynku pozwala do-
strzec wystające z muru poziome panele o wyglądzie kratownic 
— tzw. łamacze światła. Z większej odległości są praktycznie 
niewidoczne, a spełniają bardzo pożyteczną funkcję, bowiem 
rozpraszają wpadające przez okna do sal promienie słoneczne. 
Można w ten sposób uniknąć efektu olśnienia światłem odbitym 
od blatów stołów, jak również zmniejszyć napór energii cieplnej. 
Pomysł wprowadzenia owego rozwiązania podsunął prorektor 
PK prof. Wacław Celadyn.

Odnowiono też i podświetlono litery znajdującego się na 
środku fasady napisu: POLITECHNIKA KRAKOWSKA. Najbar-
dziej jednak rzuca się w oczy dodane w trakcie obecnego re-
montu godło uczelni. Pojawiło się ono na najwyższej kondygna-
cji budynku. Rozważano różne sposoby jego wyeksponowania, 
ostatecznie jednak trzeba było dostosować się do wytycznych 
konserwatorów zabytków. Z tej strony nie było np. zgody na 
umieszczenie godła poza obrysem fasady budynku. Nie moż-
na też było wykorzystać 
koloru granatowego, ta-
kiego jaki występuje w lo-
gotypie uczelni (architekci 
wiedzą, że kolory tego 
typu pogarszają czytel-
ność napisów na budyn-
kach). W godle PK użyto 
więc, w uzgodnieniu 
z konserwatorem, barwy 
ciemnego metalu fortecz-
nego na tle jasnego meta-
lu polerowanego. A dzięki 
zastosowaniu specjalnej 
technologii pola, które za 
dnia są ciemne, po zmro-
ku zaczynają jasno świe-
cić. Tym samym godło 
staje się jeszcze lepiej 
widoczne. F

ot
.: 

Ja
n 

Z
yc

h

F
ot

.: 
Ja

n 
Z

yc
h

F
ot

.: 
Ja

n 
Z

yc
h



1/2012 NASZA POLITECHNIKA

55

Te
m

at
 n

u
m

er
u

Od 13. Pułku Piechoty 

do „Lądówki”
Budynek Wydziału Inżynierii Lądowej, w którym swo-

ją siedzibę mają władze Politechniki Krakowskiej, został 
wzniesiony w latach 1872–1878. Powstał — wraz z resztą 
zespołu koszarowego przy ul. Warszawskiej — w efekcie 
porozumienia władz miejskich Krakowa z władzami woj-
skowymi w sprawie wyprowadzenia załogi wojskowej 
z pomieszczeń na wzgórzu wawelskim. Pierwotnie pełnił 
funkcję budynku sztabowego.

Obiekt został zaprojektowany przez bliżej nam nieznanych woj-
skowych architektów austriackich. Projekt techniczny należy wią-
zać z osobą Antoniego Łuszczkiewicza, który był autorem projektu 
budowlanego koszar, zwyczajowo nazywanych koszarami arcy-
księcia Rudolfa (Kronprinz Rudolf Kaserne) od imienia ówczesne-
go następcy tronu.

Budynki przy ul. Warszawskiej 24 były pierwszym nowoczes-
nym kompleksem koszarowym wzniesionym w Twierdzy Kraków. 
Głównym obiektem tego zespołu, liczącego początkowo siedem 
budynków, był gmach sztabowy. Na jego pierwszym piętrze 
w centralnym ryzalicie od strony wschodniej mieściły się gabi-
net dowódcy pułku i biblioteka ofi cerska. W gmachu znajdowały 
się ponadto m.in. pomieszczenia pułkowej szkoły podofi cerskiej, 
świetlicy i biblioteki podofi cerskiej, sala prób orkiestry pułkowej 
(na drugim piętrze) oraz izby mieszkalne, w tym również dla mu-
zyków. Na parterze były kantyny dla szeregowców i podofi cerów 
oraz związane z nimi składy (gdzie składowano m.in. wino). 

Od początku w koszarach stacjonował krakowski 13. Pułk 
Piechoty (noszący imię sławnego austriackiego dowódcy 
hr. Guidobalda von Stahremberga), do którego od 1867 r. re-
krutowano wyłącznie mieszkańców Krakowa. W 1912 r. jego 
miejsce zajął cieszyński 100. Pułk Piechoty. Po odzyskaniu nie-
podległości koszary, przejęte przez Wojsko Polskie, otrzymały 
w 1918 r. imię króla Jana III Sobieskiego. Przebywały tu różne 
jednostki, a od marca 1939 r. sztab Armii „Kraków”. W okresie 
okupacji do obiektów wprowadziły się jednostki lotnictwa nie-
mieckiego Luftwaffe, a zespół nazwano imieniem Manfreda 
von Richthofena, asa lotniczego z czasów I wojny światowej. 

W 1945 r. na krótko koszary zostały przejęte przez oddziały 
sowieckie. Począwszy od 1948 r. rozpoczął się proces przekazy-
wania przez władze Ludowego Wojska Polskiego poszczególnych 
zabudowań Politechnice Krakowskiej. W dawnym budynku szta-
bowym zadomowił się Wydział Budownictwa Lądowego.

(Na podstawie dokumentacji sporządzonej 
na potrzeby prac renowacyjnych)

Zbigniew Jasak, który zna odpowiedź na każde pytanie do-
tyczące wykonanych prac, radzi też spojrzeć w perspektywę 
ul. Warszawskiej od kościoła św. Floriana: odnowiony gmach 
pięknie zamyka lunetę widokową ulicy. Podobny efekt widać 
przy najeździe na wiadukt z ul. 29 Listopada. Teraz, gdy się 
spogląda na budynek, mijając go pieszo, tramwajem czy sa-
mochodem, nie ma wątpliwości, że to właśnie on dominuje nad 
otoczeniem. 

Ciąg dalszy nastąpi

Widok więc cieszy, ale to jeszcze nie koniec dzieła. Ba, 
nawet nie połowa! Na swoją kolej czeka teraz druga bocz-
na elewacja budynku, od strony Wydziału Inżynierii Środowi-
ska. Powinna zostać odnowiona do maja. A potem przyjdzie 
czas na pozostałe mury gmachu, czyli te od strony dziedziń-
ca. I tutaj wygląd budynku nieco się zmieni, przewidziano 
bowiem zrekonstruowanie historycznego, dedykowanego 
Franciszkowi Józefowi I napisu, który oryginalnie, w czasach 
austriackich, znajdował się ponad wejściem głównym, na 
zwieńczeniu gzymsu fasady środkowej. Ów napis — brzmiący 
„FRANCISCUS IOSEPHUS I. MDCCCLXXIV” — znamy tylko 
z fotografi i archiwalnych. 

Dodajmy jeszcze, że od strony ul. Warszawskiej, przed ele-
wacją, stanie tablica, na której wyświetlane będą najbardziej 
podstawowe informacje o uczelni. Zostanie ona tak usytuowa-
na, aby była dobrze widoczna zarówno od ul. Warszawskiej, 
jak i Pawiej, tak dla osób wjeżdżających do centrum miasta, 
jak i jadących w przeciwną stronę. A latem 2012 r. ma zostać 
ukończona renowacja dwóch następnych budynków — Wy-
działu Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydziału 
Inżynierii Środowiska. Prace już rozpoczęto. Będą prowadzone 
w ramach umów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. 

U swego zarania Politechnika Krakowska otrzymała jako 
siedzibę specyfi czny kompleks budynków, jedyny tego typu ze-
spół obiektów w mieście. Jego historyczne walory zaczynamy 
w pełni doceniać dopiero teraz. Przywracanie mu dawnej świet-
ności to doskonała inwestycja w wizerunek uczelni. To także 
wkład, jaki nasza uczelnia wnosi w proces upiększania zabyt-
kowej architektury swego miasta. 

Lesław Peters 
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Przygotowanie specjalistów łą-
czących wiedzę i umiejętności inży-
nierskie z wiedzą i umiejętnościami 
projektantów wzornictwa jest celem 
studiów, które zostaną uruchomione 
wspólnie przez Akademię Sztuk Pięk-
nych w Krakowie i Politechnikę Kra-
kowską. Porozumienie w tej sprawie 
podpisano 5 grudnia na PK.

Zaoferowanie dobrze pomyślanego 
i sprawnie działającego produktu my-
śli inżynierskiej nie jest dziś gwarancją 
sukcesu rynkowego. Aby produkt zyskał 
przychylność klienta i dobrze się sprze-
dawał, musi również mieć atrakcyjny wy-
gląd. Dotyczy to nie tylko luksusowych 
samochodów, ale w coraz większym 
stopniu przedmiotów codziennego użyt-
ku. Dlatego dzisiejszy inżynier musi nie 
tylko posiadać wiedzę z zakresu mate-
matyki i fi zyki, ale także być przygotowa-
ny do korzystania z możliwości oferowa-
nych przez wzornictwo przemysłowe. 

Umowa przewiduje, że nowy kieru-
nek studiów będzie prowadzony na Wy-
dziale Mechanicznym PK we współpra-
cy z Wydziałem Form Przemysłowych 
ASP. Będą to początkowo studia I stop-
nia, z czasem rozwinięte do poziomu 
II stopnia, a być może także poszerzone 

Politechnika Krakowska podpisała umowę z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie

Dla inżyniera z duszą artysty

o studia doktoranckie. Porozumienie 
zakłada możliwość odbywania zajęć 
specjalistycznych w obiektach naszego 
partnera. W celu przygotowania studiów 
— w szczególności opracowania progra-
mów i zapewnienia minimum kadrowego 
— spośród pracowników obu uczelni zo-
stanie powołana rada programowa. 

Oczekuje się, że absolwent kierun-
ku „inżynieria wzornictwa przemysłowe-
go” będzie umiał rozwiązywać typowe 
zadania z zakresu objętego tymi stu-
diami. Będzie też miał ogólną wiedzę, 
niezbędną do rozumienia społecznych, 
ekonomicznych, prawnych i innych 
poza technicznych uwarunkowań wzor-
nictwa przemysłowego. Będzie ponadto 
w podstawowym stopniu znał się na er-
gonomii oraz na estetyce przedmiotów 
użytkowych i komunikacji wizualnej. 

Projektowany kierunek studiów wy-
chodzi naprzeciw potrzebom dzisiejsze-
go rynku pracy. Można się jednak spo-
dziewać, że przyciągnie on spore grono 
młodych ludzi nie tylko ze względu na 
rysujące się dla nich perspektywy zawo-
dowe, ale również będzie atrakcyjny jako 
oferta dla umysłów ścisłych o ciągotach 
artystycznych. A, jak wykazuje praktyka, 
takich osób na Politechnice nie brakuje. 

Poza ustaleniami dotyczącymi po-
wołania nowego kierunku studiów umo-
wa przewiduje możliwość rozszerzenia 
współpracy m.in. o tworzenie wspólnych 
programów badawczych. Podpisali ją 
rektorzy obu uczelni — ze strony ASP 
prof. Adam Wsiołkowski, ze strony PK 
— prof. Kazimierz Furtak. 

(ps) 

„Naszej Politechnice” 
na piętnastolecie
Biorę do ręki świeżo wydany
Miesięcznik, pięknie ilustrowany.
Z okładki pisma jasno wynika,
Że to jest „Nasza Politechnika”.
Czyli, że nasze zawiera sprawy,
Nasze nadzieje, nasze obawy,
Nasze porażki i osiągnięcia,
Milowe kroki, drobne potknięcia.
I tak, przez pełne piętnaście lat
Politechniczny przedstawia świat.
A że to Kraków, gdzie przyznać muszę,
Lubimy różne jubileusze,
Więc niepodobna, by mi umknęła
Okrągła data, co Wam stuknęła.
Dziękując, płacę tym, czym ja mogę,
A więc wierszykiem i dobrym słowem.
Mądrych autorów, hojnych sponsorów
I dobrych, życzę, ocen rektorów.
Chochlik niech Wasze omija łamy,
Niech gości humor, który kochamy.
Niech przybywają kolejne latka,
By nam dorosła ta nastolatka.

Krzysztof Konstanty Stypuła  

15 lat minęło
Zaledwie miesiąc temu nasze 

pismo świętowało wydanie setne-
go numeru, a tu… znowu jubile-
usz! Właśnie mija 15 lat od chwili, 
gdy „Nasza Politechnika” po raz 
pierwszy trafi ła do rąk Czytelników. 
Miało to miejsce w styczniu 1997 r. 

Jubileusz jest dość skrom-
ny, szczególnie jeśli mierzyć go 
krakowską miarą (pod Wawelem 
pierwsza gazeta ukazała się 351 lat 
temu), więc poprzestańmy tylko na 
odnotowaniu rocznicy. Tym bardziej 
że w sukurs przybył nam profesor 
Krzysztof Konstanty Stypuła, który 
podsumował nasze piętnastolecie, 
posługując się mową wiązaną. Od-
dajemy zatem głos Autorowi wier-
sza, Czytelnikom życząc (niestety, 
tylko prozą) przyjemnej lektury za-
równo niniejszego, jak i następnych 
numerów „Naszej Politechniki”.

Redakcja
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Jedną z trzech indywidualnych 
nagród ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego, przyznanych w 2011 r., 
otrzymał prof. Andrzej Kadłuczka 
z Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej. Ceremonia wręczenia 
nagród, w której uczestniczyła mi-
nister Barbara Kudrycka, odbyła się 
16 grudnia w Warszawie.

Prof. Andrzej Kadłuczka dostał na-
grodę w kategorii badań na rzecz rozwo-
ju społeczeństwa. Jednym z czynników 
decydujących o jej przyznaniu był fakt 
prowadzenia przez uczonego od 35 lat 
badań nad integracją architektury zabyt-
kowej z oczekiwaniami współczesnego 
społeczeństwa. Szczególnym uzewnętrz-
nieniem bogatych doświadczeń laureata 
w tej dziedzinie jest projekt podziemnego, 
utworzonego pod płytą Rynku Głównego 
muzeum, które stanowi ewenement na 
skalę międzynarodową. Ekspozycja od 
początku istnienia przyciągnęła rzesze 
zwiedzających, a przed kasą muzeum 
często tworzą się długie kolejki. 

Na dorobek uczonego, który w latach 
1993–1999 był dziekanem Wydziału 
Architektury PK, składa się wiele pro-
jektów i realizacji konserwatorskich do-
tyczących m.in. takich obiektów w Kra-
kowie, jak: kościół św. Salwatora, Teatr 
im. J. Słowackiego czy Stary Teatr. Owe 
dokonania konserwatorskie ściśle wią-
żą się z prowadzonymi przez uczonego 
badaniami nad praktycznym wykorzy-
staniem dziedzictwa architektoniczne-
go w edukacji i rozwoju intelektualnym 
społeczeństwa. Podczas grudniowego 
wręczenia nagród prof. Kadłuczka po-
wiedział, że dziedzictwo historyczne 
i kulturowe powinno być traktowane jako 
motor rozwoju cywilizacji.

Nagrody ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego przyznawane są od 2006 r. 
w trzech kategoriach. W 2011 r. otrzymali 
je również: w dziedzinie badań podstawo-
wych — prof. Arkadiusz Wójs z Politech-
niki Wrocławskiej za prace w zakresie 
fi zyki materii skondensowanej, przybli-
żające moment skonstruowania kompu-
tera kwantowego; w dziedzinie badań 
na rzecz rozwoju gospodarki — prof. An-
drzej Kowalczyk z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu za prace z optyki, 
prowadzące do wdrożenia spektralnego 
tomografu optycznego, znacznie popra-
wiającego komfort badań okulistycznych 
pacjentów. Ogółem do nagród kandydo-
wało 61 naukowców z całego kraju.

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej w krajowej czołówce

Nagroda ministra dla prof. Andrzeja Kadłuczki

*
Nagrodzeni przez ministra nauki 

zostali też autorzy dwu książek, które 
powstały na Politechnice Krakowskiej. 
W kategorii osiągnięć naukowych uho-
norowani zostali dr Krzysztof Tomczyk 
i prof. Edward Layer z Wydziału Inży-
nierii Elektrycznej i Komputerowej PK za 
publikację „Measurements, Modelling 
and Simulation of Dynamic Systems”. 
Nagrodę zespołową za osiągnięcia dy-
daktyczne otrzymali też dr Jarosław Ba-
jer i dr hab. Krzysztof Knapik, którzy są 
autorami podręcznika „Wodociągi”.

(ps)

Honorowa Nagroda Stowarzy-
szenia Architektów Polskich jest 
najważniejszym wyróżnieniem, ja-
kie przyznaje polskie środowisko 
architektoniczne. Pod koniec ubie-
głego roku nagroda ta trafi ła do rąk 
prof. Dariusza Kozłowskiego — dzie-
kana Wydziału Architektury Politech-
niki Krakowskiej.

Jest to wyraz wielkiego uznania 
dla dorobku twórczego profesora, 
a jednocześnie ogromny honor dla 
kierowanego przez niego wydziału. 
Nagrodę wręczono 17 grudnia w sie-
dzibie SARP w Warszawie, gdzie przy 

tej okazji zorganizowano wystawę prac 
malarskich prof. Dariusza Kozłowskie-
go, powstających w fazie wstępnej 
projektowania budynków. Ekspozycję 
tę będzie można niebawem zobaczyć 
też w Krakowie.

Przyznaniu Honorowej Nagrody 
SARP sporo uwagi poświęciły krakow-
skie media. Przypomniano, że jest to 
siódme takie wyróżnienie dla krakow-
skiego architekta w 45-letniej historii 
nagrody. Na naszych łamach o wyda-
rzeniu napiszemy szerzej w następnym 
numerze.

(ps)

Prof. Dariusz Kozłowski 
uhonorowany przez SARP

W ciągu najbliższego roku w Krako-
wie ma powstać Centrum Kościuszkow-
skie. Utworzone zostanie w miejscu, 
gdzie do tej pory stał zniszczony frag-
ment XIX-wiecznego fortu pod kopcem 
Kościuszki. W ośrodku będzie placów-
ka muzealna poświęcona Naczelnikowi. 

Patron PK będzie miał centrum w Krakowie
Przewiduje się m.in. odtworzenie wnętrz 
historycznego dworku na Mereczow-
szczyźnie, gdzie patron Politechniki 
Krakowskiej przyszedł na świat. W no-
wocześnie urządzonym centrum odby-
wać się będą konferencje i wystawy. 
Przedsięwzięcie już przyniosło pozy-

tywny skutek: zlikwidowano szpecące 
teren rumowisko, gdzie zalegało około 
30 ton gruzu. Na potrzeby rewaloryzacji 
i adaptacji starych murów Unia Europej-
ska przyznała 6 mln zł.

(R.)
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Kronika

Grudzień

25 XI — 5 XII „Mikołajki” — akcja zbierania pieniędzy na prezenty dla dzieci z domów dziecka, zorganizowana przez Radę Osiedla Domów Stu-
denckich PK i Uczelnianą Radę Samorządu Studentów PK.

2 XII Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu w Bergen (Norwegia). Rozmowy na temat nawiązania współpracy.
3 XII Siatkarskie Grand Prix dla Pracowników o Puchar JM Rektora Politechniki Krakowskiej.
5 XII Podpisanie porozumienia pomiędzy PK i ASP w Krakowie w sprawie uruchomienia wspólnego kierunku studiów „inżynieria wzor-

nictwa przemysłowego” (IDE — Industrial Design Engineering). 
 Konferencja „Współpraca samorządu terytorialnego, gospodarczego i nauki w zakresie wspierania przedsiębiorstw” zorganizowa-

na przez Wydział Mechaniczny PK.
6 XII Otwarcie konferencji IT Academy Day. Jej współorganizatorem był pełnomocnik rektora ds. informatyzacji uczelni.
7 XII Seminarium w ramach ogólnopolskiego cyklu „Komercjalizacja nauki pod skrzydłami Aniołów Biznesu” współorganizowana przez 

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej.
8 XII VII Halowe Mistrzostwa Politechniki Krakowskiej w Tenisie Ziemnym.
9 XII Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych.

 Spotkanie z prof. Michałem Karońskim, przewodniczącym Rady NCN, poświęcone pozyskiwaniu środków na badania naukowe.
10 XII Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki.
12 XII Otwarcie wystawy fotografi i Roberta Basia „Wędrówki dalekie i bliskie” w Galerii PK „Gil”.
13 XII Spotkanie podsumowujące tegoroczne Dni Jana Pawła II. PK była ich głównym organizatorem.
14 XII Podczas posiedzenia Rady Wydziału Mechanicznego wręczono Nagrodę im. Profesora Kazimierza Szewczyka, przyznawaną co 

roku najlepszemu absolwentowi studiów dziennych Wydziału Mechanicznego.
15 XII Spotkanie z okazji 10-lecia Studenckiego Koła Naukowego Matematyków.
16 XII Uroczyste przedświąteczne spotkanie członków Senatu i przedstawicieli pracowników PK.

Uroczystości jubileuszowe z okazji 70-lecia urodzin profesorów Stanisława Michałowskiego i Jana Rysia z Wydziału Mechanicz-
nego PK.

19 XII Wręczenie dyplomów nauczycielom akademickim, którzy uzyskali nagrody rektora za rok 2010.
20 XII Szkolenie „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie za-

rządzania wiedzą”, zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii PK.

