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Słowo rektora

Drodzy Pracownicy, Studenci i Wychowankowie 
oraz Przyjaciele Politechniki Krakowskiej

Z wielką radością informuję, że dwudziestu ośmiu pracowni-
ków Politechniki Krakowskiej zostało wybranych do komitetów 
naukowych Polskiej Akademii Nauk, trzech zasiada w komite-
tach problemowych PAN.

Szczególnie duży sukces odniósł Wydział Architektury — aż 
ośmiu jego pracowników zostało członkami Komitetu Architek-
tury i Urbanistyki. W Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej pię-
ciu przedstawicieli ma Wydział Inżynierii Lądowej. W pozosta-
łych komitetach Politechnika Krakowska posiada osiemnastu 
reprezentantów. Na dwadzieścia jeden komitetów naukowych, 
działających przy Wydziale IV Nauk Technicznych PAN, Poli-
technika jest reprezentowana w trzynastu. Wszystkim wybra-
nym składam serdeczne gratulacje. Świadczy to o wysokiej 
pozycji naszych pracowników w środowisku naukowym, co — 
jak sądzę — przełoży się również na korzyści instytucjonalne 
w czasie najbliższej parametryzacji wydziałów. Szkoda tylko, 
że nasza uczelnia jest wciąż dwubiegunowa. Oprócz dużej gru-
py wybitnych profesorów jest wśród nas jeszcze większa grupa 
pracowników, którzy od lat przyjmują postawę bierną.

W styczniu została podpisana umowa z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca 
dofinansowania termomodernizacji budynku Wydziału Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej. Będzie to — po budynku Wydziału 
Inżynierii Środowiska i trzech budynkach Wydziału Mechanicz-
nego — kolejny duży obiekt, który przejdzie gruntowną moder-
nizację. Czas realizacji — od kwietnia do końca roku — będzie 
rekordowy jak na nasze warunki. Dzięki temu przedsięwzięciu 
zyskamy również dodatkowy efekt — całkowicie odnowione ele-
wacje wszystkich budynków od strony ul. Warszawskiej.

Przed rokiem — 22 lutego — zostało otwarte radio interne-
towe „Nowinki”. Ta nowa jakość w komunikowaniu wewnętrz-
nym, a przede wszystkim zewnętrznym, jest przedsięwzięciem 
jak najbardziej udanym. Świadczy o tym ciągle wzrastająca 
liczba słuchaczy. Dziękuję jeszcze raz tym wszystkim, którzy 
tworzyli to radio na początku, ale przede wszystkim tym, któ-
rzy na co dzień go tworzą i udoskonalają, w tym bardzo licznej 
grupie wolontariuszy z dziennikarską pasją. Obserwując tak 

widoczne zaangażowanie ludzi związanych z radiem, jestem 
spokojny o jego przyszłość i rozwój.

Warto także poinformować, że główna strona internetowa 
naszej uczelni spotyka się z niesłabnącym, dużym zaintereso-
waniem. Cieszy nas także to, że na portalu społecznościowym 
Facebook ciągle przybywa fanów Politechniki Krakowskiej — 
średnio czterystu miesięcznie. Gratuluję i dziękuję tym, którzy 
są zaangażowani w prowadzenie naszego profilu. Dzięki po-
dobnym przedsięwzięciom jeszcze mocniej zaznaczamy swoją 
obecność nie tylko przy ul. Warszawskiej, Podchorążych i Ka-
noniczej czy w Czyżynach, ale znacznie szerzej — w Krakowie, 
Małopolsce i całej Polsce.

Wszelkie przedsięwzięcia promocyjne przynoszą nam do-
bre owoce. W styczniu gościliśmy kandydatów na naszą uczel-
nię podczas dnia informacyjnego. Z jego przebiegu jesteśmy 
bardzo zadowoleni. Duże zainteresowanie studiami na naszej 
uczelni napawa optymizmem przed lipcową rekrutacją, głównie 
na I stopień studiów. 

Gdy ukaże się ten numer „Naszej Politechniki”, będziemy 
już po rekrutacji na II stopień studiów stacjonarnych na wszyst-
kich wydziałach. Nie znam jej wyników, gdyż piszę do Państwa 
w pierwszych dniach lutego. Mam jednak nadzieję, że — tak 
jak przed rokiem — będzie ona udana. 