Opracowała: Teresa Marszalik

Senat podjął uchwały w sprawie:
− zmian w uchwale dotyczącej zasad przy-

jęć na I rok stacjonarnych i niestacjonar-
nych studiów I i II stopnia, przewidzianych 
do uruchomienia w roku akademickim 
2011/2012;

− zmiany uchwały dotyczącej zasad przy-
jęć na I rok stacjonarnych i niestacjonar-
nych studiów III stopnia, przewidzianych 
do uruchomienia w roku akademickim 
2011/2012;

− zmian w uchwale dotyczącej zasad przy-
jęć na I rok stacjonarnych i niestacjonar-
nych studiów I i II stopnia, przewidzianych 
do uruchomienia w roku akademickim 
2012/2013;

− zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i nie-
stacjonarnych studiów I stopnia laureatów 
konkursów międzynarodowych oraz ogól-
nopolskich, ubiegających się o przyjęcie 
na studia przewidziane do uruchomienia 
w roku akademickim 2012/2013;

− zmiany uchwały dotyczącej zasad przy-
jęć na I rok stacjonarnych i niestacjonar-
nych studiów III stopnia, przewidzianych 
do uruchomienia w roku akademickim 
2012/2013;

− powołania Uczelnianej Komisji Rekru-
tacyjnej do spraw rekrutacji na studia 

II stopnia, rozpoczynające się w se-
mestrze letnim roku akademickiego 
2011/2012;

− zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-
-fi nansowym PK na 2011 r.;

− uchwalenia wstępnego budżetu Politech-
niki Krakowskiej na 2012 r.;

− zmian w planie inwestycji w zakresie ro-
bót budowlanych i projektowych PK na 
2011 r.;

− przyjęcia projektu planu inwestycji w zakre-
sie robót budowlanych i projektowych PK 
na 2012 r. oraz planu zakupów inwesty-
cyjnych PK na 2012 r.;

− przyjęcia zmian w „Regulaminie organi-
zacyjnym Międzynarodowego Centrum 
Kształcenia Politechniki Krakowskiej”;

− zaopiniowania zmian w „Regulaminie or-
ganizacyjnym Międzynarodowego Cen-
trum Ośrodka Kultury Studenckiej Poli-
techniki Krakowskiej”;

− zmiany przedstawicieli Samorządu Stu-
dentów w komisjach senackich;

− zmiany przedstawicieli Samorządu Dok-
torantów w komisjach senackich;

− uchwalenia „Statutu Politechniki Krakow-
skiej”.

tm

Rektor i Senat

Posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej
16 grudnia 2011 r.

Zarządzenia rektora PK
Nr 48 z 5 grudnia 2011 r. w sprawie orga-

nizacji rekrutacji na I rok stacjonarnych i nie-
stacjonarnych studiów II stopnia, uruchamia-
nych w semestrze letnim roku akademickiego 
2011/2012.

Nr 49 z 6 grudnia 2011 r. w sprawie „Re-
gulaminu przyznawania stypendiów doktoran-
ckich na Politechnice Krakowskiej”.

Nr 50 z 8 grudnia 2011 r. w sprawie zmian 
w składzie Rektorskiej Komisji ds. Inwestycji, 
Remontów i Gospodarki Lokalowej.

Nr 51 z 19 grudnia 2011 r. w sprawie 
zmian w składzie Rektorskiej Komisji ds. In-
westycji, Remontów i Gospodarki Lokalowej 
oraz Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształ-
cenia.

Nr 52 z 20 grudnia 2011 r. w sprawie od-
wołania i powołania Uczelnianej Odwoławczej 
Komisji Stypendialnej Studentów oraz Uczel-
nianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
Doktorantów.

Komunikaty rektora PK
Nr 13 z 5 grudnia 2011 r. w sprawie dni 

wolnych od pracy w 2012 r.
Nr 14 z 6 grudnia 2011 r. w sprawie 

uchwał Senatu PK podjętych na posiedzeniu 
w dniu 25 listopada 2011 r.

Komunikat kanclerza PK
Nr 4 z 1 grudnia 2011 r. w sprawie staw-

ki podstawowej ekwiwalentu pieniężnego za 
pranie i naprawę odzieży roboczej.

Opracowała: Beata Koźmińska
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Promocja doktorancka to uroczy-
stość szczególna i radosna nie tylko 
dla nowo promowanych, ich opieku-
nów naukowych i rodzin, ale też dla 
tych, którzy czują się odpowiedzialni 
za rozwój Politechniki, nauki i dydak-
tyki. Świadczy o rozwoju uczelni i po-
zyskaniu nowej kadry akademickich 
nauczycieli.

W przyszłości to oni będą przeka-
zywać swoją wiedzę młodszym poko-
leniom i będą promować kolejne poko-
lenia pracowników nauki. Ale nie tylko. 
Część osób odbierających dyplomy 
doktorskie pracuje poza uczelnią i wy-
korzystuje wiedzę w swoich fi rmach 
i przedsiębiorstwach. Druga w tym roku 
promocja odbyła się 9 grudnia 2011 r.

Zwyczajowo, jako pierwszym dyplo-
my wręczono doktorom habilitowanym. 
Odebrali je:

dr hab. inż. Jadwiga Królikowska 
z Wydziału Inżynierii Środowiska,

dr hab. inż. Andrzej Więckowski 
z Wydziału Inżynierii Lądowej, 

dr hab. inż. Henryk Sanecki z Wy-
działu Mechanicznego. 

Przed wręczeniem dyplomów dzie-
kani przedstawili sylwetki nowo promo-
wanych — temat ich pracy habilitacyjnej 
i dotychczasowe dokonania naukowe.

Wręczenie dyplomów doktorskich 
i „pasowanie” na doktora również po-
przedziło przedstawienie sylwetek nowo 
promowanych, a także ich promotorów 
— opiekunów naukowych. Po ślubowa-
niu, złożonym „dobrowolnie i ze szczerym 
przekonaniem”, rektor prof. Kazimierz 
Furtak w towarzystwie prorektorów, dzie-
kanów i promotorów wręczył dyplomy 
potwierdzające uzyskanie stopnia nauko-
wego doktora nauk technicznych.

Jako pierwszy dyplom doktorski 
odebrał dr inż. Piotr Langer z Wydziału 
Architektury. Jego praca doktorska, do-
tycząca tematyki sanitarnej, otrzymała 

wyróżnienie oraz prestiżową nagrodę 
ministra infrastruktury. 
Następnie dyplomy odebrali:

z Wydziału Inżynierii Lądowej —
dr inż. Jarosław Górszczyk, 
dr inż. Filip Pachla,
dr inż. Krystian Woźniak;

z Wydziału Inżynierii Środowiska — 
dr inż. Piotr Beńko, 
dr inż. Joanna Studencka;

z Wydziału Mechanicznego — 
dr inż. Marian Forma,
dr inż. Marek Gargula,
dr inż. Magdalena Jaremkiewicz,
dr inż. Andrzej Kowal,
dr inż. Marek Litwiński,
dr Katarzyna Tajs-Zielińska.
Wypromowany został również dr inż. 

Hassan Momeni z Wydziału Mechanicz-
nego. Dyplom odebrał tydzień wcześniej, 
2 grudnia.

Rektor prof. Kazimierz Furtak ser-
decznie pogratulował i podziękował 
wszystkim doktorom habilitowanym 
i doktorom oraz ich promotorom. Szcze-
gólne podziękowania skierował do profe-
sorów Barbary Bartkowicz, Jana Talera 
i Mariana Tracza, którzy wypromowali 
najwięcej młodych pracowników nauki. 

Zwrócił też uwagę, że prawdopodob-
nie po raz pierwszy w historii uczelni 
w gronie promotorów zasiedli ojciec 
i syn: prof. dr hab. inż. Jan Taler 
i dr hab. inż. Dawid Taler. Obaj to-
warzyszyli swoim doktorantom z Wy-
działu Mechanicznego.

Zwracając się do nowo promowa-
nych, rektor zachęcił ich do kontynu-
owania pracy naukowej, a doktorów 
habilitowanych również do promo-
wania innych, bo będzie to nie tylko 

Promocje doktorskie

ich sukces, ale też forma podziękowania 
mistrzom i dowód na to, że praca wło-
żona w ich wypromowanie procentuje. 
Po złożeniu gratulacji i życzeń rektor 
zaprosił wszystkich nowo promowanych 
do wspólnego zdjęcia oraz na tradycyjną 
lampkę wina.

Teresa Marszalik

Doktorzy

Wydział Architektury

dr inż. arch. Ernestyna Szpakow-
ska — „Architektura miasta idealnego”; 
promotor: prof. dr hab. inż. arch. Dariusz 
Kozłowski; recenzenci: prof. dr hab. inż. 
arch. Jacek Radziewicz-Winnicki (PŚ), 
dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński, 
prof. PK; 21 XII 2011 r. Praca wyróżniona.

dr inż. arch. Bartłomiej Homiński 
— „Wpływ współczesnych przemian 
cywilizacyjnych na nową rolę bibliotek 
w strukturze miasta”; promotor: dr hab. 
inż. arch. Anna Palej, prof. PK; recen-
zenci: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Ba-
ranowski (PG), dr hab. inż. arch. Marek 
Kowicki, prof. PK; 21 XII 2011 r. Praca 
wyróżniona.

Wydział Inżynierii i Technologii 
Chemicznej

dr inż. Paweł Stalica (studia dokto-
ranckie) — „Analityka betalain w aspek-
cie ich właściwości przeciwutleniających”; 
promotor: dr hab. Tadeusz Michałowski, 
prof. PK; recenzenci: prof. zw. dr hab. An-
drzej Parczewski (UJ), dr hab. inż. Jaro-
sław Handzlik, prof. PK; 21 XII 2011 r.F
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Zdzisława Maria Tołłoczko urodzi-
ła się 3 listopada 1943 r. w Przemyślu. 
Studia wyższe ukończyła na Wydziale 
Filozofi czno-Historycznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w 1968 r., uzyskując tytuł 
zawodowy magistra historii sztuki. Sto-
pień naukowy doktora nauk technicznych 
otrzymała na Wydziale Architektury Poli-
techniki Krakowskiej w 1989 r. na podsta-
wie rozprawy „Collegium Kołłątaja w Kra-
kowie. Problemy historyczne, artystyczne 
i konserwatorskie”. Również na Wydziale 
Architektury PK uzyskała w 2002 r. sto-
pień naukowy doktora habilitowanego 
nauk technicznych w zakresie architek-
tury i urbanistyki oraz historii architektury. 
Podstawą była dysertacja „Architectura 
perennis. Szkice z historii nieawangardo-
wej architektury nowoczesnej pierwszej 
połowy XX wieku (ekspresjonizm — Art 
Déco — neoklasycyzm)”.

Z Politechniką Krakowską związana 
jest przez czterdzieści dwa lata pracy 
zawodowej, dydaktycznej i badawczej, 
głównie w Instytucie Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków. W ciągu tych lat 
była zatrudniona w Katedrze Historii Ar-
chitektury, Urbanistyki i Sztuki Powszech-
nej na stanowiskach: specjalisty historyka 
sztuki, adiunkta naukowo-dydaktycznego, 
profesora nadzwyczajnego PK (2004 r.). 
W 2011 r. została profesorem tytularnym 
nauk technicznych. Od przeszło dziewięt-
nastu lat prowadzi obligatoryjny wykład 
„historia sztuki, kultury i estetyka” dla stu-
dentów V roku architektury.

Dorobek naukowy prof. Zdzisławy 
Tołłoczko obejmuje ponad sto publikacji, 
zawierających dziesiątki artykułów, roz-
praw, studiów, esejów i szkiców, recenzji 
książek akademickich oraz nade wszystko 
— jedenaście książek naukowych, wyda-
nych głównie w Wydawnictwie Oddziału 
Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk 
(Prace Komisji Urbanistyki i Architektury), 
a także w naukowym Wydawnictwie PK. 
Ogół twórczości merytorycznej, ilustru-
jącej spektrum naukowej aktywności, 
prezentują tytuły najważniejszych prac: 
„Wybrane problemy współczesnej estetyki 
architektonicznej” (Kraków 1995), „W krę-
gu architektury Art Déco” (Kraków 1997), 
„Architectura perennis. Szkice z historii nie-
awangardowej architektury nowoczesnej 

pierwszej połowy XX wieku (ekspresjonizm 
— Art Déco — neoklasycyzm)” (Kraków 
1999), „W kręgu architektury konstruk-
tywistycznej, neokonstruktywistycznej 
i dekonstruktywistycznej” (Kraków 1999), 
„In horto latericio. Rozprawy z dziejów 
architektonicznych szkół amsterdamskiej 
i hamburskiej” (Kraków 2000), „Studia 
z historii architektury i urbanistyki poświę-
cone Profesorowi Józefowi Tomaszowi 
Frazikowi” — tom redagowany wspól-
nie z Kazimierzem Kuśnierzem (Kraków 
1999), „»Sen architekta«, czyli o historii 
i historyzmie architektury XIX i XX wieku: 
studia i materiały” (Kraków 2002), „Archi-
tektura i społeczeństwo. Przegląd zagad-
nień budownictwa i urbanistyki w Niem-
czech od około roku 1850 do około roku 
2000. Od późnoromantycznego history-
zmu do późnego socmodernizmu” (Kra-
ków 2005). W 2005 r. wydała pierwszy 
tom podręcznika dla studentów wyższych 
szkół technicznych — „Główne nurty histo-
ryzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku”, 
zatytułowany „Architektura” (w 2011 r. uka-
zało się jego drugie wydanie poprawione 
i uzupełnione). Za istotną uznaje również 
wydaną w 2007 r. w Rydze książkę „Poļu 
kultura zīmes Latvijā” (Śladami kultury pol-
skiej na Łotwie), którą opatrzyła „Słowem 
wstępnym”.

Większość publikacji poświęcona jest 
historii architektury ujętej interdyscyplinar-
nie. Prof. Zdzisława Tołłoczko wprowa-
dza do badań szereg elementów z takich 
dziedzin wiedzy, jak: fi lozofi a dziejów, so-
cjologia, estetyka i antropologia kultury, 
wytyczając nowe horyzonty poznawcze. 
Analizie poddaje różne epoki i style w hi-
storii architektury, jak: barok, klasycyzm, 
historyzm i eklektyzm, modernizm i post-
modernizm. Ostatnio swe badania kon-

centruje na dziejach architektury XIX wie-
ku, idąc śladem Gottfrieda Sempera, który 
uczył, iż artis sola domina necessitas.

Do bogatego doświadczenia dydak-
tyczno-naukowego prof. Zdzisławy Toł-
łoczko należy zaliczyć wypromowanie 
czterech doktorów architektury (jedna 
rozprawa została obroniona na Wydziale 
Architektury i Planowania Przestrzenne-
go Uniwersytetu Technicznego w Rydze). 
Jest autorką wielu recenzji prac doktor-
skich i habilitacyjnych, recenzji wydaw-
niczych książek naukowych i artykułów, 
a także opinii o dorobku naukowym, na 
przykład dla Polsko-Amerykańskiej Ko-
misji Fulbrighta.

Wzięła udział w ponad czterdziestu 
konferencjach i sympozjach naukowych, 
krajowych i zagranicznych, ogłosiła dru-
kiem szereg prezentowanych na nich 
referatów i komunikatów (niektóre w ję-
zyku angielskim).

Z ważniejszych przejawów życia or-
ganizacyjnego i środowiskowego należy 
wymienić funkcję zastępcy dyrektora do 
spraw naukowo-badawczych Instytutu 
Historii Architektury i Konserwacji Zabyt-
ków, sekretarza naukowego Podyplomo-
wego Studium Konserwacji Zabytków 
Architektury i Urbanistyki na Wydziale 
Architektury PK.

Jest laureatką, między innymi, sześ-
ciu indywidualnych nagród rektora PK za 
osiągnięcia w dziedzinie naukowej oraz 
dwu nagród generalnego konserwato-
ra zabytków i prezesa Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Konserwatorów 
Zabytków, a także wyróżnienia ministra 
budownictwa. Odznaczona Złotym Krzy-
żem Zasługi i Honorową Odznaką PK.

Jest aktywnym członkiem: ICOMOS 
(z wyboru), European Association of 
Architectural Education przy Technolo-
gy University of Delft, DO.CO.MO.MO. 
International Working Party for Docu-
mentation and Conservation of Buil-
dings, Sites and Neighborhoods of the 
Modern Movement w Paryżu, Society 
of Architectural Historians w Chicago 
(z wyboru), Art Alliance w Filadelfi i, 
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabyt-
ków, Stowarzyszenia Historyków Sztu-
ki, Stowarzyszenia Twórców POLART 
(z wyboru).

Pracownicy

Profesor tytularny

Zdzisława Tołłoczko
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Urodził się 11 listopada 1950 r. w Ję-
drzejowie. Absolwent Szkoły Podstawo-
wej w Podchojnach i jędrzejowskiego 
Liceum Ogólnokształcącego. W latach 
1968–1973 studiował na Wydziale Budow-
nictwa Lądowego Politechniki Krakow-
skiej. Za pracę magisterską pt. „Program 
przygotowania się i organizacji Przedsię-
biorstwa Budownictwa Ogólnego »Pod-
hale« do zadań wynikających z Uchwały 
RM...”, napisaną wspólnie z Krystyną 
Gaj, otrzymał nagrodę III stopnia mini-
stra budownictwa i przemysłu materiałów 
budowlanych. Pracę doktorską „Ocena 
efektywności układów produkcyjnych 
transport — zapas — montaż w syste-
mowym budownictwie mieszkaniowym” 
(promotor: doc. dr inż. Ryszard Tota) 
obronił w 1981 r. 23 listopada 2011 r. na 
podstawie kolokwium habilitacyjnego 
i rozprawy pt. „System bezmagazynowej 
pracy jednostek budowy i transportu” 
Rada Wydziału Inżynierii Lądowej PK na-
dała mu stopień doktora habilitowanego 
nauk technicznych w zakresie technologii 
i organizacji budownictwa. 

Pracę na Politechnice Krakowskiej, 
w Instytucie Technologii i Organizacji Bu-
downictwa rozpoczął w 1974 r. W roku 
akademickim 1976/1977 odbył staż pro-
dukcyjny w przedsiębiorstwach budow-
lanych i w Przedsiębiorstwie Elektronicz-
nej Techniki Obliczeniowej Budownictwa 
ETOB w Krakowie oraz w Warszawie. 
W latach 2000–2002 pełnił obowiązki 
kierownika Zakładu Technologii Produk-
cji Budowlanej w Instytucie Zarządzania 
w Budownictwie i Transporcie PK. 

Główne kierunki jego zainteresowań 
to technologia i organizacja budownictwa 
oraz prośrodowiskowa ocena obiektów 
budowlanych. Wśród prac naukowo-
-badawczych, jakie prowadził, jako 
ważny wymienia projekt „Metoda 0,4 
monolityczno-szkieletowego budownic-

twa mieszkaniowego niskiego, wyko-
rzystująca materiały drzewne niepełno-
wartościowe” (kierował nim w ramach 
V Programu Rządowego). W efekcie 
badań powstało 7 domów jednorodzin-
nych według metody M-04 i fragment mo-
delowego budynku na Stałej Wystawie 
Budownictwa w Warszawie oraz patent 
nr 146528 („Zestaw elementów prefabry-
kowanych budynku o niskiej zabudowie”). 
Ponadto dr hab. inż. Andrzej Więckowski 
jest autorem jeszcze dwóch patentów 
i współautorem dwóch innych. Obecnie 
prowadzi badania nad prototypową tech-
nologią „ja-wa”, to jest nad systemem jed-
nostronnej aplikacji materiałów, wykorzy-
stującym „wędrujący automat”, inaczej: 
nad metodą betonowania z zastosowa-
niem automatyzacji częściowej.

W swoim dorobku naukowym posia-
da 59 artykułów (11 jest współautorem). 
W 1999 r. w Wydawnictwie PK ukazała 
się jego monografi a pt. „Sozoekono-
miczny model realizacji procesów cyklu 
obiektu budowlanego” dotycząca proble-
matyki równego wartościowania korzyści 
ekonomicznych i korzyści zachowania 
środowiska naturalnego.

Jako nauczyciel akademicki przygo-
towywał programy dydaktyczne, prowa-
dził ćwiczenia i wykłady z przedmiotów 
kierunkowych i fakultatywnych z zakresu 
technologii i organizacji budownictwa, pre-
fabrykacji i zarządzania na studiach stacjo-
narnych, doktoranckich i podyplomowych 
Wydziału Inżynierii Lądowej, jak również 
na Wydziale Mechanicznym i Wydziale 
Inżynierii Środowiska PK oraz w Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie. Jest promoto-
rem ponad 200 prac inżynierskich, magi-
sterskich i podyplomowych.

Od początku swojej pracy na Poli-
technice Krakowskiej opiekuje się Stu-
denckim Kołem Naukowym Organizacji 
Budownictwa. W 1997 r. został opieku-
nem studenckich kół naukowych Wydzia-
łu Inżynierii Lądowej PK. Poza coroczny-
mi sesjami wydziałowymi kół naukowych 
zorganizował w 1998 r. w Zakopanem 
seminarium „Środowisko, Rozwój, Inży-
nieria”. To spotkanie dało początek Mię-
dzynarodowej Konferencji Studentów 
„Środowisko, Rozwój, Inżynieria” (odby-
wa się na PK do dziś). Pierwszą konfe-
rencję przygotował wspólnie z dr. hab. 
inż. Marianem Paluchem, prof. AGH.

Wielokrotnie pełnił funkcję opieku-
na praktyk studenckich: we Francji, na 
Ecole Polytechnique de Sceaux (Paris) 

i Ecole Polytechnique de Clermont Fer-
rant (34 studentów PK), w byłej Niemie-
ckiej Republice Demokratycznej (Deuna 
i Lobenstein, około 120 studentów). Od 
1998 r. wraz z dr. inż. Grzegorzem Torą 
(z WM PK) koordynuje praktykę studen-
tów PK na Państwowym Uniwersytecie 
Architektury i Budownictwa w Sankt Pe-
tersburgu.

W latach 1989–1994 (urlop bezpłatny 
na PK) zarządzał własną Jednostką Inno-
wacyjno-Wdrożeniową, przekształconą 
później w Przedsiębiorstwo Budowlane 
„Dom” (ponad 100 pracowników i ponad 
30 uczniów). Prowadził prace wdrożenio-
we dotyczące prototypowej technologii 
M-04, prace studialno-projektowe (m.in. 
analizy i rozwiązanie projektowe „domu 
dostępnego”), zajmował się adaptacją no-
wych technologii i osiągnięć badawczo-
-naukowych do warunków w Polsce 
(m.in. studium projektowe i wzniesienie 
„Racjonalnego zespołu mieszkalnego 
w zabudowie szeregowej przy ul. Ruczaj 
w Krakowie” oraz wzniesienie stanu su-
rowego kościoła Matki Boskiej Nieustają-
cej Pomocy na os. Bohaterów Września 
i prace remontowo-adaptacyjne w Domu 
Sióstr przy ul. Moniuszki 8 w Krakowie), 
rewaloryzacją zabytków (m.in. zespół 
dworski w Ściejowicach, zabytkowe 
budynki i elewacje w Krakowie). Pro-
wadził działalność budowlaną komer-
cyjną (remonty, adaptacje i wznoszenie 
nowych obiektów budowlanych, m.in. 
mieszkaniowych jedno- i wielorodzin-
nych, z zakresu budownictwa ogólnego 
i przemysłowego oraz sieci i instalacji 
w Krakowie).

W 1993 r. (na zaproszenie J. O. Lé-
vesque z Montrealu) odbył staż 
w Kanadzie i USA o technologiczno-
-produkcyjnym profi lu (budownictwo jed-
no- i wielorodzinne, budowle i budynki 
wysokie, remonty i adaptacje, m.in. 
obiektów poolimpijskich, zakłady i linie 
produkcji pomocniczej, m.in. elementów 
i zespolonych ścian osłonowych, ele-
mentów stałego wyposażenia mieszkań 
oraz najnowszej generacji stolarki okien-
nej i drzwiowej). 

Był członkiem senatu Politechniki 
Krakowskiej (1999–2002). Należy do 
Polskiego Związku Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa. Posiada uprawnienia 
budowlane oraz uprawnienia w zakresie 
rewaloryzacji obiektów zabytkowych.

Jest żonaty. Troje starszych dzie-
ci, po ukończeniu studiów pracuje, 
a najmłodszy syn studiuje. Wśród poza-
zawodowych zainteresowań wymienia: 
design, architekturę, fotografi kę i fi lm.

Doktorzy habilitowani

Andrzej Więckowski
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Jadwiga Królikowska

stopień doktora habilitowanego nauk 
technicznych w dyscyplinie „inżynieria 
środowiska”, specjalność „wodociągi 
i kanalizacje”.

Wywodzi się ze szkoły naukowej 
stworzonej przez śp. prof. Artura Wie-
czystego — w latach 1970–2001 kie-
rownika Katedry Zaopatrzenia w Wodę 
i Usuwania Ścieków. Zajmuje się nie-
zawodnością funkcjonowania i bezpie-
czeństwa systemów kanalizacyjnych 
oraz zagospodarowaniem i podczysz-
czaniem ścieków opadowych na tere-
nach zurbanizowanych. Jest autorem 
lub współautorem ponad 50 publikacji 
naukowych: monografi i lub rozdziałów 
w monografi ach, artykułów w czaso-
pismach zagranicznych, krajowych 
oraz w materiałach konferencyjnych. 

Wygłosiła ponad 30 referatów na 
krajowych i międzynarodowych konfe-
rencjach, w tym na sesjach plenarnych. 
Była też współautorem 2 podręczni ków 
akademickich — „Pompownie wodo-
ciągowe”, „Niezawodność systemów 
wodociągowych i kanalizacyjnych w za-
daniach”.

Uczestniczyła w czterech projektach 
badawczych centralnie fi nansowanych, 
dwoma kierowała.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w po-
staci: wykładów, ćwiczeń projektowych 
i audytoryjnych dla studentów z takich 
przedmiotów, jak — kanalizacje, spe-
cjalne typy ujęć wody. Uczestniczy 
w seminariach dyplomowych, wypromo-
wała ponad 150 dyplomantów. Prowa-
dzi zajęcia na studiach podyplomowych 
i jest kierownikiem Studium Podyplo-
mowego „Zarządzanie i audytowanie 
systemami zaopatrzenia w wodę oraz 
usuwania i unieszkodliwiania ścieków, 
ekonomiczne i techniczne aspekty ich 
rozwoju”.

Za działalność naukową otrzymała 
zespołową nagrodę ministra edukacji 
narodowej i sportu, a za działalność 
dydaktyczną została dwukrotnie wy-
różniona zespołową nagrodą I stopnia 
rektora PK.

Jest zamężna. Jej hobby to: muzy-
ka klasyczna (w tym muzyka kościelna, 
ukończyła Studium Organistowskie przy 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie). Kocha zwierzęta.

W uznaniu dla 

prof. Stefana Piechnika

Miła uroczystość odbyła się w ra-
mach drugiej, specjalnej części gru-
dniowego posiedzenia Rady Wydziału 
Inżynierii Lądowej PK. Główną posta-
cią był prof. Stefan Piechnik — znany 
specjalista w dziedzinie mechaniki 
budowli i reologii. Na mocy specjalnej 
uchwały rady nastąpiło potwierdzenie 
uzyskania przez profesora stopnia 
doktora nauk technicznych. Uroczy-
stość zgromadziła wielu wychowan-
ków i przyjaciół uczonego.

Sylwetkę badacza przedstawił prof. Ta-
deusz Tatara, dziekan WIL, częściowo po-
siłkując się materiałami przygotowanymi 
przez prof. Gwidona Szefera, który nie mógł 
wziąć udziału w spotkaniu. Z rąk dziekana 
prof. Piechnik otrzymał dyplom okolicznoś-
ciowy, w którym przypomniano, że stopień 
doktorski przyznano mu na podstawie 
rozprawy „Stan graniczny pręta poddane-
go równoczesnemu działaniu momentów 
skręcającego i zginającego”, obronionej 
7 grudnia 1960 r. na ówczesnym Wydziale 
Budownictwa Lądowego PK. 

Gratulacje składali m.in.: rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak, dyrektor Instytutu 
Mechaniki Budowli prof. Janusz Kawecki, 
a także prof. Marcin Chrzanowski, były 
rektor PK, który podkreślił fakt, że jest nie 
tylko wychowankiem prof. Stefana Piech-
nika, ale także został jego następcą jako 
kierownik Katedry Wytrzymałości Ma-
teriałów. Uczestnicy spotkania wręczyli 
prof. Piechnikowi pamiątkowe zdjęcie na 
płótnie, przedstawiające grono pracowni-
ków katedry i osób zaprzyjaźnionych.

(ps)

Na zdjęciu prof. Stefan Piechnik w okre-
sie pełnienia funkcji dziekana WIL.

Urodziła się 15 października 1960 r. 
w Krakowie, gdzie ukończyła Zespół 
Szkół Ekonomicznych nr 2, uzyskując 
kwalifi kacje pracownika administracyjno-
-biurowego. W wyuczonym zawodzie 
pracowała cztery lata, m.in. w Urzędzie 
Dzielnicowym Kraków-Nowa Huta.

W 1984 r. rozpoczęła jednolite studia 
magisterskie na Wydziale Inżynierii Sani-
tarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. 
Bezpośrednio po studiach, uzyskawszy 
tytuł zawodowy magistra inżyniera inży-
nierii środowiska w specjalności „zaopa-
trzenie w wodę oraz unieszkodliwianie 
ścieków i odpadów”, podjęła pracę na 
Politechnice Krakowskiej, w Katedrze 
Zapatrzenia w Wodę i Usuwania Ście-
ków. W 1997 r. została doktorem nauk 
technicznych. Promotorem jej rozprawy 
doktorskiej pt. „Niezawodność syfonów 
kanalizacyjnych” była dr hab. inż. Te-
resa Lubowiecka, prof. PK. Od 1997 r. 
jest zatrudniona na stanowisku adiunk-
ta naukowo-dydaktycznego w Katedrze 
Wodociągów, Kanalizacji i Monitoringu 
Środowiska.

Podnoszeniu kwalifi kacji służyły 
staże zagraniczne, m.in. w Jugosławii 
(1988 r.), Anglii (1997 r.). W trakcie pracy 
ukończyła studia podyplomowe z zakre-
su ochrony środowiska w obszarach zur-
banizowanych oraz szkolenie z zakresu 
monitorowania i sterowania systemami 
kanalizacyjnymi w Niemczech.

26 października 2011 r. Rada Wy-
działu Inżynierii Środowiska PK na 
podstawie dorobku naukowego i roz-
prawy habilitacyjnej pt. „Niezawod-
ność funkcjonowania i bezpieczeń-
stwa sieci kanalizacyjnej” nadała jej 
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16 maja 2011 r. zmarł prof. dr inż. Ja-
nusz Bronisławowicz Danilewicz, członek 
rzeczywisty Rosyjskiej Akademii Nauk, 
znamienity rosyjski uczony i organizator 
nauki. Był jednym z najwybitniejszych 
specjalistów w dziedzinie elektrotechniki 
i elektroenergetyki, w zakresie projekto-
wania, budowy i eksploatacji turbo- oraz 
hydrogeneratorów, współtwórcą rosyj-
skich jednostek o najwyższych mocach. 
W 2002 r. Politechnika Krakowska nada-
ła mu godność doctora honoris causa. 
Zmarł podczas pełnienia obowiązków 
służbowych, w trakcie posiedzenia RAN 
w Moskwie.

*
Janusz Danilewicz urodził się 6 grud-

nia 1931 r. w Wilnie, w rodzinie polskiej. 
Jego ojciec był podofi cerem polskiej poli-
cji w Wilnie, matka, z domu Korsak, także 
była Polką. Swoje polskie korzenie Profe-
sor podkreślał przy różnych okazjach.

W 1955 r. ukończył z wyróżnieniem 
Leningradzki Instytut Politechniczny. Sto-
pień doktora nauk technicznych uzyskał 
w 1961 r. w Instytucie Elektromechaniki 
RAN, a stopień doktora habilitowane-
go w 1974 r. — w Ogólnozwiązkowym 
Naukowo-Badawczym Instytucie Budowy 
Maszyn Elektrycznych w Leningradzie. 
W tym instytucie, stanowiącym naukowe 
zaplecze Elektrosiły, sztandarowego za-
kładu radzieckiej energetyki, Janusz Da-
nilewicz przepracował ponad 30 lat — od 
1961 r. do 1992 r. — dochodząc do stano-
wiska głównego konstruktora.

W tym okresie w Rosji powstały 
turbo- i hydrogeneratory najwyższych 
mocy i Profesor miał w tym swój udział. 
Był głównym konstruktorem pierwszego 
w świecie badawczego generatora krio-
genicznego o mocy 20 MW, urządzenia, 
na którym przez 10 lat prowadzono prace 
badawcze. Po rozwiązaniu Ogólnozwiąz-
kowego Naukowo-Badawczego Instytutu 
Budowy Maszyn Elektrycznych Janusz 
Danilewicz kierował od 1992 r. Instytu-
tem Podstawowych Problemów Elektro-
energetyki RAN w St. Petersburgu, a od 
2006 r. stał na czele Laboratorium Elek-
troenergetyki w Instytucie Chemii Krze-
mianów RAN w St. Petersburgu. 

Tytuł profesora otrzymał w 1976 r. 
W 1987 r. został członkiem korespon-

dentem, a w 1997 r. — członkiem rze-
czywistym RAN. Był także członkiem 
rzeczywistym Akademii Elektrotechniki 
Federacji Rosyjskiej oraz Międzynaro-
dowej Akademii Energetyki. Uczestni-
czył w pracach wielu lokalnych i central-
nych ciał działających w Rosji na rzecz 
elektrotechniki i elektroenergetyki. Jest 
autorem lub współautorem 12 książek 
(z których kilka zostało wydanych także 
w języku angielskim, chińskim i rumuń-
skim), około 400 artykułów naukowo-
-technicznych oraz 60 patentów. 

Prof. Janusz Danilewicz był świato-
wej klasy specjalistą w zakresie elektro-
energetyki, szczególnie generatorów 
najwyższych mocy. Ma na swym koncie 
prace, w których podejmowano i rozwią-
zywano po raz pierwszy w literaturze 
światowej problemy kluczowe dla kon-
strukcji dużych maszyn synchronicznych 
oraz turbo- i hydrogeneratorów. Należy 
wymienić badania dotyczące procesów 
elektromagnetycznych w obwodach kla-
tek tłumiących maszyn synchronicznych, 
strat dodatkowych w uzwojeniach oraz 
elementach obwodów magnetycznych 
maszyn i przede wszystkim komplekso-
we badania zjawisk w częściach czoło-
wych turbogeneratorów, wymagające 
jednoczesnej analizy pól: elektromag-
netycznego, termicznego oraz naprężeń 
przy bardzo skomplikowanej geometrii 
obszaru. 

Innym bardzo ważnym nurtem ba-
dawczym w działalności Profesora było 
badanie wpływu anormalnych reżimów 
pracy na różne elementy konstrukcyjne 
turbo- oraz hydrogeneratorów. Wyniki 
tych badań znajdowały bezpośrednie 
zastosowanie w nowych konstrukcjach 
i w zasadniczy sposób przyczyniły się 
do zwiększenia niezawodności oraz 
podwyższenia mocy produkowanych 
turbogeneratorów. Janusz Danilewicz 
podejmował także problemy diagnostyki 

i monitoringu generatorów, diagnostyki 
wałów wirnika turbogeneratorów. Natu-
ralną kontynuacją działalności badawczej 
Profesora była praca nad tworzeniem 
rosyjskich i międzynarodowych norm 
dotyczących generatorów. W Instytucie 
Podstawowych Problemów Elektroener-
getyki RAN podejmował też tematykę 
energetyki niekonwencjonalnej. Opraco-
wywał koncepcje małych wysokowydaj-
nych rozproszonych siłowni, wykorzystu-
jących lokalne pierwotne nośniki energii, 
w tym również odnawialnej.

Działalność badawczą prof. Janusz 
Danilewicz łączył z pracą dydaktyczną. 
Był etatowym pracownikiem Uniwersyte-
tu Technicznego w St. Petersburgu. Wy-
promował 40 doktorów oraz 11 doktorów 
habilitowanych, był recenzentem w oko-
ło 35 przewodach o stopnie naukowe. 
Prowadził wykłady na temat turbo- oraz 
hydrogeneratorów na uczelniach Rosji 
oraz Chin, gdzie cieszył się wyjątkowo 
dużym autorytetem. 

Uczony był bardzo dobrze zna-
ny i ceniony na polskich uczelniach 
i w ośrodkach badawczych zajmujących 
się maszynami elektrycznymi. Ściślejszą 
współpracę nawiązał z Politechniką Kra-
kowską w 1993 r. Realizował prowadzo-
ne wspólnie prace z zakresu diagnostyki 
maszyn oraz odnawialnych źródeł ener-
gii elektrycznej, a także prowadził przez 
wiele lat wykłady dla studentów Wydzia-
łu Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 
naszej uczelni. Jego osiągnięcia nauko-
we oraz wieloletnią współpracę PK uho-
norowała tytułem doctora honoris causa. 
Ceremonia nadania godności odbyła się 
30 października 2002 r. W tym samym 
roku Profesor został także członkiem Ko-
legium Redakcyjnego „Archives of Elec-
trical Engineering”, czasopisma Polskiej 
Akademii Nauk.

Tadeusz J. Sobczyk

Wspomnienia

Janusz Danilewicz
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Lucjan Przybylski

Lucjan Ignacy Przybylski urodził 
się 1 stycznia 1932 r. we Francji. Po 
ukończeniu Technikum Mechanicznego 
w Tarnowskich Górach rozpoczął pracę 
w Śląskich Zakładach Przemysłowych, 
a następnie został skierowany do pra-
cy w Wytwórni Chemicznej w Krupskim 
Młynie. Studia na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Krakowskiej ukończył 
w 1959 r. pracą dyplomową z zakresu 
silników spalinowych.

Bezpośrednio po studiach podjął pracę 
na PK w Katedrze Obróbki Materiałów kie-
rowanej przez prof. Jana Kaczmarka. Pra-
cę doktorską obronił w 1967 r. W latach 
1967–1968 pracował w ACE Mold Com-
pany w Chicago, w USA. Po powrocie do 
kraju pogłębiał swoją wiedzę teoretyczną 
pod kierunkiem prof. Jana Kaczmarka, 
a później prof. Jana Harasymowicza, 
utrzymując bezpośrednie kontakty z prze-
mysłem. W latach 1968–1980 współpraco-
wał z takimi zakładami, jak: WSK Mielec, 
Zakłady Mechaniczne „PONAR-Tarnów”, 
Huta im. Lenina (obecnie im. T. Sendzimi-
ra), Fabryka Lokomotyw w Chrzanowie, 
Fabryka Nart w Szafl arach. Był dorad-
cą naukowo-technicznym (1975–1976) 
w Centralnym Laboratorium Przemysłu 
Obuwniczego „CELAPO” w Krakowie, 
ZPO „Chełmek” oraz NZPO w Nowym 
Targu. W efekcie współpracy wdrożono 
7 autorskich i współautorskich patentów 
i jeden wniosek racjonalizatorski.

Prof. Lucjan Przybylski uczestniczył 
w intensywnych pracach badawczych, 
prowadzonych najpierw w zespole 
prof. Jana Harasymowicza dla Zakładów 
„PONAR-Tarnów” i związanych z urucho-
mieniem produkcji szlifi erek na licencji 
LANDIS-GENDRON. Od 1973 r. kierował 
własnym zespołem badawczym. Współ-
pracował z Fabryką Tarcz Ściernych 
w Grodzisku Mazowieckim i austriacką 
fi rmą „TYROLIT” oraz ośrodkami na-
ukowymi, jak: CRIF w Brukseli, Katolicki 
Uniwersytet w Leuven w Belgii, Wyższa 
Szkoła Techniczna w Chemnitz, Uniwer-
sytet w Jenie oraz Ecole Nationale d’Arts 
et Metiers w Chalons sur Marne we Fran-
cji. Dzięki pracom badawczym nad rozwo-
jem procesu szlifowania uzyskał w 1980 r. 
stopień doktora habilitowanego.

Bezpośrednio po zatwierdzeniu 
habilitacji podjął pracę na stanowisku 
profesora na Université des Sciences 
et de la Technologie d’Oran (USTO) 
w Algierii (1981–1987). Profesor zaini-
cjował współpracę USTO z miejscowymi 
fi rmami — Zakładami Maszyn Rolni-

czych w Sidi-Bel-Abes oraz Zakładami 
Konstrukcji Mechanicznych w Oranie. 
Dzięki wykonanym pod jego kierunkiem 
magisterskim pracom dyplomowym zre-
alizowano i wdrożono szereg rozwią-
zań konstrukcyjnych i technologicznych 
związanych z produkcją zbiorników do 
cystern oraz traktorów „ALPHA” do sa-
dzenia pustynnej trawy. 

Od 1987 r. był ponownie zatrudnio-
ny w Instytucie Technologii Maszyn PK 
(obecnie Instytut Technologii Maszyn 
i Automatyzacji Produkcji) na stanowisku 
adiunkta i docenta. W 1991 r. został mia-
nowany profesorem nadzwyczajnym PK 
i kierownikiem Zakładu Obróbki i Syste-
mów Narzędziowych. 16 października 
2001 r. uzyskał tytuł naukowy profesora 
nauk technicznych.

Dorobek naukowy profesora Lucjana 
Przybylskiego obejmuje ponad 100 pub-
likacji (autorskich i współautorskich). Naj-
ważniejsze to: „Strategia doboru warun-
ków skrawania + CD” — podręcznik dla 
studentów wyższych szkół technicznych 
(1999 r.), drugie wydanie poprawione 
i uzupełnione (sponsorowane przez fi rmę 
SANDVIK-Coromant), „Strategia doboru 
warunków obróbki: toczenie — wiercenie 
— frezowanie + CD” (2000 r.), monogra-
fi a „Współczesne ceramiczne materiały 
narzędziowe” (2000 r.). Jest także współ-
redaktorem i współautorem podręcznika 
„Basic Terminology on Machining with 
Tools of Defi ned Wedge Geometry” (Pod-
stawowa terminologia z zakresu obróbki 
skrawaniem narzędziami o określonej 
geometrii ostrza, 2001 r.). 