Ogłoszony został — zapowiadany wcześniej — ogólnopol-
ski Konkurs „Tadeusz Kościuszko — inżynier i żołnierz”. Jest 
on adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 
studentów z całej Polski. Mam nadzieję, że ten konkurs przy-
czyni się do popularyzacji wiedzy o naszym Patronie — i to nie 
tylko jako inżynierze i żołnierzu, ale także patriocie, który całe 
swoje życie poświęcił dla sprawy Polski oraz szeroko rozumia-
nej i właściwie pojmowanej wolności. Konkurs przysłuży się 
także promocji Politechniki Krakowskiej.

Tematyka kościuszkowska będzie obecna również podczas 
tegorocznego Święta Szkoły. Będziemy je obchodzić 11 maja. 
Już dzisiaj zapraszam do udziału w tej uroczystości.

Kazimierz Furtak
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Jeśli masz pomysł na własną firmę...
Politechnika Krakowska, prowadząc działalność dydak-

tyczną i naukowo-badawczą, stara się również pobudzać 
ducha przedsiębiorczości oraz tworzyć dogodne warunki 
do kreowania i wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć. 
Wyrazem tego jest powołanie Akademickiego Inkubatora 
Przedsiębiorczości — oferty dla studentów, absolwentów 
oraz doktorantów PK zainteresowanych własną działalnoś-
cią gospodarczą.

Biznes oparty na wiedzy
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Kra-

kowskiej (AIP PK) został utworzony na podstawie uchwały 
Senatu Akademickiego PK nr 60 z dnia 27 listopada 2009 r. 
Rzeczywistą działalność rozpoczął wraz z powołaniem jego 
dyrektora, a więc od czerwca 2010 r. Pierwsze miesiące za-
jęło przygotowanie pomieszczeń i tworzenie procedur. W listo-
padzie 2010 r. możliwe było wprowadzenie się do siedziby na 
terenie osiedla studenckiego PK przy ul. Skarżyńskiego. Wybór 
lokalizacji podyktowany był chęcią stworzenia odpowiednich 
warunków i jak najlepszą dostępnością inkubatora dla środo-
wiska akademickiego. 

Misją AIP PK jest pomaganie wszystkim posiadającym po-
mysł na własną działalność gospodarczą poprzez wspieranie 
nowo powstających firm innowacyjnych w początkowej fazie 
ich funkcjonowania na rynku. Chodzi o niesienie pomocy w two-
rzeniu firm, przede wszystkim firm technologicznych, opartych 
na wiedzy, jak również o pomoc mikrofirmom w przetrwaniu 
wstępnej fazy rozwoju — od koncepcji do samodzielności — 
a także wspieranie przedsiębiorstw, które posiadają największy 
potencjał rozwoju i konkurencyjności.

Oferta inkubatora

Aby realizować powyższe cele, AIP PK oferuje młodym 
firmom możliwość pozyskania odpowiedniego zaplecza biuro-
wego, obsługi sekretarskiej oraz wyposażenia niezbędnego do 
rozpoczęcia działalności. Oferta obejmuje też opiekę doradczą 
w kwestiach prawnych i pozyskiwania środków na działalność 
gospodarczą. Usługa proponowana jest na preferencyjnych wa-
runkach w stosunku do standardów rynkowych. Dzięki takiemu 
wsparciu znacznie łatwiej założyć własną firmę przy minimal-
nych nakładach finansowych, by po okresie inkubacji można 
było już samodzielnie funkcjonować na rynku. 

W ramach AIP PK realizowane są projekty stanowiące 
kompleksową ofertę i dające studentom, absolwentom i dok-
torantom zainteresowanym założeniem własnego biznesu 
możliwość skorzystania z różnorodnych narzędzi w postaci: 
szkoleń, doradztwa, warsztatów, wsparcia finansowego oraz 

preferencyjnego zaplecza 
dla przyszłej firmy. Warto 
nadmienić, iż projekty te 
mają również za zadanie 
zaktywizować pracow-
ników naukowych PK, 
posiadających ogromny 
potencjał, który jednak 
ciągle nie jest w pełni wy-
korzystywany rynkowo. 