Prof. Przybylski prezentował swoje 
prace na ponad 40 konferencjach kra-
jowych i zagranicznych. Zorganizował 
10 konferencji naukowo-technicznych, 
w tym 4 międzynarodowe. W 1991 r. 
kierował projektem „Zastosowanie sy-
stemów ekspertowych w obróbce skra-
waniem”, na który otrzymał grant Komisji 
ds. Badań Naukowych MEN, w 1995 r. 
— projektem „Opracowanie technologii 

produkcji segmentów diamentowo-
-metalowych przeznaczonych do cięcia 
asfaltu i asfaltobetonu”, realizowanym 
przez Firmę „KAMEX” i PK, a w 1998 r. 
pracami badawczo-wdrożeniowymi pro-
jektu celowego „Opracowanie technologii 
produkcji i regeneracji frezów trzpienio-
wych, monolitycznych z węglika wolfra-
mu przeznaczonych do obróbki różnych 
materiałów”.

Był promotorem 3 prac doktorskich 
(w tym jednej za granicą) oraz recenzen-
tem 4 (3 za granicą). Oprócz zajęć dy-
daktycznych dla studentów macierzyste-
go wydziału, gdzie wypromował ponad 
100 dyplomantów, profesor prowadził 
w roku akademickim 1967/1968 wykłady 
z wytrzymałości materiałów i podstaw 
technologii obróbki w American Institute 
of Engineering and Technology w Chica-
go (USA), w latach 1981–1987 wykładał 
w USTO (Algieria) na studiach magister-
skich i doktoranckich. 

Na Politechnice Krakowskiej peł-
nił funkcję zastępcy dyrektora ds. dy-
daktycznych Instytutu Technologii Ma-
szyn w latach 1976–1981 i 1992–1995. 
Uczestniczył w pracach wielu komisji 
programowych dla kierunków studiów: 
techniki wytwarzania (1977), mechanika 
i budowa maszyn (1987–1993), automa-
tyka i robotyka (1997). 

Profesor brał też udział w pracach 
stowarzyszeń naukowych i zawodo-
wych. Był członkiem Międzysekcyjnego 
Zespołu Inżynierii Powierzchni Komitetu 
Budowy Maszyn PAN, członkiem Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Me-
chaników Polskich i jego rzeczoznaw-
cą od 1963 r. Od 1994 r. był aktywnym 
członkiem zarządu oddziału wojewódz-
kiego SIMP w Krakowie, a od 1998 r. 
przewodniczącym zarządu. W 1998 r. 
został członkiem zarządu głównego 
SIMP, pełnił funkcję przewodniczącego 
komisji Ogólnokrajowego Konkursu Prac 
Dyplomowych wykonanych na polskich 
uczelniach technicznych.

Za swoją działalność naukową i dy-
daktyczną kilkakrotnie był wyróżniany 
nagrodami rektora PK i został odznaczo-
ny honorową odznaką PK, a z rąk prezy-
denta RP otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Zmarł 17 czerwca 2011 r. i został po-
chowany na cmentarzu Salwatorskim.

W naszej pamięci pozostanie jako 
doświadczony naukowiec, życzliwy 
przełożony, a nade wszystko jako dobry, 
uczciwy i prostolinijny człowiek. 

Czesław Niżankowski
Bogdan Słodki 
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Tadeusz Broniewski

28 lipca 2011 r. zmarł prof. dr hab. Ta-
deusz Broniewski — zasłużony pracow-
nik Politechniki Krakowskiej, wybitny 
i ceniony specjalista z zakresu chemii 
materiałów budowlanych oraz trwałości 
i ochrony konstrukcji budowlanych przed 
korozją.

*
Urodził się 25 maja 1925 r. w Krako-

wie. W czasie okupacji uczył się w Pań-
stwowej Szkole Chemii Technicznej. 
W 1944 r. przystał do działającej w oko-
licach Miechowa grupy partyzantów AK. 
Po wojnie ukończył Wydział Chemiczny 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po stu-
diach podjął pracę w Spółdzielni Che-
micznej „Pokój”. Karierę dydaktyczną 
rozpoczął jako nauczyciel Technikum 
Chemicznego w Krakowie, by następnie 
zostać asystentem w Katedrze Techno-
logii Rolnej UJ. Całe swoje dalsze ży-
cie naukowe i zawodowe związał, jak 
się miało później okazać — na zawsze, 
z Politechniką Krakowską. Tu bowiem 
w 1960 r. podjął pracę w nowo powsta-
łym Zakładzie Tworzyw Sztucznych 
w Budownictwie na ówczesnym Wydzia-
le Budownictwa.

Prof. Władysław Muszyński w lauda-
cji zamieszczonej w materiałach konfe-
rencji zorganizowanej z okazji 70-lecia 
Uczonego napisał: „Charakterystyczne 
cechy osobowości prof. Broniewskiego, 
wyrażające się w komunikatywności, 
życzliwości i umiejętności współdziała-
nia w różnych i dużych zespołach ludzi 
sprawiły, że w stosunkowo krótkim okre-
sie czasu wrósł on całkowicie w środowi-
sko Zakładu, Katedry, Wydziału, a nawet 
Uczelni”.

Stopień doktora Tadeusz Broniew-
ski uzyskał w 1966 r. (za rozprawę 
„Impregnacja wgłębna podstawowych 
mineralnych materiałów budowla-
nych”). Doktorem habilitowanym został 
w 1974 r. (na podstawie pracy „Powłoki 
antykorozyjne odporne na rysy podłoża 
betonowego”). Kolejne stopnie kariery 
akademickiej wyznaczyły — stanowi-
sko docenta i uzyskany w 1989 r. tytuł 
profesora.

Był postacią niezwykle barwną. Miał 
bardzo rozległe zainteresowania. Zajmo-
wał się naukowo-badawczymi problema-
mi chemii materiałów budowlanych i jej 
szerokimi zastosowaniami w budownic-
twie, zagadnieniami dydaktyki chemii dla 

osób, które nie są chemikami, a także 
udzielał się społecznie. 

Zainteresowania naukowo-badawcze 
Profesora, choć szerokie, były ściśle 
związane z budownictwem. Dotyczyły 
głównie problemów ochrony konstrukcji 
betonowych i stalowych przed korozją 
oraz metodyki badań korozyjnych i ba-
dań trwałości materiałów budowlanych. 
Profesor zajmował się metodami oceny 
i klasyfi kacji agresywności środowiska 
w stosunku do betonu oraz konstrukcji 
betonowych, ochroną strukturalną i po-
włokową betonu, metodami uszczelnia-
nia struktury betonowych i żelbetowych 
konstrukcji zbiorników, ochroną czaso-
wą i trwałą konstrukcji stalowych oraz 
ochroną cięgien linowych przed koro-
zją. Na podkreślenie zasługuje także 
rozwijanie metod wgłębnej impregnacji 
betonu. Wybrane elementy tej obszer-
nej tematyki były przedmiotem kolej-
nych rozpraw Uczonego i jego wielu 
publikacji.

Swoje doświadczenie i wiedzę 
Tadeusz Broniewski wykorzystywał 
w praktycznej działalności inżynierskiej, 
rozwiązując trudne, specjalistyczne 
problemy. Działalność ta owocowała 
ekspertyzami, z których ważniejsze to: 
opracowanie metody naprawy uszko-
dzeń i zabezpieczenia konstrukcji żel-
betowej pochylni w Stoczni Gdańskiej, 
opracowanie technologii wykonania złą-
czy konstrukcyjnych w prefabrykowa-
nych zbiornikach oczyszczalni ścieków 
Fabryki Łożysk Tocznych w Kielcach, 
opracowanie technologii uszczelniania 
zbiorników żelbetowych w oczyszcza-
ni wody w Hucie im. Sendzimira czy 

opracowanie koncepcji zabezpiecze-
nia przed korozją kadzi żelbetowych 
w fabryce papieru Rosenthal w Blanken-
stein, w Niemczech. W latach 80. opra-
cował nowatorską metodę ochrony 
cięgien linowych stosowanych w kon-
strukcjach wiszących.

Profesor był inicjatorem i współtwór-
cą programów nauczania chemii dla in-
żynierów budownictwa. To dzięki niemu 
w latach 70. wprowadzono do programu 
studiów na Wydziale Budownictwa na-
szej uczelni przedmiot „chemia budow-
lana”, a następnie przedmiot „ochrona 
budowli przed korozją”. Opracowany 
pod jego kierunkiem ramowy program 
tych przedmiotów został w tym czasie 
przejęty przez wiele wydziałów budow-
nictwa w kraju. Wraz z prof. L. Czarnec-
kim i prof. O. Henningiem był współ-
autorem „Chemii w budownictwie” 
— cenionego i popularnego podręcz-
nika, który w wydawnictwie Arkady do-
czekał się kilku wydań. Inny podręcznik 
akademicki pod redakcją Profesora to 
— „Metody badań i ocena własności 
tworzyw sztucznych” (wydany przez 
WNT w 2000 r.). Wyrazem dydaktycz-
nych zainteresowań i dbałości o jakość 
kształcenia są także liczne skrypty 
i pomoce dydaktyczne opracowane 
przez Profesora wraz z jego młodszymi 
współpracownikami. 

Należy podkreślić, że Profesor cie-
szył się dużą popularnością i szacunkiem 
studentów, którzy w latach 80. uznali go 
za najlepszego wykładowcę na Wydziale 
Inżynierii Lądowej. Zawdzięczał to swojej 
umiejętności przedstawiania w sposób 
przystępny i ciekawy trudnej zazwyczaj 
dla studenta budownictwa problematyki 
chemicznej. 

Bogata była działalność organiza-
cyjna Profesora. Był m.in. wieloletnim 
członkiem Sekcji Materiałów Budowla-
nych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wod-
nej PAN, członkiem Komitetu Trwałości 
Budowli PZITB oraz przewodniczącym 
Komisji Trwałości Budowli przy Zarzą-
dzie Oddziału PZITB w Krakowie. W ra-
mach pracy w tych gremiach zainicjo-
wał m.in. kontynuowany do dzisiaj cykl 
konferencji „Trwałość i ochrona budowli 
przed korozją — KONTRA”, a także był 
współautorem poważnych ekspertyz na-
ukowych, w tym pionierskich w Polsce, 
kompleksowych opracowań „Aspekty 
zdrowotności materiałów budowlanych” 
oraz „Opinia w sprawie zunifi kowania ro-
dzajów wskaźników i jednostek stężenia 
czynników agresywnych w stosunku do 
betonu”. 



NASZA POLITECHNIKA 1/2012

16

In
fo

rm
ac

je F
ot

.: 
Ja

n 
Z

yc
h

Profesor znajdował też czas na 
działalność społeczną. Był wieloletnim 
przewodniczącym Rady Zakładowej 
ZNP Politechniki Krakowskiej oraz prze-
wodniczącym Rady Środowiskowej ZNP 
Uczelni Krakowa. Był także prezesem 
Stowarzyszenia Wychowanków PK. 
W ostatnim okresie swojego pracowite-
go życia w gazetce Osiedla „Widok” pro-
wadził z zapałem i charakterystycznym 
humorystycznym zacięciem rubrykę „Wi-
dok z IX piętra”.

Tadeusz Broniewski zapisał się 
w naszej pamięci jako ceniony nauko-
wiec i dydaktyk. Nie przeszkadzało mu 
to być równocześnie człowiekiem cie-
płym i pełnym humoru. Dar ten doce-
nialiśmy na równi z jego wiedzą i chę-
cią dzielenia się nią z młodszymi. Wielu 
z nas znało humanistyczne zaintereso-
wania Profesora dotyczące szczególnie 
literatury i muzyki. Potrafi ł zaszczepiać 
je swojemu otoczeniu, czego jednym 
z przykładów były krótkie, acz treściwe 
i zazwyczaj zaprawione humorem po-
gadanki na temat języka polskiego, wy-
głaszane ze swadą podczas posiedzeń 
Rady Wydziału Inżynierii Lądowej. Bar-
dzo dbał o piękno języka ojczystego. 
Tę dbałość starał się zaszczepić swoim 
młodszym kolegom, życzliwie wskazu-
jąc popełniane błędy. 

Zasługi Profesora doceniono, nada-
jąc mu wiele odznaczeń państwowych, 
resortowych i organizacyjnych. Otrzy-
mał Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, Medal im. Komisji Edu-
kacji Narodowej, Złotą Odznakę Miasta 
Krakowa, Złotą Odznakę Zasłużonego 
Działacza Kultury, Złotą Odznakę Pol-
skiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa i wiele innych.

W Zmarłym polskie środowisko na-
ukowe — w szczególności Wydział In-
żynierii Lądowej i cała nasza uczelnia 
— straciło nauczyciela i wychowawcę 
wielu pokoleń inżynierów budownic-
twa i pracowników nauki, społecznika, 
a nade wszystko szlachetnego i dobre-
go człowieka, a dla wielu z nas przy-
jaciela.

Z wdzięcznością za wszystko, co 
dla nas, Drogi Profesorze, zrobiłeś, za-
pewniamy Cię, że pamięć o Tobie na 
długo zostanie wśród nas i naszych na-
stępców.

Maria Fiertak
Jacek Śliwiński

Od roku przyznawaniem grantów 
na badania podstawowe zajmuje się 
Narodowe Centrum Nauki. Wyjaś-
nieniu zasad, jakim podlega rozdział 
środków znajdujących się w dyspozy-
cji centrum, służyło spotkanie, które 
odbyło się 9 grudnia ubiegłego roku 
na Politechnice Krakowskiej. Infor-
macji udzielał prof. Michał Karoński 
— przewodniczący Rady NCN.

Narodowe Centrum Nauki, mające 
swoją siedzibę w Krakowie, jest jed-
nostką młodą i cały czas zbiera do-
świadczenia, aby doskonalić swoją 
działalność. Prof. Michał Karoński na 
wstępie stwierdził, że Politechnika Kra-
kowska jest pierwszą techniczną uczel-
nią, na której odbywa spotkanie jako 
przewodniczący Rady NCN. Wizyta ta 
dała mu więc sposobność do zapozna-
nia się z poglądami przedstawicieli nauk 
technicznych na kwestie fi nansowania 
badań. Z drugiej strony, pracownicy 
naukowi PK mogli pogłębić swoją wie-
dzę na temat obowiązujących obecnie 
zasad przyznawania grantów, a także 
wyartykułować wątpliwości.

W pierwszej części spotkania 
prof. Karoński przedstawił podstawy 
działalności Rady NCN i zakres jej kom-
petencji. Przypomniał, że ustawodawca 
z góry ograniczył do trzydziestu liczbę 
dyscyplin lub grup dyscyplin, w ramach 
których można przeprowadzać konkur-
sy na realizację projektów badawczych. 
To istotne ograniczenie w porównaniu 
z dawnym Komitetem Badań Nauko-
wych, który mógł określić takich dy-
scyplin lub grup dyscyplin około sie-
demdziesięciu. Zmiana ta szczególnie 
wyraźnie dała o sobie znać w przypad-
ku nauk technicznych. 

NCN jest powołane do fi nansowania 
badań podstawowych. Prof. Karoński 
zastrzegł jednak, że nie oznacza to wy-
kluczenia badań mających wątek aplika-
cyjny. — Nieprawdą jest, że jak słyszy-
my, że coś może być stosowane, to my 
od razu to odrzucamy — podkreślił zde-
cydowanie. Przyznał jednak, że przyjęta 
zasada ogranicza grupę potencjalnych 
adresatów fi nansowania w naukach 
technicznych i przypomniał, że badania 
o charakterze aplikacyjnym fi nansuje 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Ocena wniosków trafi ających do NCN 
jest dwuetapowa. W pierwszym etapie 
każdy wniosek jest recenzowany przez 
członka Zespołu Ekspertów przypisane-
go do danej grupy dyscyplin (panelu). 
Jest to recenzja wstępna, z założenia 
powierzchowna, bo każdy członek pane-
lu otrzymuje do oceny wiele wniosków. 
Nie wymaga się, by recenzji tej dokony-
wał specjalista w danej dziedzinie. Oce-
na ta ma jedynie spowodować wstępną 
selekcję (w szczególności odrzucenie 
aplikacji nie spełniających kryterium ba-
dań podstawowych) i przekazanie wnio-
sków, które przejdą przez to sito do dru-
giego, zasadniczego etapu.

W drugim etapie wnioski są przesy-
łane do recenzentów będących specja-
listami. Mogą to być również recenzenci 
zagraniczni, dlatego od autorów wnio-
sków wymaga się przygotowywania ich 
również w języku angielskim. Następnie 
odbywa się kolejne posiedzenie pane-
lu i podjęta zostaje decyzja w sprawie 

Przewodniczący Rady NCN  prof. Michał Karoński był  

Jak zdobyć grant w naukach 

Prof. Michał Karoński jest ma-
tematykiem, specjalistą w zakresie 
matematyki dyskretnej i informatyki 
teoretycznej. Kieruje Zakładem Ma-
tematyki Dyskretnej na Wydziale 
Matematyki i Informatyki Uniwer-
sytetu Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Doktorat obronił w 1974 r., 
habilitację uzyskał w 1984 r., a tytuł 
profesora w 1996 r. Jest częstym 
gościem na uniwersytetach w USA, 
Kanadzie i Korei Południowej. Czło-
nek Komitetu Matematyki PAN. 
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rankingu wniosków zakwalifi kowanych 
do fi nansowania.

Omawiając procedurę, prof. Karoński 
położył nacisk na dbałość o dochowanie 
wysokich standardów. Przede wszyst-
kim wpaja się recenzentom konieczność 
przedyskutowania słabych i mocnych 
stron każdego wniosku. Zwraca się uwa-
gę, by ustalona punktacja podlegała we-
ryfi kacji w dyskusji. Mocno akcentuje się 
kwestie etyczne. Chodzi o unikanie kon-
fl iktu interesów. Każdy ekspert podpisuje 
w tej sprawie stosowne oświadczenie. 
Rezygnuje się z usług ekspertów, któ-
rzy nie dotrzymali warunków zawartych 
w kodeksie etycznym uchwalonym przez 
Radę NCN. — W tej kwestii będziemy 
bardzo konsekwentni — podkreślił prze-
wodniczący rady, choć przyznał jedno-
cześnie, że marginalnie zdarzają się 
przypadki konfl iktu interesów.

W 2011 r. Narodowe Centrum Nauki 
otrzymało do rozdysponowania 500 mln zł. 
Sytuacja była jednak nietypowa, bowiem 
większą część tej sumy trzeba było prze-
kazać na fi nansowanie poprzednio przy-
znanych grantów, przejętych przez NCN 
od resortu nauki. Na 2012 r. centrum otrzy-
mało budżet w wysokości 900 mln zł. 

Prof. Michał Karoński przedstawił 
rodzaje konkursów ogłaszanych przez 
NCN, zwracając uwagę na wprowadzo-
ny przez centrum nowy typ konkursu: dla 
młodych doktorów, będących najwyżej 
pięć lat po doktoracie. Można w tym kon-
kursie uzyskać do 1 mln zł na zbudowa-
nie warsztatu lub zespołu naukowego. 
Inną nowością jest konkurs o granty dla 
doświadczonych badaczy, którzy mogą 
się starać o fi nansowanie nawet do 
3 mln zł. Osoba realizująca grant ma peł-
ną swobodę w wykorzystaniu tych środ-
ków. — Generalnie zakładamy dużą nie-
zależność badacza w sposobie wydania 
tych pieniędzy, preferując bardzo mocno 
rozwój zespołów badawczych i młodych 
ludzi — oznajmił prof. Karoński. 

Finansowanie można także otrzymać 
w ramach stażu podoktorskiego. Podsta-
wowym warunkiem jest znalezienie jed-
nostki, która przyjmie młodego doktora. 
Musi ona znajdować się poza wojewódz-
twem, w którym ów się kształcił. Chodzi 
o zachęcenie osób bezpośrednio po dok-
toracie do mobilności. Warunki fi nansowe 

są tak dobre, że zapewne niejeden profe-
sor chętnie by się zgłosił. Młody człowiek 
może otrzymać miesięcznie netto około 
5500 zł. W przypadku stażu trzyletnie-
go suma rośnie nawet do 6500 zł. A jed-
nocześnie można starać się dodatkowo 
o pokaźne dofi nansowanie na badania 
— w przypadku nauk ścisłych i technicz-
nych nawet w wysokości 72 tys. zł rocznie. 
Mowa jest więc o naprawdę znaczących 
kwotach. Grantów tych nie będzie dużo, 
najwyżej do pięćdziesięciu. Zdaniem 
prof. Karońskiego mogą jednak spowodo-
wać w Polsce zmianę w myśleniu o tym, 
jak powinna wyglądać kariera naukowa. 

Przewodniczący Rady NCN nie 
omieszkał też wspomnieć o problemach 
samej agencji, zatrudniającej siedem-
dziesiąt osób, w tym wielu młodych lu-
dzi, którzy nie mieli wcześniej do czynie-
nia z systemem przyznawania grantów. 
Obowiązki, jakie spadły na ten zespół, 
stanowią ogromne obciążenie. Dość po-
wiedzieć, że na pierwszy konkurs napły-
nęło około ośmiu tysięcy wniosków, na 
następny — tysiące dalszych. Do tego 
NCN musi prowadzić „stare” granty. — 
Bijemy rekord świata, jeżeli chodzi o licz-
bę grantów przypadających na jednego 
pracownika — oświadczył prof. Karoń-
ski. Zapewniał jednocześnie, że pracow-
nikom centrum wpaja się przyjazny sto-
sunek do środowiska naukowego. — Nie 
chcemy być urzędem. Chcemy stanowić 
część środowiska — dodał. 

W dyskusji, która następnie się wy-
wiązała, pracownicy naukowi Politechniki 
szukali wyjaśnienia wątpliwości związa-
nych z obowiązującymi zasadami oceny 
wniosków oraz działaniami podejmowa-
nymi przez NCN. Zainteresowanie budzi-
ła szczególnie kwestia wpływu specyfi ki 
badań w obszarze nauk technicznych na 
decyzje o fi nansowaniu tego typu prac na-
ukowych przez agencję. Można bowiem 
odnieść wrażenie, że nauki techniczne 
zostały nieco zepchnięte na margines, 
a to dlatego iż porównywanie wartości 
dokonań naukowców pracujących w róż-
nych dziedzinach nie jest rzeczą prostą.

Zwrócono uwagę na znaczenie, jakie 
przywiązuje się w trakcie oceny projek-
tów badawczych do liczby cytowań i do 
tzw. indeksu Hirscha. Tymczasem w róż-
nych dziedzinach liczba cytowań różnie 

się kształtuje. Przykładowo, ogólna licz-
ba cytowań w fi zyce czy w chemii jest 
znacznie wyższa niż w naukach tech-
nicznych. Jeśli więc w ocenie wniosków 
jako jedno z kryteriów bierze się pod 
uwagę indeks Hirscha, automatycznie 
ogranicza to szanse ubiegających się 
o granty przedstawicieli nauk technicz-
nych. W odpowiedzi na to zastrzeżenie 
prof. Karoński zapewniał, że nauki tech-
niczne nie są przez NCN gorzej trakto-
wane od innych i dodał, iż wskaźniki ta-
kie jak indeks Hirscha nie są traktowane 
w sposób mechaniczny. Pełnią one jedy-
nie rolę informacji uzupełniającej. 

Inną kwestią podniesioną w trakcie 
debaty była kolizja pojawiająca się mię-
dzy wymogiem nowości, stawianym 
badaniom podstawowym, a patentowa-
niem wyników badań. Posiadanie zgło-
szenia patentowego powoduje bowiem 
odmowę uznania proponowanego tema-
tu za nowy, a z drugiej strony otrzyma-
nie grantu może zablokować uzyskanie 
patentu. Zdarzają się też przypadki, gdy 
eksperci traktują złożony wniosek jako 
konkurencyjny dla własnych prac. Je-
den z dyskutantów zauważył, że również 
wśród recenzentów zagranicznych zda-
rzają się ludzie o mniejszej wiedzy niż 
autorzy wniosków, które mają oceniać. 

Powracał też wątek relacji zachodzą-
cych między naukami podstawowymi 
a stosowanymi. Wskazywano na ścisłe 
powiązanie tych dwu wątków z sobą 
w przypadku nauk technicznych. Pod-
noszono też kwestię, że wszędzie na 
świecie fi nansując badania podstawowe, 
oczekuje się od nich zastosowań. Suge-
rowano pewne rozwiązania. 

Wizyta prof. Michała Karońskiego 
nie rozwiała wszystkich wątpliwości. 
Z pewnością pozwoliła przewodniczą-
cemu Rady NCN lepiej poznać punkt 
widzenia środowiska nauk technicz-
nych, choć trudno przesądzić, czy pójdą 
za tym konkretne zmiany w obowiązu-
jącym obecnie systemie. Jednocześnie 
osobom uczestniczącym w spotkaniu 
uzmysłowiła, jakie są realne możliwo-
ści fi nansowego wsparcia poprze NCN 
badaczy reprezentujących nauki tech-
niczne.

(ps)

ński był  gościem PK

nt w naukach technicznych
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Co roku Kraków honoruje swymi 
nagrodami najwybitniejszych twór-
ców kultury oraz wybijających się 
autorów prac magisterskich i doktor-
skich. W tej drugiej kategorii rok 2011 
okazał się szczególnie pomyślny dla 
absolwentów naszej uczelni. Miasto 
wyróżniło aż trzy prace magister-
skie przygotowane i obronione przez 
czworo dyplomantów Politechniki 
Krakowskiej. Żadna inna szkoła wyż-
sza nie mogła się pochwalić tyloma 
wyróżnieniami.

Prestiżu przyznanym nagrodom do-
dają okoliczności, w jakich nastąpiło 
ich wręczenie. Ceremonia odbyła się 
15 grudnia w sali obrad Rady Miasta, 
a laureatom w pierwszej kolejności gra-
tulowali: prezydent Krakowa prof. Jacek 
Majchrowski, przewodniczący Rady Mia-
sta Bogusław Kośmider i prezes Polskiej 
Akademii Umiejętności prof. Andrzej Bia-
łas, który jest przewodniczącym Komisji 
Nagród Miasta.

Szczególne powody do satysfakcji 
może mieć dr inż. Karol Ryż z Instytutu 
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych 
na Wydziale Inżynierii Lądowej, bo-
wiem to pod jego kierunkiem powstały 
dwie z wyróżnionych prac. Laureata-
mi są: Dariusz Grabowski — za pracę 
„Zastosowanie metody NATM do budo-
wy tunelu drogowego pod Wzgórzem 
Błogosławionej Bronisławy w Krakowie 
(projekt wstępny)” oraz Agnieszka Kor-
necka i Łukasz Michalski — autorzy 
pracy „Projekt koncepcyjny podziemnej 
stacji premetra pod ulicą Czarnowiej-
ską w Krakowie w zarysie: architekto-
niczno-funkcjonalnym, konstrukcyjnym 
i technologicznym”.

Nie mniejsze zadowolenie może od-
czuwać prof. Jacek Gyurkovich z Insty-
tutu Projektowania Urbanistycznego na 
Wydziale Architektury. Pod jego kierun-
kiem Katarzyna Michałowska przygoto-
wała pracę „Rewitalizacja dzielnicy Pod-
górze w Krakowie. Kompleks muzyczny”. 
Warto zwrócić uwagę, że wszystkie trzy 
nagrodzone prace dotyczą problemów 
kluczowych dla Krakowa, choć tym, co 

zadecydowało o ich wy-
różnieniu, jest przede 
wszystkim wysoki po-
ziom merytoryczny. 

*
Dariusz Grabowski 

podjął problem budowy 
tunelu, który ma zostać 
zrealizowany w ciągu 
trzeciej obwodnicy Krako-
wa — inwestycji niezwy-
kle Krakowowi potrzeb-
nej. Plany przewidują, że 
wjazd do tunelu będzie 
doprowadzony od ul. Armii Krajowej 
(w rejonie os. Zarzecze). Po przejściu 
pod Wzgórzem Błogosławionej Bronisła-
wy i kopcem Kościuszki tunel znajdzie 
wylot w Pychowicach. 

Autor pracy zaproponował do wyko-
nania tunelu austriacką metodę górniczą 
NATM (New Austrian Tunneling Method). 
W odróżnieniu od metody tarczowej 
(której użyto np. do drążenia tunelu pod 
kanałem La Manche), NATM polega 
na wybieraniu poszczególnych części 
przekroju partiami. W Polsce system 
ten wykorzystano przy budowie tunelu 
w Lalikach na trasie łączącej Żywiec ze 
Zwardoniem.

Laureat zbadał możliwość wykorzy-
stania tej metody w Krakowie i przepro-
wadził bardzo zaawansowane obliczenia 
na modelach przestrzennych w środo-
wisku programu Z-Soil (jest to program 
w dużej mierze tworzony przez specjali-
stów PK). Dr inż. Karol Ryż podkreśla, 
że wykonane przez Dariusza Grabow-
skiego obliczenia były na tak wysokim 
poziomie, że możliwe stało się opraco-
wanie animacji zachowania górotworu 
w kolejnych stadiach realizacji tunelu.

Również pod ziemię zeszli ze swoim 
projektem Agnieszka Kornecka i Łukasz 
Michalski. Ich rozwiązanie jest propo-
zycją dla linii tramwaju podziemnego, 
które w przyszłości mają przebiegać 
pod zabytkowym (i bardzo zatłoczonym) 
centrum Krakowa. Chodzi o to, aby nie 

wszystkie tramwaje przecinające rejon 
centrum miasta musiały trafi ać na ob-
wodnicę okalającą Planty. 

Kornecka i Michalski podjęli się za-
projektowania stacji położonej w ciągu 
jednego z planowanych tuneli, znajdu-
jącej się na głębokości 20–30 metrów 
pod poziomem ulic. Szczególnym walo-
rem ich pracy jest kompleksowość. Jako 
studenci specjalności „mosty i budowle 
podziemne” przemyśleli i zaprojektowali 
stację zarówno od strony inżynieryjnej, 
jak i architektoniczno-funkcjonalnej. Po-
pisali się umiejętnością rozwiązywania 
problemów nie tylko ze swojego podwór-
ka. Potrafi li wejść w zagadnienia spe-
cjalistyczne, należące do innych branż. 
Zaprojektowali m.in. układ i rozmiary 
peronów, dojścia do podziemnej stacji, 
a także wzięli pod uwagę jej powiązanie 
z liniami naziemnej komunikacji miej-
skiej. Przede wszystkim jednak znako-
micie wykonali to, co należało do ich 
specjalności — przeprowadzili oblicze-
nia pozwalające analizować współdzia-
łanie układów konstrukcji budowlanych 
i ośrodka gruntowego. 

Dr inż. Karol Ryż mówi, że Agniesz-
ka Kornecka i Łukasz Michalski wyka-
zali dużą interdyscyplinarność w roz-
wiązywaniu problemów pojawiających 
się w kolejnych stadiach projektowania. 
Zwraca uwagę, że w przypadku obu 
wyróżnionych prac jego podopieczni 
wykazali się doskonałą znajomością 

Miasto nagrodziło czworo absolwentów PK

Wykonali interesujące projekty 
dla Krakowa
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Dr inż. Karol Ryż ze swoimi podopiecznymi (zob. też III strona 
okładki)
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problemów z zakresu budownictwa 
podziemnego, a więc tematyki tradycyj-
nie uważanej za domenę specjalistów 
z AGH. 

Celem pracy Katarzyny Michałow-
skiej była transformacja fragmentu Kra-
kowa położonego w pobliżu ronda Grze-
górzeckiego. Chodzi o tereny, które były 
zajęte przez wojsko i wymagają uporząd-
kowania pod względem urbanistycznym, 
połączenia ich z bulwarami spacerowy-
mi nad Wisłą, a także z obszarem po 
drugiej stronie alei Pokoju, wypełnionym 
zabudową mieszkalną i obiektami admi-
nistracyjnymi. Zawarty w pracy projekt 
składa się z dwu warstw. Przedstawiono 
w nim koncepcję urbanistyczną całego 
obszaru jako efekt analizy problemów 
dzielnicy i miasta, a w tym kontekście 
rozważono umieszczenie konkretnego 
obiektu. 

Prof. Jacek Gyurkovich wyjaśnia, 
że autorka pracy zaproponowała budo-
wę kompleksu muzycznego, w którym 
znalazłaby się szkoła i sale koncertowe. 
Jej projekt wiąże ten obiekt z pobliskimi 
terenami rekreacyjnymi, a jednocześnie 
z systemem komunikacyjnym miasta. 
Katarzyna Michałowska zakłada, że 
centrum całego założenia powinien sta-

nowić plac publiczny. Uporządkowaniu 
architektonicznemu uległyby ulice, wy-
eksponowany zostałby kościół św. Kazi-
mierza. W sumie jest to propozycja, jak 
w prawidłowy sposób zmienić charakter 
obszaru sąsiadującego z „Błękitkiem” 
i jak wzbogacić go o ciekawe formy ar-
chitektoniczne. 

Praca jest zrealizowana bardzo kon-
sekwentnie. Autorka wykazuje się dużą 
wiedzą na temat poszczególnych proble-
mów, które wymagają rozwiązania i prze-
jawia sporą inwencję. Wszystko zostało 
przedstawione prawidłowo, logicznie 
i w interesujący sposób. — To jest praca 
wzorcowa. — twierdzi prof. Jacek Gyur-
kovich. I dodaje, że wykonywane pod 
jego opieką dyplomy zawsze dotyczą 
konkretnych zagadnień i terenów. — Dla 
miasta to darmowe studium możliwości 
— dodaje profesor. 

*
Dodatkowym źródłem satysfakcji 

dla laureatów wyróżnionych prac dyplo-
mowych było znakomite towarzystwo, 
w jakim wystąpili podczas gali w kra-
kowskim magistracie. Nagrody w dzie-
dzinie kultury i sztuki otrzymali bowiem: 

Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Waj-
da (reżyser nie mógł zjawić się oso-
biście ze względu na pracę na planie 
fi lmu o Lechu Wałęsie), aktorka Dorota 
Segda (w jej imieniu nagrodę odebrała 
Anna Polony), światowej sławy śpiewak 
operowy Mariusz Kwiecień oraz reży-
ser, muzykolog i literaturoznawca Józef 
Opalski. W dziedzinie nauki i techniki 
nagrodę odebrał geograf prof. Antoni 
Jackowski z UJ. 

Poza absolwentami z Politechniki 
Krakowskiej wyróżnienia otrzymali także: 
Edyta Gracz-Chmura (absolwentka UJ) 
za pracę doktorską na temat XIX-wiecznej 
literatury romantycznej w Krakowie, 
Anna Sękowska (absolwentka ASP) za 
pracę doktorską na temat portretu króla 
Zygmunta Starego z katedry na Wawelu 
oraz Marcin Starzyński (absolwent UJ) 
za pracę doktorską o krakowskiej radzie 
miejskiej w średniowieczu. 

W trakcie uroczystości przypomnia-
no, że tradycja przyznawania nagród 
Krakowa sięga XVI wieku. Pierwszym 
znanym z nazwiska laureatem był Miko-
łaj Jaskier, który w 1531 r. został nagro-
dzony za kodyfi kację prawa miejskiego.

Lesław Peters

Doktorantka z Politechniki Kra-
kowskiej wygrała konkurs „Małopol-
ski Inkubator Pomysłowości 2011”. 
Katarzyna Sawicz-Kryniger przedsta-
wiła pomysł na biznes, polegający na 
znakowaniu materiałów fi rmowych na 
bazie tworzyw sztucznych, co pozwa-
la odróżnić oryginały od podróbek.

Zorganizowany przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego 
konkurs miał na celu wyłonienie obie-
cujących biznesplanów, które zawierają 
innowacyjne pomysły lub technologie 
z szansami na wdrożenie, komercjaliza-
cję i sukces rynkowy. Zgłoszono 32 pro-
jekty. Doktorantka z PK zdeklasowała 
konkurentów — jej pomysł otrzymał 
95 punktów (na 100 możliwych). Lau-
reatka odebrała nagrodę 14 listopada 
podczas Gali Młodego Biznesu, inaugu-
rującej Światowy Tydzień Przedsiębior-
czości w Małopolsce. 

Pomysł na biznes przepustką 
do Doliny Krzemowej

Pomysł na biznes Katarzyny Sawicz-
-Kryniger znalazł się również wśród sied-
miu projektów typu start-up podczas I Fo-
rum Nowej Gospodarki. Jej prezentacja 
(w konwencji pitch elevator presentation) 

zdobyła również pierwszą nagrodę. Jest 
nią ufundowany przez USPCC bilet na 
przelot na Global Technology Symposium 
2012. Spotkanie odbędzie się w końcu 
marca w USA, w słynnej kalifornijskiej Doli-
nie Krzemowej. Ta prestiżowa konferencja 
co roku przyciąga ponad 300 wybranych 
liderów opinii w sferze biznesu, fi nansów, 
technologii i polityki. Spotkania organizo-
wane w trakcie GTS dają wygrywającemu 
projektowi typu start-up szansę przenie-
sienia inicjatywy na poziom globalny. 

Katarzyna Sawicz-Kryniger przygo-
towuje pracę doktorską na Wydziale In-
żynierii i Technologii Chemicznej PK pod 
kierunkiem dr. hab. Romana Popielarza, 
prof. PK. Wolne chwile, które ostatnio 
zdarzają się bardzo rzadko, lubi spę-
dzać na… końskim grzbiecie, bowiem 
jeździec twem pasjonuje się od dziecka.

(R.)F
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W połowie listopada ukończono 
tworzenie kompleksu świetnie wy-
posażonych laboratoriów dydaktycz-
nych na Wydziale Inżynierii Lądowej 
PK. Powstały nowe jednostki, np. 
Laboratorium Dydaktyczne Akustyki 
Budowlanej i Architektonicznej, a sta-
re — istniejące w strukturze Instytutu 
Materiałów i Konstrukcji Budowla-
nych, Instytutu Inżynierii Drogowej 
i Kolejowej oraz Instytutu Technologii 
Informatycznych w Inżynierii Lądowej 
— zmodernizowano. 

Inwestycje w infrastrukturę służą-
cą celom dydaktycznym i badawczym, 
a przede wszystkim poprawie warun-
ków praktycznej nauki zawodu, umoż-
liwiających kształtowanie u studentów 
wymaganych na rynku pracy kompe-
tencji, prowadzono na niespotykaną 
w historii PK skalę. Wartość przed-
sięwzięcia, realizowanego od 2009 r., 
wyniosła ponad 8,2 mln zł. Laboratoria 
dydaktyczne WIL PK wzbogaciły się 
o 95 nowoczesnych, niejednokrotnie 
unikatowych w skali kraju, nowych 
urządzeń.

Z unowocześnionych i doposażo-
nych w aparaturę badawczą pomiesz-
czeń laboratoryjnych będą korzystać 
studenci „budownictwa” i „transportu”, 
kierunków prowadzonych na Wydzia-
le Inżynierii Lądowej PK. Dla młodych 
ludzi jest to szansa na praktyczną na-
ukę nowoczesnych technik badawczych 
podczas zajęć dydaktycznych. Pozwoli 
im to zdobywać umiejętności oraz wie-
dzę niezbędną do wykonywania zawo-
du, prowadzenia badań i interpretacji 
otrzymanych wyników, a to czyni absol-
wentów WIL szczególnie atrakcyjnymi 
dla pracodawców nie tylko w regionie 
i kraju, ale i na międzynarodowym ryn-
ku pracy.

Projekt obejmował również częś-
ciowe dostosowanie pomieszczeń la-
boratoryjnych, związane z lokalizacją 
nowej aparatury. Warto podkreślić, że 
jej część zakupiono wraz z dźwięko-
szczelnymi komorami, które izolują 
od otoczenia urządzenia szczególnie 
głośne. Dzięki temu istotnie popra-
wiły się warunki pracy dydaktycznej, 
zwłaszcza klimat akustyczny. Chroniąc 
przed hałasem studentów i pracow-
ników, twórcy projektu zadbali także 
o ich zdrowie.

Inwestowanie w Wydział Inżynierii Lądowej PK

Na wielką skalę

Inwestycje zostały sfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej, w ra-
mach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego (działanie 
1.1. „Poprawa jakości usług edukacyj-
nych”) oraz z dotacji Ministerstwa Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego. Przygo-
towania rozpoczęły się już w 2008 r. 
Sam projekt realizowano w latach 
2009–2011.

Na Wydziale Inżynierii Lądowej PK 
była to, jak dotąd, jedna z najwięk-
szych inwestycji w bazę aparaturową 
oraz infrastrukturę. Tak naprawdę jed-
nak była to inwestycja w potencjał ba-
dawczy i dydaktyczny uczelni. Dzięki 
niej wydział może zaproponować swo-
im studentom wysoki poziom kształce-
nia. Takie inwestowanie na pewno się 
opłaci.

Wit Derkowski
Zdjęcia: Jan Zych

Autor jest adiunktem Instytutu Materia-
łów i Konstrukcji Budowlanych na Wy-
dziale Inżynierii Lądowej PK. Kierował 
projektem „Stworzenie kompleksu labo-
ratoriów na Wydziale Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej, ul. Warszaw-
ska 24, Kraków”, realizowanym w latach 
2009–2011.

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych. Uni-
wersalna maszyna wytrzymałościowa o za-
kresie obciążenia do 1200 kN

Laboratorium Chemii Budowlanej

Laboratorium Akustyki Budowlanej i Architek-
tonicznej
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„Ekspertyza wypadku drogowego” 
— studia podyplomowe prowadzone 
przez Instytut Pojazdów Samochodo-
wych i Silników Spalinowych Politech-
niki Krakowskiej oraz Instytut Eksper-
tyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna 
w Krakowie uzyskały w październiku 
rekomendację Europejskiego Stowa-
rzyszenia Badania i Analiz Wypadków 
Drogowych (Europäische Vereinigung 
für Unfallforschung und Unfallanaly-
se e.V.) — organizacji, która skupia 
najważniejsze europejskie instytucje 
z branży. Wyróżnienie jest tym większe, 
że są to jedyne specjalistyczne studia 
podyplomowe w Europie polecane 
przez to stowarzyszenie. 