Szkolenia i doradztwo dotyczą przede wszystkim zagad-
nień związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, także działalności innowacyjnej. Dlatego też 
kładziemy nacisk na to, aby oferta szkoleniowa nawiązywała 
do zagadnień z zakresu komercjalizacji badań naukowych po-
przez tworzenie spółek spin-off, a także procesu ochrony włas-
ności intelektualnej, możliwości pozyskania dofinansowania 
na rozwoju firmy. Taka tematyka wynika z faktu, iż szczególną 
uwagę zwracamy na przedsiębiorstwa oparte na wiedzy.

Nagroda za inwencję

Środki na dofinansowanie nowo zakładanych firm w ra-
mach projektu „Twój biznes — Twoja przyszłość” pochodzą 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki). Nagradza się w ten sposób najlepsze pomysły 
na biznes. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w ramach 
szkoleń, doradztwa, a następnie — jednorazowej dotacji inwe-
stycyjnej w wysokości 40 tys. zł na wydatki inwestycyjne zwią-
zane z zakładaną działalnością, a także wsparcie pomostowe 
w wysokości 800 zł co miesiąc na pokrycie kosztów działalno-
ści przez pół roku, z możliwością przedłużenia do roku. Pomoc 
ta jest bezzwrotna. W ramach pierwszej edycji projektu dofi-
nansowanie otrzymało 20 firm założonych w ramach AIP PK.

Teraz rozpoczęła się druga edycja projektu. Cieszy się ona 
ogromnym zainteresowaniem: spłynęło ponad 1400 aplikacji 
z opisami pomysłów na biznes. Z tak dużej puli z pewnością uda 
się wybrać przedsięwzięcia wyróżniające się innowacyjnością 
oraz oczekiwane przez rynek, aby pomóc ich autorom w wejściu 
na rynek. AIP PK świadczy kompleksową obsługę w zakresie 
szkoleń i doradztwa z zakresu przygotowywania biznespla-
nu, doradztwa prawnego, rachunkowego, a także doradztwa 
związanego z prawem własności intelektualnej. Dla wszystkich 
uczestników projektu powyższa pomoc jest bezpłatna. 

Spin-off i spin-out dla naukowców
Obecnie rozpoczynamy kolejny ważny projekt „SPIN — sku-

teczny przedsiębiorca i naukowiec” — serdecznie zapraszamy 
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Jedna z pierwszych w Krakowie
Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” zakłada zasadni-

cze zmiany w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych całego 
środowiska akademickiego. Nowe przepisy wprowadzają ko-
nieczność tworzenia przez uczelnie regulacji zarządzania włas-
nością intelektualną, obejmujących w swej treści komercjali-
zację wyników badań naukowych poprzez spółki typu spin-off 
i spin-out. Warto zaznaczyć, że jedna z firm działających w AIP 
PK jest właśnie przykładem tego typu spółki. 

Laboratorium MEW Dłubnia (spółka z o.o.) zostało stwo-
rzone z inicjatywy pracownika naukowego Politechniki Kra-
kowskiej — prof. Tadeusza Sobczyka. Jest ono wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego w 2011 r. podmiotem gospo-
darczym, a połowę udziałów posiada w nim PK. Laboratorium 
współpracuje z Wydziałem Inżynierii Elektrycznej i Komputero-
wej PK. Obszar jego aktywności obejmuje wytwarzanie energii 
elektrycznej, w szczególności działalność badawczo-naukową  
w zakresie hydroenergetyki oraz wytwarzania i sprzedaży 
energii ze źródeł odnawialnych. Jest to pierwsza spółka typu 
spin-off na PK i — dodajmy — jedna z nielicznych w Krakowie! 
W swojej działalności wykorzystuje istniejący na uczelni poten-
cjał intelektualny.  

Warto podkreślić, iż symulacje autorstwa Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraźnie pokazują, iż wdro-
żenie znowelizowanej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyż-
szym” spowoduje znaczny wzrost zainteresowania tematyką 
transferu technologii, komercjalizacji innowacji oraz kreacją 
spółek typu spin-off i spin-out. Tym samym dalsza działal-
ność AIP PK będzie się koncentrować na uczestnictwie 
w tworzeniu tego typu podmiotów, a także na budowaniu ich 
sukcesu, jak również sukcesu  Politechniki Krakowskiej jako 
instytucji naukowej, mającej wpływ na innowacyjność pol-
skiej gospodarki.

Agnieszka Gołąb

Autorka jest dyrektorem Akademickiego Inkubatora Przedsię-
biorczości Politechniki Krakowskiej. Tytuł i śródtytuły pochodzą 
od redakcji.

wszystkie osoby zainteresowane założeniem firmy na cykl bezpłat-
nych szkoleń z dziedziny przedsiębiorczości. W ramach projektu 
pracownicy naukowi PK mogą również skorzystać z płatnych staży 
w firmach. Rekrutacja do tego projektu prowadzona jest od począt-
ku lutego. Na 28 lutego zaplanowano konferencję otwierającą. 

Podstawowym celem projektu jest podniesienie poziomu 
wiedzy i umiejętności pracowników naukowych w zakresie  
tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw typu spin-off i spin-
-out. Uczestnik projektu zostanie objęty wsparciem szkolenio-
wym w postaci 10 modułów tematycznych (68 godzin), poświę-
conych następującym tematom: zakładanie przedsiębiorstw 
typu spin-off i spin-out, tworzenie biznesplanu, planowanie 
i zarządzanie finansowe, pozyskiwanie środków na badania 
naukowe, zarządzanie projektami badawczymi na uczelni, pod-
stawy rachunkowości, marketing, podstawy prawa zamówień 
publicznych, administracja i zatrudnienie, zarządzanie włas-
nością intelektualną, zarządzanie strategiczne.

Każda osoba kończąca cykl szkoleniowy otrzyma 20 godzin 
doradztwa indywidualnego oraz odbędzie trzymiesięczny płatny 
staż w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie z województwa 
małopolskiego. Pracownik naukowy, który w efekcie udzielonego 
mu wsparcia założy własną firmę, zyska pomoc tymczasowo za-
trudnionego eksperta, wynagradzanego ze środków projektu. 

Wstępny okres funkcjonowania Akademickiego Inkuba-
tora Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej zaowoco-
wał powstaniem 20 firm, które uzyskały pomoc w ramach 
pierwszej edycji projektu „Twój biznes — Twoja przyszłość”. 
Do ich założenia w dużym stopniu przyczyniły się oferowa-
ne przez inkubator środki finansowe na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej. Sami beneficjenci programu zwracają 
uwagę przede wszystkim na znaczenie doradztwa AIP PK.

Od budownictwa po turystykę
Pierwsza edycja projektu „Twój biznes — Twoja przyszłość” 

wykreowała firmy bardzo zróżnicowane pod względem profilu 
działalności. Powstały np. małe przedsiębiorstwa zajmujące 

się świadczeniem usług projektowo-organizacyjnych w bu-
downictwie, usług w zakresie projektowania architektoniczne-
go, architektury krajobrazu i architektury wnętrz, czy też usług 
w dziedzinie inżynierii środowiska. 

Inne firmy oferują usługi w branży projektowania graficz-
nego (np. projektowanie wzornictwa tkanin i ekskluzywnych 
tapet), kursy w zakresie praktycznych zastosowań matematyki 
oraz programy komputerowe przeznaczone m.in. do eduka-
cji muzycznej. Jest firma zajmująca się wdrażaniem systemów 
wspomagających zwiedzanie różnego rodzaju obiektów, firma 
naprawiająca samochody i maszyny rolnicze i firma doradczo- 
-ekspercka w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów 
oraz usług logistycznych i transportowych. Powstały też firmy 
działające w branży chłodniczej oraz turystycznej i sportowej. 

Skorzystali z szansy

Agnieszka Gołąb — dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębior-
czości PK
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Procentuje doświadczenie
Katarzyna Włodarczyk, która prowadzi firmę sportowo-  

-rekreacyjną LET’S GO!, marzyła „od zawsze” o podjęciu dzia-
łalności związanej z własnymi zainteresowaniami sportowymi 
i turystycznymi. Jest wszak studentką Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie (specjalizacja: obsługa ruchu tury-
stycznego) z doświadczeniem pracy w szkole narciarskiej i fir-
mie sportowej, a poza tym pilotuje wycieczki. We własnej firmie 
zajmuje się organizacją czasu wolnego osób aktywnych (i tych 
mniej aktywnych także), prowadząc zimą szkołę narciarską 
(w tym również przedszkole narciarskie) i wypożyczalnię sku-
terów śnieżnych napędzanych siłą mięśni, latem zaś organizuje 
imprezy integracyjne oraz spływy pontonem na Dunajcu. 

Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją wzroku zamierza 
wspierać firma EYE2NAVI założona przez Tomasza Koźmiń-
skiego. Rozwiązania oferowane przez EYE2NAVI adresowane 
są przede wszystkim do osób niewidomych i niedowidzących, 
ale korzystać z nich mogą również ludzie pełnosprawni. Są to 
innowacyjne systemy informatyczne wykorzystujące telefony 
komórkowe oraz nadajniki Bluetooth lub GPS do przesyłania 
informacji podczas poruszania się po różnych obiektach i miej-
scach, w szczególności w trakcie zwiedzania. Firma zajmuje 
się ponadto doradztwem i usługami z zakresu audiodeskrypcji.

Jej twórca, będąc sam osobą niewidomą od 16. roku ży-
cia, już wcześniej interesował się branżą informatyczną. Brał 
udział w wielu projektach i konsultacjach dotyczących rozwią-
zywania problemów osób niepełnosprawnych. Zdobył dużą 
wiedzę o tych problemach, pracując zarówno jako szkolenio-
wiec informatyk, jak i asystent ds. osób niepełnosprawnych 
w biurze posła na Sejm RP Jerzego Fedorowicza. Teraz wy-
korzystuje nabyte doświadczenie, realizując swój pomysł na 
biznes. 

Logika przekuwana w biznes
Do najmłodszej grupy „klientów” trafia firma Logicum Mał-

gorzaty Leszczyńskiej, która prowadzi zajęcia z dziećmi już 
czteroletnimi. Firma oferuje usługi szkoleniowe z zakresu 
szachów, z elementami gier logicznych. Zajęcia odbywają się 
w przedszkolach, szkołach i placówkach edukacyjnych. Logi-
cum ma też ofertę dla dorosłych, którym organizuje wydarzenia 
promujące rozwój logicznego myślenia. 

I w tym przypadku dużą rolę odegrały osobiste zainteresowa-
nia autorki pomysłu na biznes. Gry w szachy nauczyła się w 7. roku 
życia i z czasem osiągnęła poziom, który otworzył jej drogę do 
udziału w Mistrzostwach Polski. Z własnego doświadczenia wie, 
że szachy, podobnie jak inne gry logiczne, sprzyjają rozwojowi in-
telektualnemu i kreują wiele pozytywnych cech osobowości.

Wiedza wyniesiona ze studiów i pierwszych lat praktyki 
zawodowej jest nieocenionym kapitałem przy zakładaniu swo-
jej firmy. Mogą na ten temat coś powiedzieć w szczególności 
związane z Politechniką Krakowską osoby, które przystąpiły 
do w projektu „Twój biznes — Twoja przyszłość”. Utworzona 
przez jedną z takich osób firma SMG Ekspert specjalizuje się 
w doradztwie i ekspertyzach naukowo-technicznych dotyczą-
cych maszyn i urządzeń. Oferta obejmuje m.in. fachową pomoc 
w zakresie przygotowania dokumentacji techniczno-ruchowej, 
dokumentacji systemu utrzymania, warunków technicznych od-
bioru, a także audyty maszyn i urządzeń w aspekcie spełniania 
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Co istotne, twórca tej 
firmy — niezależnie od jej dalszego rozwoju (a firma po dwóch 
miesiącach funkcjonowania zaczęła generować pierwsze przy-
chody) — nie zamierza rezygnować z realizacji swych ambicji 
naukowych w ramach uczelni. 

Bezcenne doradzanie
Wsparcie materialne ze strony Akademickiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej miało decydujące 
znaczenie dla powstania nowych firm. Osoby młode, na do-
robku bez takiej pomocy miałyby ogromne kłopoty z podjęciem 
własnej działalności gospodarczej. Zapewne większość z nich 
nie ruszyłaby z miejsca, a przynajmniej odłożyła w czasie decy-
zję o uruchomieniu własnego biznesu. Jednak ludzie ci pytani 
o to, w czym pomógł im AIP PK, wymieniają przede wszystkim 
niematerialne formy pomocy. Wskazują na szkolenia dotyczące 
różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
doradztwo indywidualne dotyczące finansów przedsiębiorstwa, 
marketingu czy prawa. 