W październiku 2011 r. na Wydziale 
Mechanicznym PK rozpoczęła się ich 
osiemnasta edycja. Zajęcia, w których 
uczestniczą słuchacze „ekspertyzy wy-
padku drogowego”, trwają dwa seme-
stry i służą szkoleniu i dokształcaniu 

biegłych sądowych, opiniujących spra-
wy wypadków drogowych. W programie 
kształcenia organizatorzy uwzględnili 
specjalistyczną wiedzę z dziedziny 
prawa, kryminalistyki i medycyny sądo-
wej, jak również techniczne zagadnie-
nia mechaniki ruchu pojazdów, mecha-
niki zderzeń. Dużo uwagi poświęcono 
nowoczesnym rozwiązaniom konstruk-
cyjnym pojazdów, istotnym z punktu 
widzenia bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, jak i powypadkowej diagnostyce 
pojazdów, m.in. ekspertyzie metalogra-
fi cznej, i inżynierii ruchu drogowego. 
Szczególny nacisk położono na wiedzę 
z zakresu metod i technik rekonstrukcji 
wypadku oraz zasad i metod ich opi-
niowania. 

Studia przeznaczone są dla osób 
z wyższym wykształceniem, pełniących 
funkcję biegłego sądowego w zakresie 
techniki samochodowej i ruchu drogowe-
go lub w zakresie wypadków drogowych 

Z europejską rekomendacją 

Studia podyplomowe dla biegłych sądowych
oraz osób, które zamierzają wykonywać 
takie zajęcie. Mogą być przydatne w pra-
cy rzeczoznawców samochodowych, po-
licjantów zajmujących się likwidacją zda-
rzeń drogowych, celników, likwidatorów 
szkód komunikacyjnych w towarzystwach 
ubezpieczeniowych oraz wszystkich za-
wodowo związanych z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego. 

Kierownikiem studiów podyplomo-
wych jest specjalista z Zakładu Eks-
ploatacji Pojazdów Samochodowych 
i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
PK — dr inż. Witold Jordan, biegły są-
dowy z zakresu techniki samochodo-
wej i ruchu drogowego, który od lat 
zajmuje się problematyką eksploatacji 
i bezpieczeństwa samochodów oraz 
rekonstrukcji wypadków drogowych ze 
szczególnym uwzględnieniem zderzeń 
samochodów.

(R.)

Jesień była dla Wydawnictwa PK 
okresem prezentowania swej oferty na 
ogólnopolskich targach książki, a tak-
że nawiązywania ciekawych kontak-
tów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
książki naszego uczelnianego edytora 
wzbudziły zainteresowanie w innych 
ośrodkach akademickich w kraju.

Największym powodzeniem cieszyła 
się książka Andrzeja Samka „Flota, której 
już nie ma” (jej ukazanie się odnotowali-
śmy w numerze 11/2011), którą pokazano 
na targach książki naukowej i technicznej 
ACADEMIA w Warszawie (19–21 X) i na 
Targach Książki w Krakowie (3–6 XI). 
Wykupiony został cały nakład. Zaintere-
sowanie wzbudzały też inne publikacje, 
szczególnie dotyczące architektury, jak 
np. praca Wojciecha Kosińskiego „Miasto 
i piękno miasta” czy Jacka Gyurkovicha 
„Architektura w przestrzeni miasta”, któ-
re specjalnie były promowane podczas 
imprezy warszawskiej. Inne cieszące się 
powodzeniem tytuły, to „Wprowadzenie 
do systemu elementów skończonych 

Książki z PK budzą zainteresowanie
ANSYS” Stanisława Łaczka i „Chemia dla 
inżyniera budownictwa” (autorzy: M. Fier-
tak, D. Dębska, T. Stryszewska). 

Podczas targów ACADEMIA została 
podpisana umowa między Politechniką 
Warszawską a Politechniką Krakowską. 
Dzięki porozumieniu publikacje Wydaw-
nictwa PK trafi ą do oferty Ofi -
cyny Wydawniczej PW, mającej 
swój lokal m.in. w gmachu głów-
nym warszawskiej uczelni.

Wcześniej, 12–14 paździer-
nika, Wydawnictwo PK uczest-
niczyło także w Poznańskich 
Dniach Książki Naukowej, gdzie 
prezentowało swe dokonania 
na wspólnym stoisku Stowarzy-
szenia Szkół Wyższych. Wizyta 
w stolicy Wielkopolski stała się 
okazją do nawiązania współ-
pracy z redakcją czasopisma 
„Wiadomości Matematyczne”. 
Ten prestiżowy rocznik poza 
artykułami naukowymi drukuje 
też recenzje i noty o książkach. 

Ponieważ dociera do wszystkich mate-
matyków w kraju, odgrywa ważną rolę 
jako źródło informacji o nowościach wy-
dawniczych z obszaru matematyki.

(R.)

Targi ACADEMIA w Warszawie
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Na studiach technicznych studenci 
coraz częściej oczekują poszerzenia 
przekazywanej im wiedzy o aspekty biz-
nesowe. Naprzeciw tym oczekiwaniom 
wyszli organizatorzy seminarium, które 
odbyło się na Politechnice Krakowskiej 
7 grudnia w ramach ogólnopolskie-
go cyklu „Komercjalizacja nauki pod 
skrzydłami Aniołów Biznesu”.

Uczestnicy spotkania zostali zapo-
znani m.in. z zagadnieniami komercja-
lizacji nauki, metodami działań mar-
ketingowych w przypadku projektów 
innowacyjnych oraz z prawnymi aspek-
tami transferu technologii i ochrony 
własności intelektualnej. Mogli też do-
wiedzieć się o działalności tzw. Anio-
łów Biznesu, czyli doświadczonych biz-
nesmenów i menedżerów, gotowych 
inwestować w odważne, rokujące duży 
sukces pomysły i projekty młodych ludzi, 

Lekcja „anielskiego” biznesu

których nie stać na sa-
modzielny start. 

Zachęcający jest 
przykład znanych fi rm, 
które odniosły ogrom-
ny sukces — Google, 
Skype, Yahoo, Apple, 
Starbucks, Cisco i Dell. 
Wszystkie na wczes-
nym etapie rozwoju 
korzystały ze wspar-
cia Aniołów Biznesu. 
Wsparcie to jest cen-
ne z tego względu, że 
Aniołowie Biznesu pomagają autorom 
odważnych, innowacyjnych pomysłów 
zarówno fi nansowo, jak i merytorycznie, 
a także udostępniając swoje osobiste 
kontakty biznesowe.

Spotkanie na PK prowadzili eks-
perci Lewiatan Business Angels, 

największej w Polsce sieci Aniołów 
Biznesu, działającej przy Polskiej Kon-
federacji Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan. Współ organizatorem semina-
rium był Akademicki Inkubator Przedsię-
biorczości PK.

(ps)

Problemom współpracy samorzą-
du terytorialnego, gospodarczego 
i nauki w zakresie wspierania przed-
siębiorstw poświęcono konferencję, 
która odbyła się 5 grudnia na Poli-
technice Krakowskiej. Na spotkaniu 
mówiono m.in. o aktualnej sytuacji 

Paliwo po 2 złote za litr

Samorządy i nauka dla biznesu

małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce, skierowanej do nich ofer-
cie różnych instytucji samorządo-
wych, a także możliwościach, jakie 
otwierają przed nimi w tym zakresie 
fundusze przekazywane z Unii Euro-
pejskiej.

W przerwie konferencji uczestnicy 
mieli okazję zapoznać się z reaktorem do 
produkcji biopaliw na własne potrzeby. 
Zaprezentował go twórca — Grzegorz 
Wcisło z Małopolskiego Centrum Od-
nawialnych Źródeł Energii „BioEnergia”. 
Przerabiając, przykładowo, olej rzepako-
wy, instalacja produkuje 20 litrów paliwa 
w ciągu półtorej godziny. Otrzymany pro-
dukt może służyć jako zamiennik oleju 
napędowego, a dodatkowo uzyskuje się 
glicerynę.

Twórca urządzenia zapewniał, że 
koszt jednego litra wyprodukowane-
go tą drogą biopaliwa wynosi 2 złote, 
a gdy olej trzeba zakupić do przerobu 
— 3,5 złotego. Poinformował też, że 
prawo zezwala dziś produkować paliwo 

na własne potrzeby przedsiębiorcom 
posiadającym fl otę samochodów. Poka-
zana instalacja wzbudziła spore zainte-
resowanie.

Konferencję zorganizował Wydział 
Mechaniczny PK wspólnie z Małopol-
skim Związkiem Pracodawców. Spotka-
nie otworzył rektor PK prof. Kazimierz 
Furtak.

(ps)
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Zaprezentowane podczas konferencji urzą-
dzenie do produkcji biopaliwa

Uczestnikiem konferencji był prezydent Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Andrzej 
Zdebski
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Organizowane co roku Inżynierskie 
Targi Pracy są okazją do śledzenia 
oczekiwań i potrzeb rekrutacyjnych, 
jakie zgłaszają potencjalni pracodaw-
cy absolwentów Politechniki Krakow-
skiej. W październiku ubiegłego roku 
badaniem objęto aż 33 przedsiębior-
stwa — prawie dwa razy więcej niż rok 
wcześniej. 

Większość to przedsiębiorstwa pro-
dukcyjne oraz usługowe1, zatrudniające 
powyżej 250 pracowników. Sektor ma-
łych i średnich przedsiębiorstw reprezen-
towała jedynie co trzecia fi rma. Pośród 
wielu zagadnień, jakie zostały poruszone 
w ankiecie, pytaliśmy m.in. o stosowane 
metody rekrutacji, profi l poszukiwanych 
pracowników oraz zapotrzebowanie ryn-
ku na specjalistów z dyplomem naszej 
uczelni. Prezentujemy ponadto oceny 
pracodawców dotyczące przygotowania 
absolwentów uczelni technicznych do 
wykonywania zawodu oraz opinie na te-
mat współpracy z Biurem Karier PK.

Sposoby rekrutacji nowych 
pracowników

Podobnie jak w poprzednich latach, 
najczęściej pracodawcy docierają do 
kandydatów drogą elektroniczną — co 
drugi pracodawca zamieszcza ogłosze-
nia na portalach pracy (głównie pracuj.pl 
oraz monsterpolska.pl.), a co trzeci wy-
korzystuje do tego celu stronę interneto-
wą fi rmy. Stosunkowo często rekrutacja 
odbywa się za pośrednictwem akademic-
kich biur karier oraz na targach pracy. 
Prawie co czwarty ankietowany wska-
zywał na poszukiwanie kandydatów 
w prowadzonej przez fi rmę bazie podań 
i równie często na kierowanie się reko-
mendacjami innych (tzw. zatrudnianie 
„z polecenia”). W porównaniu z wynika-
mi z poprzednich lat spadło zastosowa-
nie ogłoszeń prasowych — zamieszcza-
nie ofert pracy w prasie deklarowała co 
dziesiąta fi rma. Podobnym zaintereso-
waniem cieszy się pośrednictwo urzę-
du pracy w poszukiwaniu pracowników. 

1 Według Polskiej Klasyfi kacji Działalności 
2007.

Niewielka część badanych fi rm korzysta 
z usług prywatnych agencji zatrudnie-
nia, co okazuje się zbieżne z tendencją 
wśród małopolskich pracodawców (ra-
port MORPiE)2.

Oczekiwania wobec 
kandydatów na stanowiska 
specjalistów-inżynierów

Oczekiwania pracodawców wobec 
potencjalnych kandydatów na stanowi-
ska specjalistów-inżynierów badano, py-
tając o ocenę znaczenia różnych czynni-
ków w procesie rekrutacji. Z porównania 
danych z wcześniejszych lat wynika, 
że wymagania pracodawców pozostają 
podobne i dotyczą przede wszystkim: 
znajomości języków obcych (głównie an-
gielskiego i niemieckiego), obsługi kom-
putera oraz wykształcenia kierunkowe-
go — kwalifi kacje te podnoszą wartość 
kandydata w oczach wszystkich praco-
dawców bez wyjątku. W porównaniu do 
pozostałych czynników, to właśnie kom-
petencje językowe i komputerowe naj-
częściej były oceniane przez badanych 

2 Raport z badania potrzeb małopolskich 
pracodawców przeprowadzonego przez 
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pra-
cy i Edukacji w 2010 r. Dostęp on-line: 
http://www.obserwatorium.malopolska.pl 

jako bardzo ważne lub kluczowe — ich 
niewystarczający poziom u kandydata 
może być zatem dyskwalifi kujący. Więk-
szość ankietowanych docenia ponadto 
umiejętność obsługi dodatkowych pro-
gramów komputerowych, znajomość ję-
zyków programowania. Atrakcyjność kan-
dydata w oczach pracodawców podnosi 
znajomość następujących: AutoCAD, Ca-
tia, SAP, Java, C++, C#. Badani praco-
dawcy nie wyłamują się z powszechnej 
współcześnie tendencji i zwracają uwagę 
na kompetencje interpersonalne kandy-
datów. Ponadto wyznacznikiem dobrego, 
atrakcyjnego pracownika jest w ich opinii 
umiejętność pracy w zespole. Jeśli cho-
dzi o wykształcenie formalne, większość 
ceni u kandydatów dyplom uczelni wyż-
szej, ale tylko co drugi zwraca uwagę 
na jej renomę. Ponad połowa wskazała, 
że ważne jest posiadanie dodatkowych 
uprawnień lub certyfi katów. Były to upraw-
nienia SEP, certyfi katy programistyczne, 
uprawnienia budowlane oraz certyfi ka-
ty z metodyki zarządzania projektami 
(PMP lub Prince2).

Można zauważyć, że pracodawcy 
zwracają większą uwagę na wykształce-
nie kandydata niż na jego staż pracy, ale 
jednocześnie wymagają od kandydatów 
praktycznej wiedzy o wykonywaniu za-
wodu. Można to interpretować dwojako: 
otóż ważne dla pracodawców mogą być 

Pracodawcy potrzebują 

dobrze wykształconych praktyków

Tabela 1. Preferowane sposoby rekrutacji

Jakie sposoby rekrutacji nowych pracowników wykorzystu-
ją Państwo najczęściej?

Częstość 
odpowiedzi

% odpowiedzi*

Rekrutacja poprzez prywatne agencje zatrudnienia 5 16%

Za pośrednictwem urzędu pracy 3 10%

Współpraca z akademickimi biurami karier 12 39%

Targi pracy 12 39%

Zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej fi rmy 14 45%

Zamieszczanie ogłoszeń na internetowych portalach pracy 18 58%

Zamieszczanie ogłoszeń w prasie 3 10%

Korzystanie z własnej bazy podań 7 23%

Rekomendacje innych (np. stałych pracowników) 7 23%

Organizowanie staży i (lub) praktyk 9 29%

*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną opcję
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staże i praktyki zawodowe, które nie 
zawsze są wliczane do doświadczenia 
zawodowego. Inne wyjaśnienie — bar-
dziej prawdopodobne — sugerowałoby, 
że wyżej od udokumentowanego stażu 
pracy doceniane są rzeczywiste umie-
jętności praktyczne. Brak doświadcze-
nia na podobnym stanowisku także nie 
dyskwalifi kuje kandydata, gdyż więk-
szość fi rm oferuje nowym pracownikom 
dodatkowe przeszkolenie. Stosunkowo 
ważna okazuje się znajomość branży, 
w której fi rma działa — dlatego organizo-
wane przez fi rmy szkolenia dla nowych 
pracowników dotyczą właśnie tematyki 
branżowej. W tegorocznym badaniu za-
pytaliśmy dodatkowo o wpływ czynników 
demografi cznych na decyzje rekrutacyj-
ne. Z deklaracji badanych wynika, że 
zupełnie nieistotna jest płeć kandydata, 
a jego wiek okazał się ważny w przypad-
ku pięciu fi rm.

Opinie o uczelniach technicznych 
oraz ich absolwentach

Kolejnym celem badania było uzys-
kanie opinii od pracodawców na temat 

jakości kształcenia na uczelniach tech-
nicznych oraz oceny przygotowania do 
wykonywania zawodu ich absolwen-
tów, w tym absolwentów Politechniki 
Krakowskiej. Z uzyskanych danych 
wynika, że ankietowani oceniali przy-

gotowanie absolwentów technicznych 
najczęściej jako dobre. Zdobyli oni 
najwięcej pozytywnych not pod wzglę-
dem wiedzy teoretycznej oraz umie-
jętności komputerowych. Nieco gorzej 
natomiast, w opinii pracodawców, pre-
zentują się pod względem wykorzysta-
nia tej wiedzy w praktyce — co trzeci 
badany ocenił negatywnie ten rodzaj 
umiejętności. Ponadto pracodawców 
nie do końca zadowala poziom znajo-
mości języków obcych oraz posiadanie 
dodatkowych uprawnień. Ankietowa-
ni wyrazili też wątpliwości co do tzw. 
kompetencji miękkich u absolwentów 
uczelni technicznych. Wskazywali na 
niewystarczający poziom zdolności 
inter personalnych oraz umiejętności 
zarządzania czasem. 

Pracodawcy dość krytycznie ocenili 
programy nauczania uczelni technicz-
nych jako niewystarczająco dopaso-
wane do potrzeb rynku pracy. Niemniej 
większość z nich podkreśla, że absol-
wenci w zależności od uczelni różnią 
się stopniem przygotowania do zawo-
du. Firmy zatrudniające absolwentów 
uczelni technicznych w większości 
uważają ich jednak za cennych pra-
cowników i dobrych specjalistów. Ze 
względu na fakt, iż większość udziela-
jących odpowiedzi na to pytanie zatrud-
nia absolwentów Politechniki Krakow-
skiej (w tym około jedna trzecia fi rm na 
stanowiskach najwyższego szczebla), 
możemy mówić o dobrym przygoto-
waniu naszych absolwentów do pracy. 
Podsumowując, kluczem do sukcesu 
— jak w każdym zawodzie — jest zdo-
bycie doświadczenia, ale niezmiennie 

Tabela 2. Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów na stanowiska specjalistów-
-inżynierów

Jakie znaczenie w procesie rekrutacji 
mają:

Nieistotne
Mało 

ważne
Ważne

Bardzo 
ważne

Kluczowe

Liczebności

Doświadczenie na podobnym 
stanowisku

1 6 16 7 1

Jakiekolwiek doświadczenie 
zawodowe

- 6 18 5 1

Praktyczna wiedza o wykonywaniu 
zawodu

- 1 14 10 3

Wykształcenie kierunkowe - - 17 10 4

Wykształcenie wyższe 1 1 13 10 6

Renoma uczelni 2 13 11 4 -

Specjalistyczne umiejętności 
zawodowe

1 14 7 - 6

Płeć kandydata 24 6 - - -

Wiek kandydata 16 8 5 - -

Znajomość branży fi rmy 2 5 12 8 3

Umiejętności interpersonalne - 1 14 12 3

Obsługa komputera - - 9 9 13

Znajomość dodatkowych programów 
komputerowych

- 4 12 9 5

Znajomość języków obcych - - 11 10 10

Dodatkowe uprawnienia, certyfi katy 1 10 15 2 1

Inżynierskie Targi Pracy organizowane przez PK to dobra okazja do nawiązania kontaktu 
z przyszłym pracodawcą
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Tabela 3. Zapotrzebowanie na specjali-
stów (według kierunków studiów)

Kierunki studiów
% 

odpowiedzi*

Architektura i urbanistyka 6%

Architektura krajobrazu 3%

Biotechnologia 3%

Inżynieria chemiczna
i procesowa

23%

Technologia chemiczna 16%

Budownictwo 19%

Informatyka 48%

Matematyka 16%

Fizyka techniczna 10%

Transport 10%

Energetyka 16%

Elektrotechnika 35%

Inżynieria materiałowa 32%

Mechanika i budowa maszyn 55%

Zarządzanie i inżynieria 
produkcji

23%

Inżynieria biomedyczna 6%

Inżynieria bezpieczeństwa -

Automatyka i robotyka 52%

Inżynieria środowiska 16%

Ochrona środowiska 10%

*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponie-
waż ankietowani mogli wskazać więcej niż 
jedną odpowiedź

bazę stanowi nabyta w trakcie studiów 
wiedza. Ten zaś aspekt — jak już wspo-
mniano — badani oceniali szczególnie 
wysoko.

Większa część badanych fi rm zwró-
ciła uwagę na problem ze znalezieniem 
specjalistów, co w pewnym stopniu po-
twierdza defi cyt zawodów technicznych 
na polskim rynku. Ankietowanych pyta-
liśmy o to, jakiego rodzaju specjalistów 
chcieliby zatrudnić w fi rmie. Okazało 
się, że najbardziej poszukiwani są ab-
solwenci takich kierunków Politechniki, 
jak: mechanika i budowa maszyn, auto-
matyka i robotyka oraz informatyka. Co 
drugi pracodawca chciałby zatrudnić 
mniej więcej każdego nich. Około jedna 
trzecia fi rm zgłosiła zapotrzebowanie 
na specjalistów elektrotechniki i inży-
nierii materiałowej. Nieco rzadziej pra-
codawcy wskazywali zapotrzebowanie 
na absolwentów inżynierii chemicznej 
i procesowej oraz zarządzania i inży-
nierii produkcji, a także: budownictwa, 
technologii chemicznej, matematyki, 
energetyki czy inżynierii środowiska. 
Biorące udział w badaniu fi rmy były 
najmniej zainteresowane absolwentami 
inżynierii biomedycznej i bezpieczeń-
stwa, biotechnologami i architektami. 
Należy jednak podkreślić, że wyniki te 
są uwarunkowane doborem próby i nie 
świadczą o braku zapotrzebowania ryn-
ku na tychże specjalistów.

Perspektywy współpracy 
z Biurem Karier PK

W końcowej części ankiety zapyta-
liśmy pracodawców o opinię na temat 
współpracy z Biurem Karier PK. Istotną 
dla nas informacją jest wyrażona przez 
wszystkich ankietowanych chęć jej 

kontynuowania, zatem chcieliśmy po-
znać oczekiwania w tym zakresie. Dla 
większości badanych fi rm współpraca 
okazuje się w pełni satysfakcjonująca, 
ale pojawiły się także dodatkowe su-
gestie, nowe rozwiązania i propozycje. 
Jest to dla nas również pozytywny 
sygnał świadczący o zaangażowaniu 
i chęci doskonalenia współpracy. Firmy 
chcą przede wszystkim korzystać z po-
średnictwa Biura Karier w rekrutacji 
nowych pracowników — aż trzy czwar-
te ankietowanych wskazało na przesy-
łanie ofert pracy, a ponad dwie trzecie 
— ogłoszeń o stażach i praktykach 
zawodowych. Trzech na czterech pra-
codawców zgłosiło chęć uczestnictwa 
w kolejnej edycji Inżynierskich Targów 
Pracy, co stanowi jeden ze wskaźników 
ogólnego zadowolenia z tegorocznej 
imprezy.

Wyniki z przeprowadzonego ba-
dania pracodawców pozwalają przede 
wszystkim określić potrzeby rekrutacyj-
ne i poznać oczekiwania pracodawców 
wobec absolwentów Politechniki Kra-
kowskiej, ale także rzucają światło na ja-
kość kształcenia uczelni z perspektywy 
wymagań rynku pracy. Dostarczają tym 
samym cennych wskazówek, w jakich 
dziedzinach doskonalić kompetencje 
studentów, by stawali się jeszcze bar-
dziej konkurencyjnymi i atrakcyjnymi 
pracownikami.

Karolina Turbasa

Autorka jest socjologiem, specjalistą ds. ba-
dań społecznych w Biurze Karier PK.

Tabela 4. Formy przyszłej współpracy z Biurem Karier PK

W jakim zakresie planują Państwo współpracować z Biurem 
Karier PK?

Częstość 
odpowiedzi

% odpowiedzi*

Przesyłanie ofert pracy 22 76%

Przesyłanie ofert staży i praktyk 20 69%

Korzystanie z bazy CV dostępnej na stronie Biura Karier PK 16 55%

Udział w Inżynierskich Targach Pracy 2012 22 76%

Bezpłatne prezentacje fi rmy na uczelni 17 57%

Pozyskiwanie informacji z badań prowadzonych w Biurze 
Karier PK

4 14%

Inne (dni otwarte w fi rmie, spotkania studentów PK z kierow-
nictwem fi rmy, promocja wydarzeń w fi rmie)

4 14%

*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać kilka możliwości

F
ot

.: 
Ja

n 
Z

yc
h



NASZA POLITECHNIKA 1/2012

26

A
rt

yk
u

ły

Jeśli spełnieniem zawodowych 
ambicji dla informatyka jest praca 
w Google, dla bankiera — w Goldman 
Sachs, a dla mechanika — w Ferrari, 
to dla studenta zarządzania i inżynie-
rii produkcji jest nią praca w Bang 
& Olufsen. Ta marka jest może mniej 
rozpoznawalna w Polsce niż pozosta-
łe z wymienionych, jednak na świecie 
kojarzy się z jednym z najbardziej ce-
nionych producentów sprzętu audio-
-wideo.

Nazwa Bang & Olufsen przyciąga ni-
czym magnes tysiące przyszłych inżynie-
rów, z których niejeden oddałby wszystko, 
aby stać się częścią tej rodziny. Proszę 
więc wyobrazić sobie moje zdziwienie, 
kiedy ujrzałem ofertę szkoły wakacyjnej 
w Danii, organizowanej właśnie przez tę 
fi rmę we współpracy z siedmioma uczel-
niami: z Anglii, Czech, Danii, Holandii, 
Polski oraz Portugalii. Wiedziałem, że 
jest to szansa jedna na milion, bo kto 
w przyszłości jest mi w stanie obiecać, 
iż będę mógł poznać „od kuchni” równie 
znaną i cenioną międzynarodową fi rmę. 
Czym prędzej udałem się więc do koor-
dynatora wyjazdu ze strony Politechni-
ki Krakowskiej — dr. inż. Jacka Habla, 
adiunkta w Instytucie Technologii Maszyn 
i Automatyzacji Produkcji, aby zasięgnąć 
wszystkich niezbędnych informacji doty-
czących wyjazdu, jak i samej rekrutacji. 
Tak, tak, rekrutacji. Nikt przecież nie 
zdecyduje się wysłać studenta do Danii 
na piękne oczy. Złożyłem komplet doku-
mentów, odbyłem rozmowę rekrutacyjną 
w języku angielskim (w jej trakcie spraw-
dzane są umiejętności językowe oraz 
wiedza z zakresu dokumentacji tech-
nicznej i projektowania) i nie pozostało 
mi nic innego jak oczekiwać na wyniki. 
W przeciągu tygodnia otrzymałem maila 
z informacją o tym, że się zakwalifi kowa-
łem. Zrozumiałem wtedy, że czeka mnie 
przygoda życia — coś, co prawdopodob-
nie uczyni mnie lepszym człowiekiem, 
a na pewno lepszym inżynierem.

Podróż kombinowana

Następnym etapem było rozwiąza-
nie problemu dojazdu do siedziby fi rmy, 
mieszczącej się w Struer, na zacho-
dzie Danii. Każdy z uczestników obozu 
dysponował budżetem 400 euro, które 
mogły zostać przeznaczone jedynie na 

transport. Niektórzy, między innymi ja, 
musieli się dobrze nagimnastykować, 
aby dotrzeć do celu w konkretnym termi-
nie. Służę w tym względzie radą, a mia-
nowicie polecam wybrać opcję przelotu 
z Warszawy do Kopenhagi, poszukać 
tam noclegu i kolejnego dnia udać się 
bezpośrednim pociągiem do Struer. Nie-
stety, rozkład linii lotniczych oraz brak 
bliskich kontaktów w tej części Europy 
spowodowały, iż musiałem wybrać opcję 
kombinowaną z krótką wizytą w Oslo. 
Przy okazji tej długiej i męczącej podró-
ży zdążyłem się przekonać, jak dużo 
brakuje polskiej kolei do siostrzanej fi r-
my w Danii, fantastycznej pod każdym 
względem poza ceną. Tak więc po sko-
rzystaniu z trzech autobusów, dwóch sa-
molotów i jednego pociągu dotarłem do 
celu. Jak się okazało, byłem pierwszym 
z czterdziestu jeden wyczekiwanych 
uczestników obozu. Jeszcze tego same-
go wieczoru poznałem większość przy-
byłych studentów, także polską grupę, 
liczącą razem ze mną pięć osób. Przed 
przyjazdem do Struer nie znałem żadne-
go z kolegów z Krakowa. 

Internatowy zawrót głowy

Wszyscy zostaliśmy zakwaterowani 
w internacie, który wybudowano w są-
siedztwie mieszczącego się naprzeciwko 
gimnazjum (odpowiednik naszej szkoły 

średniej). Już pierwszego wieczoru prze-
cierałem oczy ze zdumienia. Jak się oka-
zało, nie był to zwykły internat, do którego 
widoku mogliśmy przywyknąć w Polsce. 
Był to rodzaj hotelu dla uczniów z rewe-
lacyjną stołówką, pojedynczymi pokojami, 
bezprzewodowym Internetem, siłownią, 
salą do bilardu, pokojem muzycznym 
wyposażonym we wszystkie popularne 
instrumenty muzyczne, zaczynając od 
gitar  klasycznych i elektrycznych, poprzez 
perkusję, keyboard, a kończąc na fl etach 
i mikrofonie. (Cały pokój był wytłumiony 
tak, aby próby studentów nie przeszka-
dzały pozostałym mieszkańcom internatu). 
Przez najbliższe trzy tygodnie miejscem 
naszych spotkań po pracy był pokój roz-
rywki, wyposażony we wszystko, o czym 
może marzyć mężczyzna, a więc: piłkarzy-
ki, dzięki którym odbywały się międzypań-
stwowe turnieje, zestaw kina domowego 
wraz z projektorem oraz ogromną planszą 
do oglądania fi lmów, a także do grania 
na interaktywnej konsoli Wii. Wieczorki 
fi lmowe nie miały końca i przedłużały się 
do późnych godzin nocnych. Pokój został 
wyposażony w kilkadziesiąt puf, które do-
pasowywały się do kształtu ciała, co też 
czyniło je doskonałym miejscem do snu 
po ciężkim dniu w fi rmie.

Kolejna niespodzianka czekała 
nas, kiedy stawiliśmy się na pierwszym 
wspólnym śniadaniu i przetestowali-
śmy tutejszą kuchnię. Ogrom jedzenia, 

Wakacje w systemie audio-wideo

Wszyscy uczestnicy B&O Innovation Camp 2011
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które podano w formie szwedzkiego 
stołu, świadczył o tym, że z głodu nie 
pozwolą nam tu umrzeć. Jestem prze-
konany, że nikomu nie udało się stąd 
wyjechać, nie uzbierawszy przez kolejne 
18 dni bagażu w formie dodatkowych 
kilogramów. Kuchnia w internacie zdała 
egzamin na piątkę i to z dużym plusem, 
do końca rozpieszczając nas niczym go-
ści luksusowego hotelu. Było wiadome, 
że na śniadanie i kolację warto za wszel-
ką cenę dotrzeć. Pozostawało pytanie, 
jak na tym tle wypadnie fi rmowa stołów-
ka, na której każdy uczestnik obozu miał 
prawo do lunchu. I tutaj nie zamierzali 
nas zagłodzić, a wydłużony czas lun-
chu pozwalał na dodatkową porcję (ze 
względu na liczbę potraw, które każdego 
dnia przyrządzali tamtejsi kucharze).

Pracę czas zacząć

Właściwie pracę rozpoczęliśmy od 
wizyty w pobliskim muzeum, do którego 
zabrali nas opiekunowie reprezentują-
cy poszczególne uczelnie. Czekali tam 
już na nas przedstawiciele fi rmy. Mogli-
śmy rozmawiać z menedżerami działu 
R&D (Research and Development) oraz 
oglądać eksponaty muzealne, z których 
znaczną część stanowiły produkty Bang 
& Olufsen powstałe w ciągu ostatnich 
86 lat istnienia fi rmy. 

Zadziwiające, że większość tych 
urządzeń, które zostały zaprojektowane 
i wypuszczone na rynek na początku lat 
90., mogłaby konkurować ze względu na 
design z najnowszymi wytworami fi rm 
przywiązujących dużą wagę właśnie do 
tego aspektu produktu. Jakość wyrobów 
pozostała na przestrzeni lat niezmienio-
na — jest to nieprzerwanie produkcja 
dóbr z najwyższej półki. Byłoby napraw-
dę trudno znaleźć obecnie w jednym 

z krakowskich sklepów, zajmujących się 
sprzedażą sprzętu audio-wideo, głośniki, 
które dorównałyby tym z lat 80., wypro-
dukowanym przez fabrykę w Struer. 

W taki oto sposób, i zapewne celo-
wo, zaszczepiono nam idee fi rmy, które 
sprowadzają się do: designu, ponadcza-
sowości i jakości. O tych trzech kryte-
riach pracy w Bang & Olufsen mieliśmy 
pamiętać w trakcie naszego innowacyj-
nego obozu. Zresztą, „innowację” czuło 
się na każdym kroku — począwszy od 
samej formuły obozu, poprzez codzien-
ną pracę, na kontaktach międzyludzkich 
kończąc. Wszystko miało się przyczynić 
do końcowego efektu naszych działań.

Większość współczesnych projektów 
biznesowych wymaga współpracy wielu 
specjalistów z różnych komórek przed-
siębiorstwa, dlatego też po pierwszych 
trzech dniach pracy, które zaowocowały 
setką pomysłów, zostaliśmy podzieleni 
na sześć interdyscyplinarnych zespołów. 
Każdy członek zespołu reprezentował bar-
wy innego kraju oraz inną dziedzinę nauki 
(mechanikę, elektronikę, IT, wzornictwo 
przemysłowe oraz human technology). 
Każda grupa miała za zadanie stworzyć 
produkt, który w niedalekiej przyszłości 
znalazłby się w ofercie Bang & Olufsen. 
Studenci z Politechniki Krakowskiej byli 
odpowiedzialni za mechaniczny, a także 
biznesowy aspekt produktów fi nalnych, 
pełniliśmy też funkcję liderów w swoich 
zespołach. Jak pokazała praktyka, praca 
w międzynarodowych i interdyscyplinar-
nych drużynach wygląda bardzo cieka-
wie, ale wyzwanie, aby wspólnymi silami 
dojść do założonego celu, jest niełatwe. 
Dobrze, że kawa była darmowa i poma-
gała w utrzymaniu koncentracji w trakcie 
długich, zespołowych debat.

Życzliwość nade wszystko

Już w pierwszym tygodniu obozu 
fi rma w celu lepszej integracji uczest-
ników oraz zapoznawania się z tutej-
szą kulturą zaprosiła nas do kręgielni, 
gdzie stoczyliśmy kilka emocjonują-
cych pojedynków, a następnie przy-
szło nam zmagać się z deszczową 
aurą na kajakach. Kolejnym wyda-
rzeniem był obiad zorganizowany 
w domach pracowników wyższego 
szczebla. Zostaliśmy ugoszczeni 
w iście królewski sposób, a przy oka-
zji mieliśmy sposobność podglądnąć 
życie przeciętnej duńskiej rodziny 
i wymienić wiele ciekawych spostrze-
żeń i informacji na temat swojego 
kraju, jak i samego pobytu w Danii. 

Każdy z nas mógł także podczas spe-
cjalnej demonstracji poczuć moc i jakość 
systemu „car audio”, montowanego w tak 
ekskluzywnych markach samochodów, 
jak: BMW, Mercedes, Audi czy Aston 
Martin. Na własne uszy można więc było 
sprawdzić, co tak naprawdę kryje się za 
tysiącami euro, które trzeba wydać, aby 
zaopatrzyć się w zestaw głośników sa-
mochodowych Bang & Olufsen.

Wycieczka goniła wycieczkę. Byliśmy 
w Aarhus, gdzie zwiedziliśmy fabrykę fi r-
my Vestas — światowego potentata w pro-
dukcji turbin wiatrowych oraz w przed-
siębiorstwie zajmującym się produkcją 
sprzętu audio dla muzycznych amatorów 
i profesjonalistów, gdzie pokazano nam 
kilka ciekawych rozwiązań, o których pew-
nie mało kto z nas miał wcześniej pojęcie. 
Ostatnią z zaplanowanych atrakcji była 
wycieczka do nadmorskich miejscowości 
w sąsiedztwie Struer. Nie lada atrakcją dla 
większości uczestników okazało się zej-
ście po linie z latarni morskiej położonej na 
klifi e. Pogoda tego dnia dopisywała, dla-
tego dotarliśmy również na festiwal fi gur 
z piasku oraz na upragnioną plażę, gdzie 
nieliczni odważyli się zamoczyć w lodowa-
tym (zupełnie jak Bałtyk) morzu. 

Ostatniego dnia każdy z zespołów za-
prezentował efekty swojej pracy – sześć 
produktów, które wkrótce mogą trafi ć na 
sklepowe półki w salonach w Londynie, 
Nowym Jorku czy też Hongkongu. Wśród 
szerokiej widowni było 70 przedstawicie-
li Bang & Olufsen (najwyższe kierownic-
two wraz kierownicy poszczególnych 
działów), telewizja oraz zaproszeni go-
ście. Efekt końcowy był lepszy niż się 
spodziewaliśmy. Każdy zespół wykonał 
kawał dobrej roboty, a w dowód uznania 
wszyscy otrzymali w trakcie pożegnalnej 
kolacji drobny prezent od fi rmy.

Opuszczałem internat w Struer 
z dwoma bagażami oraz głową pełną 
niezapomnianych wrażeń, z nowymi 
doświadczeniami i, co najważniejsze, 
z nowymi przyjaciółmi. Życzę wszyst-
kim, aby mogli wziąć udział w szkole 
letniej w Struer i spędzili równie miło 
i pożytecznie czas w tej oazie spokoju 
i ludzkiej życzliwości.

Marcin Piątek

Autor studiował zarządzanie i inżynierię 
produkcji na Wydziale Mechanicznym 
PK. Obecnie jest doktorantem tego Wy-
działu (kierunek: budowa, mechanika 
i eksploatacja maszyn).
Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji.

Wycieczka wzdłuż duńskiej linii brzegowej (Thybo-
ron, lipiec 2011). Od lewej: Mateusz Malina, Łukasz 
Gabryś, Marek Gutt-Mostowy, Piotr Gurga
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Jesień była okresem wyboru no-
wych władz Samorządu Studentów 
Politechniki Krakowskiej. Na prze-
wodniczącego Uczelnianej Rady 
24 listopada został wybrany Daniel 
Kostrzewa. Zmienił się też skład pre-
zydium URSS i rad wydziałowych.

Daniel Kostrzewa, który na stano-
wisku przewodniczącego URSS zastą-
pił Witolda Podgórskiego, studiuje na 
dwóch kierunkach Wydziału Mecha-
nicznego („zarządzanie i inżynieria pro-
dukcji”, studia II stopnia oraz „inżynieria 
biomedyczna”, studia I stopnia). Od po-
czątku studiów angażował się w sprawy 
uczelni. Już na pierwszym roku został 
członkiem rady wydziałowej samorządu, 
a dwa lata później, w 2009 r., objął prze-
wodnictwo tej rady. W tym samym cza-
sie stał się też jednym z reprezentantów 
studentów w Senacie PK. Był głównym 
koordynatorem zagranicznych wyjazdów 
dużych grup studenckich, m.in. do CERN 
w Genewie w marcu 2011 r. Od września 
ubiegłego roku jest członkiem Prezydium 
Forum Uczelni Technicznych. W czasie 

Nowe twarze na czele Samorządu Studentów
wolnym uprawia sport. Jego ulubione 
dyscypliny to: narciarstwo, jazda konna 
i żeglarstwo (ma patent żeglarza jachto-
wego). Jest też młodszym ratownikiem 
WOPR.

W skład prezydium URSS, oprócz 
D. Kostrzewy, weszli: Patrycja Ślebioda 
(WM), Karol Dałomis (WIL), Katarzyna 
Kasa (WA), Janusz Rogulski (WIiTCh), 
Karolina Grzechnik (WFMiI) i Filip Jano-
wiec (Rada Osiedla). Przewodniczącymi 
komisji URSS zostali: rewizyjnej — Łu-
kasz Wygnaniec (WIEiK), kultury — Mar-
cin Stelmach (WIŚ), zagranicznej — Han-
na Huszczo (WM), promocji i mediów 
— Krystyna Baran (WIŚ), fi nansowej 
— Katarzyna Kasa (WA). Funkcję szefa 
50., jubileuszowego rajdu PK powierzono 
Tomaszowi Haziakowi (WIŚ). Na czele 
Rady Osiedla stanął Filip Janowiec.

Wybrano też przewodniczących rad 
wydziałowych samorządu: na Wydziale 
Architektury — Katarzynę Kasę, na Wy-
dziale Inżynierii Elektrycznej i Kompute-
rowej — Pawła Trębacza, na Wydziale 
Inżynierii Lądowej — Karola Dałomisa, 

na Wydziale Inżynierii i Technologii Che-
micznej — Janusza Rogulskiego, na 
Wydziale Fizyki, Matematyki i Informa-
tyki — Karolinę Grzechnik, na Wydzia-
le Inżynierii Środowiska — Tomasza 
Haziaka, na Wydziale Mechanicznym 
— Patrycję Ślebiodę.

(R.)

Studenci Politechniki Krakowskiej 
w ramach akcji mikołajkowej obdaro-
wali dzieci z placówek opiekuńczo-
-wychowawczych. Piękna akcja od-
była się już po raz 24. Prezenty za-
kupiono za środki pozyskane w wy-
niku zbiórki przeprowadzonej na PK. 
W tym roku do puszek trafi ła rekordo-
wa suma ponad 28 tys. złotych.