Małgorzata Leszczyńska udzieloną jej pomoc uważa za 
nieocenioną. Katarzyna Włodarczyk podkreśla, że osoby pra-
cujące w inkubatorze wykazują się wręcz anielską cierpliwością 
i życzliwością, jeśli weźmie się pod uwagę, że pytań na początku 
prowadzenia własnego biznesu jest sporo. Tomasz Koźmiński 
nie wyobraża sobie, jak mógłby samodzielnie przebrnąć przez 
wszystkie etapy projektu „Twój biznes — Twoja przyszłość”. 

Choć założyciele firm zaczęli już prowadzić działalność na 
własny rachunek, ciągle jeszcze zdarza się im korzystać z po-
rad i wyjaśnień udzielanych przez pracowników inkubatora na 
temat różnych zagadnień formalnych. Wyrażane przez bene-
ficjentów projektu opinie najlepiej świadczą o tym, jak bardzo 
potrzebne było utworzenie na Politechnice Krakowskiej inkuba-
tora przedsiębiorczości. 

Lesław Peters 

Jestem absolwentem „budownictwa” na Wydziale Inży-
nierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W trakcie studiów 
aktywnie działałem w samorządzie studenckim oraz w sto-
warzyszeniach technicznych. Potem pracowałem w firmie 
budowlanej w Krakowie. Obecnie zarządzam spółdzielnią 
mieszkaniową oraz zajmuję się projektowaniem i kosztory-
sami. Nie lubię stać w miejscu.

Zauważyłem, że pomimo kryzysu gospodarczego po-
ziom inwestycji, według danych statystycznych, na terenie 
Małopolski oraz powiatu gorlickiego jest w miarę stabilny. 
Biura projektowe oraz inspektorzy nadzoru mają dużo zle-
ceń, więc istnieje szansa na znalezienie swojego miejsca 
na rynku. Tak narodził się pomysł na firmę PROINWEST 
Rafał Kukla, zajmującą się kompleksową obsługą inwesty-
cji budowlanych (na razie na terenie powiatu gorlickiego) 
— począwszy od koncepcji projektowej, poprzez sporzą-
dzenie dokumentacji kosztorysu, na kierowaniu bądź nad-
zorze kończąc. 

Szkolenia oraz konsultacje zorganizowane przez Aka-
demicki Inkubator Przedsiębiorczości PK poszerzyły moją 
wiedzę ogólną z zakresu przedsiębiorczości, tworzenia 
biznesplanu oraz strategii marketingowych. Pozyskałem 
też kontakty z innymi beneficjentami oraz trenerami prowa-
dzącymi zajęcia. Szczególnie ważne są dla mnie środki fi-
nansowe. Dzięki dotacji mogę zakupić sprzęt komputerowy 
oraz programy, które są niezbędne w biurze obsługującym 
inwestycje. Poza tym zainwestuję w sprzęt pomiarowy wy-
korzystywany na budowie.

Rafał Kukla 
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Profesor Stanisław Mrowec — 
znakomity specjalista w dziedzinie 
inżynierii materiałowej i fizykochemii 
ciała stałego, związany od początku 
swej kariery naukowej z Akademią 
Górniczo-Hutniczą — otrzymał god-
ność doctora honoris causa Politech-
niki Krakowskiej. Ceremonia nadania 
tytułu odbyła się 20 stycznia w auli 
Collegium Maius UJ. Zgromadziła ona 
liczne grono współpracowników, ucz-
niów i przyjaciół badacza.

Wniosek o nadanie tytułu podpisali 
profesorowie: Józef Nizioł, Józef Gawlik, 
Jan Kazior, Andrzej Stokłosa i Zbigniew 
Żurek. Rektor Politechniki Krakowskiej 
prof. Kazimerz Furtak skierował ów wnio-
sek 2 lipca 2010 r. do Konwentu Godności 
Honorowych PK, a ten pozytywną opinię 
wydał 3 listopada 2010 r. Wkrótce, 26 lis-
topada, pozytywną opinię wyraził rów-
nież Senat Akademicki PK i tym samym 
została udzielona zgoda na wszczęcie 
postępowania nominacyjnego. 23 lutego 
2011 r. na posiedzeniu Rady Wydziału 
Mechanicznego PK powołano na promo-
tora przewodu prof. Zbigniewa Żurka. Po 
opinie na temat dorobku prof. Stanisława 
Mroweca postanowiono zwrócić się do 
Politechniki Warszawskiej i Politechniki 
Śląskiej. Gdy je otrzymano, Rada Wydzia-
łu Mechanicznego podjęła 28 września 
2011 r. uchwałę o skierowaniu wniosku 
o nadanie tytułu doctora honoris causa 
prof. Stanisławowi Mrowecowi do Sena-
tu PK. Decyzję w tej sprawie Senat PK 
podjął 28 października 2011 r. Podczas 
uroczystości w Collegium Maius przebieg 
postępowania nominacyjnego przedsta-
wił dziekan Wydziału Mechanicznego PK 
prof. Leszek Wojnar.

Laudację wygłosił prof. Zbigniew Żu-
rek, który podkreślił, że prof. Stanisław 
Mrowec stworzył kierunek i grupę ba-
dawczą znaną społeczności międzyna-
rodowej jako „szkoła krakowska”. Dziś 
jest on powszechnie uznanym autoryte-
tem w świecie nauki. Do chwili obecnej, 
jak wynika z „Science Citation Index”, 
prace profesora były cytowane w lite-
raturze światowej już ponad 3000 razy. 
W rankingu uczonych polskich przepro-
wadzonym przez PAN, a obejmującym 
lata 1965–2001, prof. Mrowec zajął bar-
dzo wysokie piąte miejsce.

Charakteryzując pozycję naukową 
uczonego, prof. Żurek stwierdził, że jego 
rekomendacja otwierała drzwi praktycz-
nie wszystkich ośrodków i laboratoriów 
badawczych na świecie. Dzięki reko-
mendacjom prof. Mroweca jego wycho-
wankowie otrzymywali wieloletnie sty-
pendia w renomowanych placówkach 
naukowych Niemiec, Francji, Stanów 
Zjednoczonych, Kanady i Japonii. War-
to też wspomnieć, że na zorganizowane 
z okazji 65. rocznicy urodzin badacza se-
minarium przybyło ponad 50 wybitnych 
naukowców z zagranicy. Gdy w 1981 r. 
prof. Mrowec wygłosił wykład plenarny 
na międzynarodowym kongresie po-
święconym sprawom korozji (Internatio-
nal Corrosion Congress) w RFN, liczące 
kilkaset osób audytorium nagrodziło go 
burzliwymi oklaskami na stojąco. Rok 
temu ów wspaniały wykład wspominał 
przebywający w Polsce znakomity uczo-
ny prof. William Quadakkers.

Tekst dyplomu doktorskiego w języku 
łacińskim odczytał prorektor PK prof. Da-
riusz Bogdał. Dyplom wręczył rektor Poli-
techniki Krakowskiej prof. Kazimierz Fur-
tak, który jako pierwszy złożył gratulacje 
prof. Stanisławowi Mrowecowi. Uroczysty 
moment podkreśliło wykonanie pieśni 
„Gaudeamus” przez Akademicki Chór PK 
„Cantata” pod dyrekcją Marty Stós. 

W swoim okolicznościowym wykła-
dzie prof. Mrowec powiedział na wstę-
pie, że czuje się wzruszony m.in. z tego  

powodu, iż nadanie mu zaszczytnego 
tytułu odbywa się w murach tej samej 
uczelni, w której studiował i uzyskał ty-
tuł magistra filozofii z zakresu chemii. 
Wspominając początki swojej kariery 
naukowej, badacz kilkakrotnie pod-
kreślił rolę, jaką w jego życiu odgrywał 
szczęśliwy zbieg okoliczności — zarów-
no w wyborze tematyki badawczej, jak 
i w doborze współpracowników. 

W szczególności przysłowiowy łut 
szczęścia dał o sobie znać podczas przy-
gotowywania rozprawy doktorskiej. Z po-
czątku nic nie zapowiadało, że zmieni 
ona cokolwiek w nauce. Stanisław Mro-
wec spotkał wtedy przypadkowo dwóch 
znajomych, choć dawno nie widzianych 
fizyków, dzięki którym wykonał dodat-
kowe badania, do których użył izotopów 
promieniotwórczych. Badania miały je-
dynie potwierdzić panujący wówczas 
powszechnie pogląd, tymczasem niespo-
dziewanie wykazały coś przeciwnego. 
Autor rozprawy przeżył potężny wstrząs, 
bo podważeniu uległa jedna z głównych 
jego tez. Konieczne było wprowadzenie 
poważnych zmian w części prawie goto-
wego, jak się wydawało, tekstu. 