Najwięcej pieniędzy pozyskano na 
dwu największych wydziałach Politech-
niki: na „Lądówce” i na Mechanicznym, 
po przeszło 6 tys. zł. Najhojniejszy 
— w przeliczeniu na osobę — okazał 
się jednak Wydział Inżynierii i Techno-
logii Chemicznej. Św. Mikołaj, ponownie 
w osobie Tomasza Haziaka z Wydziału 
Inżynierii Środowiska, przybył do dzieci 
6 grudnia. Wraz ze swoją świtą odwiedził 
trzy domy dziecka.

W Krakowie był w Ośrodku 
Opiekuńczo-Wychowawczym „Dzie-
ło Pomocy Dzieciom” przy ul. Rajskiej 
— gdzie gościł też rektor PK prof. Ka-
zimierz Furtak — i w Ośrodku Szkol-
no--Wychowawczym dla Dzieci Nie-

Prezenty od św. Mikołaja z Politechniki
słyszących im. Jana Siestrzyńskiego 
przy ul. Spadochroniarzy, a ponadto 
wstąpił też do Zespołu Placówek Opie-
ki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, dzieci 
wcześniej napisały listy do św. Mikoła-
ja, wyrażając w nich swoje pragnienia, 
i wiele prezentów stało się spełnieniem 
tych życzeń. Do rąk dzieci trafi ły głów-
nie zabawki i słodycze, ale 
także pomoce dydaktyczne, 
ubrania i sprzęt sportowy. 

Nad przebiegiem ca-
łej akcji czuwał studencki 
sztab. Głównym koordyna-
torem była Klaudia Adam-
kiewicz (studentka WIiTCh), 
a wspomagali ją: Natalia 
Karapyta (WA), Michał 
Pawluś (WM), Łukasz Staś-
ko (WIL), Wojciech Pękala 
(WM) oraz współpracująca 
z mediami Krystyna Baran 
(WIŚ). Pracę koordynato-
rów nadzorowali: Aleksan-
dra Czarny (absolwentka 

PK) oraz Filip Janowiec (WIL). W akcji 
wzięło udział 40 wolontariuszy. Wszy-
scy znakomicie wywiązali się z powie-
rzonych im zadań. Organizatorzy ser-
decznie dziękują wszystkim osobom, 
które wsparły przedsięwzięcie.

(R.)

Daniel Kostrzewa — przewodniczący Uczel-
nianej Rady Samorządu Studentów PK
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Spotkania opłatkowe w Międzyna-
rodowym Centrum Kultury PK mają 
niepowtarzalny charakter, bowiem 
gromadzą przedstawicieli wielu kra-
jów i kultur. Tegoroczne spotkanie 
odbyło się 16 grudnia w siedzibie 
klubu studenckiego „Kwadrat” i było 
swoistym przeglądem różnych form 
kultywowania tradycji.

Właśnie do zjawiska wielokulturo-
wości nawiązał, witając przybyłych go-
ści, dyrektor MCK dr Tomasz Jeleński. 
W uroczystości uczestniczyli: rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak, prorektorzy PK 
prof. Jan Kazior i prof. Dariusz Bogdał 
oraz dyrektor administracyjny PK Lidia 
Ponanta. Obecny był założyciel centrum 
prof. Stanisław Juchnowicz, a także wie-
loletni przyjaciel i członek Rady Nauko-
wej MCK prof. Kazimierz Flaga.

Na uroczystość przybyli też goście 
spoza Politechniki, m.in. prof. Marek Buś, 
wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego 

Opłatek wielokulturowy

Śpiewali nie tylko kolędy
na Uniwersytecie Pedagogicznym 
w Krakowie i prof. Jan Dobrowolski, 
szefujący Uniwersytetowi Otwartemu 
AGH. Główną postacią wieczoru był 
jednak bardzo serdecznie, jak zwykle, 
witany w MCK ks. Jan Palusiński, który 
poświęcił opłatki.

Część artystyczną rozpoczęło śpie-
wanie kolęd i pastorałek. Potem były też 
pieśni patriotyczne i ludowe różnych na-
rodów. Bardzo dobre wrażenie wywarły 
występy studentów z Ukrainy, Białoru-
si i Rosji, a także z Mongolii. Wszystkich 
zadziwił szczególnie przedstawiciel tego 
ostatniego kraju śpiewający równocześnie 
dwoma głosami — wysokim i niskim. Uko-
ronowaniem koncertu były utwory fortepia-
nowe wykonane przez dwójkę młodych 
ludzi przygotowujących się w MCK do 
studiów muzycznych — ragtime zagrany 
przez studenta z Ukrainy i jeden z walców 
Fryderyka Chopina interpretowany przez 
studentkę z Białorusi.

Impreza przyciągnęła wiele osób, nie 
tylko obecnie kształcących się w MCK. 
W spotkaniach każdego roku biorą udział 
wychowankowie centrum z lat poprzed-
nich. Niektórzy telefonują nawet wcześ-
niej z zagranicy, żeby mieć pewność, czy 
spotkanie opłatkowe się odbędzie, jak 
w latach poprzednich. 

(ps)

Dzień Seniora
14 listopada, w Światowy Dzień 

Seniora, słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Politechniki Kra-
kowskiej zorganizowali wieczor-
nicę patriotyczną, podczas któ-
rej uroczyście obchodzili Święto 
Niepodległości. Spotkanie odbyło 
się w odrestaurowanym zespole 
dworsko-parkowym w Tomaszowi-
cach. Wzięło w nim udział ponad 
100 osób.

Obchody święta narodowego 
przypadły w dniu prywatnych jubi-
leuszy dwojga seniorów — Izabeli 
Kusiak i Stanisława Brzezickiego, 
którzy świętowali swoje 80. uro-
dziny. Jubilaci twierdzą, że uczest-
nictwo w wielu zajęciach UTW 
bardzo pomaga im utrzymywać 
sprawność umysłową, psychicz-
ną i fi zyczną. Wśród uczestników 
UTW PK 15 seniorów znajduje się 
w dziewiątej dekadzie życia. Naj-
starszy słuchacz ma 88 lat.

Anna Cygan

Znaczny sukces odniósł nasz ko-
lega redakcyjny, fotografi k dokumen-
tujący od wielu lat życie Politechniki 
Krakowskiej — Jan Zych. Do bogatej 
kolekcji posiadanych laurów dołączył 
ostatnio nagrodę uzyskaną w piątym 
ogólnopolskim konkursie fotografi cz-
nym „Życie jest piękne”. Uznanie ju-
rorów zyskało jego zdjęcie, przedsta-
wiające partię podwodnych szachów. 

Konkurencja była duża, bowiem orga-
nizatorzy konkursu otrzymali 1120 prac, 
z których 743 zakwalifi kowano jako speł-
niające kryteria techniczne. Następnie 
w dwóch etapach wyłoniono ostatecz-
ną dwunastkę laureatów. Zdjęcie Jana 
Zycha (które reprodukujemy obok) tra-
fi ło do tego grona z maksymalną liczbą 
punktów!

Uhonorowane nagrodami zdjęcia 
— po stosownym powiększeniu — za-
wieszono na ścianach Kieleckiego Cen-
trum Kultury. Można je tu będzie oglądać 
przez cały rok. Ponadto zdjęcia trafi ły do 
pamiątkowego kalendarza przeznaczo-
nego dla uczestników gali zakończenia 
konkursu. Uroczystość odbyła się w Kiel-

Nagroda dla Jana Zycha
cach 10 grudnia. Nasz laureat nie mógł, 
niestety, wziąć w niej udziału, bowiem 
w tym czasie zajęty był… wykonywa-
niem następnych zdjęć. Tym razem dla 
macierzystej uczelni.

(ps)
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Studenci Politechniki pomagają 
dzieciom
„Dziennik Polski” z 1 grudnia 2011 r.

Już po raz 24. studenci Politechniki 
Krakowskiej prowadzą mikołajkową akcję 
charytatywną. Zbierają pieniądze na pre-
zenty i sprzęt rehabilitacyjno-sportowy dla 
dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowaw-
czych. Wolontariuszy z Politechniki moż-
na spotkać nie tylko na uczelni, ale też na 
głównych ulicach Krakowa. W tym roku Mi-
kołaj z Politechniki odwiedzi dzieci z trzech 
ośrodków: Ośrodka Opiekuńczo-Wycho-
wawczego „Dzieło Pomocy Dzieciom” 
z ul. Rajskiej w Krakowie, Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących 
im. Jana Siestrzyńskiego z ul. Spadochro-
niarzy 1 w Krakowie oraz podopiecznych 
Zespołu Placówek Opieki i Wychowania 
z Kazimierzy Wielkiej. Patronat honorowy 
nad akcją, jak co roku, objął rektor Politech-
niki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak.

Na nowej estakadzie nad rondem 
łatwo o poślizg
„Gazeta Wyborcza w Krakowie” 
z 12 grudnia 2011 r.

Na oddanej niedawno do użytku 
estakadzie nad rondem Ofi ar Katynia 
doszło do dwóch wypadków w tym sa-
mym miejscu. Kierowcy narzekają, że 
nowa droga jest wyjątkowo śliska. Czy 
na nowej estakadzie nawierzchnia jest 
bardziej śliska niż na innych krakow-
skich drogach? Piotr Zieliński z Katedry 
Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politech-
niki Krakowskiej potwierdza: — Chodzi 
o zjawisko tzw. śliskości powykonawczej 
w pierwszych miesiącach użytkowania 
drogi. Bezpośrednio po ułożeniu asfaltu 
na powierzchni jest błonka, która wycie-
ra się pod wpływem ruchu samochodów 
i w ten sposób poprawia się szorstkość 
nawierzchni. Czas poprawy szorstkości 
asfaltu zależy od natężenia ruchu.

Wielka płyta — problem 10 mln 
Polaków
„Gazeta Krakowska” z 13 grudnia 2011 r.

Małopolski Związek Pracodawców 
zorganizował debatę ekspercką na temat 
blokowisk. Pośpiech przy ich budowie, nie-
staranność wykonania połączeń stalowych 
powodują, że bloki nadają się do remontu. 

Powstaje jednak pytanie: kto ma za nie-
go zapłacić. O tym, co grozi blokowiskom 
i jakie rozwiązania są możliwe, mówił m.in. 
dr Jacek Dębowski z Politechniki Krakow-
skiej, także posłowie Andrzej Adamczyk 
z PiS i Jarosław Gowin z PO.

Miliony złotych dla młodych 
uczonych
„Dziennik Polski” z 14 grudnia 2011 r.

Ponad 13 mln zł dostaną na badania 
małopolscy naukowcy. W całym kraju pie-
niądze otrzyma ponad 300 młodych ba-
daczy, 46 z nich pochodzi z krakowskich 
uczelni. Ministerstwo Nauki rozstrzygnę-
ło właśnie konkurs ogłoszony w ramach 
programu „Iuventus Plus 2011”. Do wzię-
cia było 70 mln zł, o ponad 30 więcej niż 
w ubiegłym roku. Naukowcy złożyli o jedną 
czwartą wniosków więcej niż w poprzed-
niej edycji. Wpłynęły 654 wnioski, najwię-
cej w obszarze nauk przyrodniczych. Do 
fi nansowania zakwalifi kowano 340 projek-
tów. Do krakowskich badaczy trafi  13 mln 
zł, pieniędzmi podzieli się 46 naukowców 
głównie z UJ, AGH i PK. Dofi nansowanie 
otrzymały mgr inż. Joanna Ortyl z Wydzia-
łu Inżynierii i Technologii Chemicznej PK 
oraz dr Magdalena Niemczewska-Wójcik 
z Wydziału Mechanicznego PK.

Nagrody Miasta Krakowa 2011 
wręczone
Polska Agencja Prasowa, 15 grudnia 
2011 r.

Andrzej Wajda i Krystyna Zachwato-
wicz, aktorka Dorota Segda i solista Me-
tropolitan Opera w Nowym Jorku Mariusz 
Kwiecień otrzymali Nagrody Miasta Krako-
wa 2011. Nagrodzeni zostali także reżyser 
teatralny, muzykolog i literaturoznawca Jó-
zef Opalski oraz twórca geografi i religii, au-
tor licznych badań w tym zakresie prof. An-
toni Jackowski z UJ. Podczas uroczystości 
wręczono także wyróżnienia za prace dy-
plomowe. Otrzymali je: Dariusz Grabow-
ski (Politechnika Krakowska), Agnieszka 
Kornecka i Łukasz Michalski (Politechnika 
Krakowska), Katarzyna Michałowska (Poli-
technika Krakowska) oraz Anna Sękowska 
(ASP), Marcin Starzyński (UJ), Edyta Gracz-
-Chmura (UJ). — Nagroda Miasta Kra-
kowa jest wyrazem wielkiego uznania dla 
dokonań laureatów i dowodem na to, jak 
ogromny potencjał twórczy posiada Kra-

ków. To nagroda spełniania — honorująca 
najwybitniejszych — twórców i uczonych, 
których osiągnięcia współdecydują o roz-
woju polskiej nauki i kultury, a w ślad za tym 
o rozwoju Krakowa. To także nagroda na-
dziei — wyróżniająca tych przedstawicieli 
młodego pokolenia, którzy kontynuować 
będą najlepsze naukowe tradycje — mówił 
podczas uroczystości prezydent Krakowa 
Jacek Majchrowski.

Krakowscy uczeni otrzymali 
nagrody
„Dziennik Polski” z 17 grudnia 2011 r.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego 
prof. Barbara Kudrycka wręczyła w piątek 
w Warszawie nagrody dla najwybitniej-
szych uczonych i nauczycieli akademic-
kich. Nagrody ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego przyznawane są w trzech ka-
tegoriach: badań podstawowych, badań 
na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań 
na rzecz rozwoju gospodarki. Do grona 
15 dotychczasowych laureatów dołączy-
ło trzech kolejnych wybitnych uczonych, 
w tym prof. Andrzej Kadłuczka z Wydzia-
łu Architektury Politechniki Krakowskiej 
w kategorii badań na rzecz rozwoju spo-
łeczeństwa. 

Sukcesy architektów, Polski 
Pritzker przyznany
„Gazeta Wyborcza” z 27 grudnia 2011 r., 
„Dziennik Polski” z 28 grudnia 2011 r.

Już po raz siódmy w 45-letniej historii 
Honorowa Nagroda SARP-u trafi ła w rę-
ce krakowskiego architekta. W tym roku 
to najważniejsze wyróżnienie architekto-
niczne w Polsce otrzymał prof. Dariusz 
Kozłowski, dziekan Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej. W środowisku 
ta nagroda potocznie uchodzi za „polskie-
go Pritzkera”, ponieważ przyznawana jest 
za całokształt twórczej pracy. W tym roku 
uroczystość połączono z wernisażem wy-
stawy projektów podsumowujących do-
robek laureata. Prof. Dariusz Kozłowski 
jest architektem projektującym budynki 
sakralne, użyteczności publicznej, miesz-
kalne i przemysłowe. Powstanie koncep-
cji architektonicznej poprzedza zawsze 
barw nymi studiami malarskimi, wykona-
nymi farbami akrylowymi, olejnymi czy 
temperami. Niektórzy mówią nawet, że 
profesor Kozłowski projektuje pędzlem.

O Politechnice Krakowskiej napisali
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Galeria GIL

Galeria Kotłownia

Robert Baś
Wędrówki dalekie i bliskie — 
fotografi e
12 grudnia 2011 r. — 11 stycznia 
2012 r.

Robert Baś — pra-
cownik Instytutu Inżynierii 
Materiałowej na Wydziale 
Mechanicznym Politechni-
ki Krakowskiej. Należy do 
Związku Polskich Artystów 
Fotografi ków (Okręg Świę-
tokrzyski). Zaprezentowany 
zestaw fotografi i pokazuje 
okoliczną przyrodę w róż-
nych porach roku, przyrodę 
niemal nieskażoną obec-
nością człowieka. Ślady cy-
wilizacji zostały malowniczo 
skomponowane: a to zapo-
mniana łódka w szuwarach, 
obrośnięte bluszczem ruiny 
czy rżysko na tle soczystej 
zieleni. Autor nieco inaczej 
rozwinął temat: „Wystawa 
ta początkowo miała mieć 
bardziej rozbudowany tytuł. 
Oprócz obecnego »Wędrów-
ki dalekie i bliskie« miało 
funkcjonować rozwinięcie: 
»... czyli R mniejsze lub 
równe 175«. Dlaczego tak? 
Przede wszystkim zdjęcia 
są zapisem fotografi cznych 

wędrówek po szeroko rozumianej oko-
licy Krakowa. Czyli w promieniu około 
175 km, w sam raz na jednodniowy 
intensywny plener. Ale liczba 175 ma 
inny wymiar. Wyrażona w milimetrach 
przedstawia długość korby w rowerze, 
na którym się ścigam. Bo te dwie pa-
sje, kolarstwo i fotografi a, nieustająco 
ze sobą rywalizują. W tym roku akurat 
wygrała fotografi a”.

(dz)

NOWA PRZESTRZEŃ — 
WATER FRONT:
Yacht Marina i Wnętrze Jachtu 
— Seminarium 32, 2009
Przystanek Tramwaju Wodnego, 2010
Pływająca Scena i Wolnocłowa 
Strefa Słowa, 2011
13 grudnia 2011 – 6 stycznia 2012

Wystawa projektów ze studenc kich 
warsztatów zorganizowanych przez 
Wydział Architektury Wnętrz ASP 
i Wydział Architektury PK w Krakowie. 
W wystawie wzięli udział: Maciej Bajor 
(PK), Monika Baran (ASP), Joanna Bo-
bik (PK), Ewelina Borowiecka (ASP), 

Natalia Bryzek (PK), Karolina Chodur 
(PK), Kaja Czajczyk (ASP), Ewa Dyk 
(PK), Patrycja Dziedzic (ASP), Agniesz-
ka Dziewit (PK), Elżbieta Dziewońska 
(PK), Katarzyna Fic (ASP), Sylwia 
Franczak (PK), Izabela Gruszczyńska 
(ASP), Ewelina Guzik (PK), Dominika 
Haja (ASP), Katarzyna Jania (ASP), Mi-
chał Jania (PK), Karolina Karcz (ASP), 
Anna Kaźnica (ASP), Martyna Kleszcz-
-Domin (ASP), Renata Kruba (ASP), 
Sebastian Kulik (PK), Malwina Kusak 
(PK), Paweł Kutwin (ASP), Magdalena 
Leśniak (PK), Grzegorz Lewandowski 
(ASP), Michał Łach (ASP), Natalia Ma-
zur (ASP), Nina Nisztuk (ASP), Dorota 

Orczewska (ASP), Barbara Oziębło 
(ASP), Anna Pawłowska (ASP), Aga-
ta Pleciak (ASP), Aleksandra Pokora 
(ASP), Katarzyna Rojek (PK), Magda-
lena Romanowska (ASP), Anna Ruse-
cka (ASP), Sabina Sadowska (ASP), 
Klaudia Siwiec (PK), Katarzyna Sro-
ka (ASP), Kamila Sudoł (ASP), Mar-
cin Szczodry (PK), Bożena Szumilas 
(ASP), Marta Śliwka (ASP), Weronika 
Tomasik (PK), Weronika Tylec (ASP), 
Karolina Wieja (PK), Wojciech Wnuk 
(ASP), Maria Wronka (PK), Alicja Zie-
lińska (ASP). Na wystawie zaprezento-
wano prace ze wszystkich dotychcza-
sowych edycji warsztatów.
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Na koniec numeru...

SZPILKA AKADEMICKA
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Stoi na stacji

Stoi na stacji lokomotywa,
Ciężkiego wstydu pot po niej spływa — 
Tłusta oliwa.
Już ledwo sapie, już ledwo zipie,
Dziw, że się jeszcze to nie rozsypie.
Wagony do niej podoczepiali,
Wielkie i ciężkie, z zżartej rdzą stali.
I taki komfort w każdym wagonie,
Jak by nie ludzi miał wieźć, lecz konie.
W pierwszym wagonie wybita szyba.
W drugim kałuże z puszek od piwa.
W trzecim nieczynne drzwi od wucetu.
W czwartym pływają resztki z klozetu.
A w piątym pełno skórek z bananów.
W szóstym rozrabia trzech chuliganów.
A tych wagonów jest całe mnóstwo,
I widać po nich brud i ubóstwo.
Nagle świst i gwizdy z eteru,
To gwiżdże minister... — na pasażerów.
Są zapowiedzi przez megafony,
Że pociąg stoi, bo jest spóźniony.
Nie ruszy maszyna zziajana, bo po co?
Gdy tory już przecie rozkradli dziś nocą.
Nie ruszy nasz pociąg, nie dotrze do celu,
Gdy ktoś nie zaświeci mu światła w tunelu.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Na III stronie okładki: Uroczystość wręczenia nagród miasta Krakowa absolwentom PK — autorom najlepszych prac dyplo-
mowych, 15 grudnia 2011 r. Od lewej u góry: Katarzyna Michałowska, Agnieszka Kornecka i Łukasz Michalski oraz Dariusz 
Grabowski w towarzystwie prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Poniżej: portret zbiorowy laureatów.

Na targach pracy etatu 
można poszukiwać 
w karnawałowym nastroju
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