Publikacja rozprawy wzbudziła na-
tychmiast uwagę twórcy teorii utleniania 
metali prof. Carla Wagnera, który był 
w tym czasie dyrektorem Instytutu Che-
mii Fizycznej im. Maxa Plancka w Ge-
tyndze. W rezultacie Stanisław Mrowec 
został zaproszony na roczny staż post-
doktorski w kierowanym przez Wagnera 
instytucie. Ten pobyt ostatecznie zade-
cydował o wyborze dalszej drogi nauko-
wej — zajęciu się problematyką korozji 
gazowej metali oraz ściśle związaną z tą 
dziedziną wiedzy termodynamiką i kine-
tyką defektów w kryształach jonowych. 

Uroczystość nadania doktoratu hono-
rowego odbyła się w sali wypełnionej do 
ostatniego miejsca, a wśród gości byli: 
prezes Polskiej Akademii Umiejętności 
prof. Andrzej Białas, dyrektor Biura Cen-
tralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Ty-
tułu Naukowego dr Piotr Korczala, rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Tarnowie prof. Stanisław Komornic-
ki, prorektor ds. współpracy i rozwoju 
AGH prof. Jerzy Lis i dziekan Wydzia-
łu Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
AGH (macierzystego wydziału doktora  

Prof. Stanisław Mrowec  
doctorem honoris causa Politechniki Krakowskiej
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honorowego) prof. Jan Chłopek. Swoją 
obecnością ceremonię zaszczycili docto-
rzy honoris causa PK — prof. Zbigniew 
Engel, prof. Kazimierz Flaga i prof. Józef 
Nizioł — a także rektor PK poprzedniej 
kadencji prof. Józef Gawlik. Szczególnie 
ciepło witano prof. Adama Bielańskiego, 
który kilka tygodni wcześniej ukończył 
99 lat i zadziwiał niezwykłą, jak na swój 
wiek, witalnością (prof. Bielański był kie-
rownikiem zespołu, do którego Stanisław 
Mrowec wszedł na początku swej karie-
ry naukowej). Ponadto przybyli autorzy 
opinii będących podstawą nadania tytułu 
— prof. Marek Hetmańczyk z Politechniki 
Śląskiej i prof. Tadeusz Wierzchoń z Po-
litechniki Warszawskiej. W uroczystości 
uczestniczyła również małżonka honoro-
wego doktora. 

*
Profesor Stanisław Mrowec urodził 

się 29 lipca 1928 r. w Krakowie. Pod ko-
niec 1942 r., w wieku 14 lat, został wy-
wieziony w głąb Rzeszy Niemieckiej na 
roboty przymusowe i do kraju wrócił do-
piero po zakończeniu wojny. W 1947 r. 
ukończył szkołę średnią, a następnie 
podjął studia na Wydziale Matematyki, 
Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, by zakończyć je w 1952 r. Podej-
mując w tymże roku pracę w charakterze 
asystenta na AGH związał się z tą uczel-
nią aż do emerytury. 

Doktorat uzyskał w 1958 r., a habili-
tację w 1962 r. Profesorem nadzwyczaj-
nym został w 1969 r., zaś profesorem 
zwyczajnym w 1973 r. Był prodziekanem 
i dziekanem Wydziału Inżynierii Mate-
riałowej i Ceramiki AGH (1968–1973). 
W 1971 r. utworzył na wydziale Instytut 
Inżynierii Materiałowej i był jego dyrek-
torem do 1991 r. Następnie do przejścia 
na emeryturę w 2001 r. kierował Katedrą 
Fizykochemii Ciała Stałego. 

Głównym obszarem zainteresowań 
naukowych prof. Mroweca są zagad-
nienia wysokotemperaturowej korozji 
metali i projektowania nowych mate-
riałów żaroodpornych. Uczony opraco-
wał teorię powstawania na metalach 
wielofazowych zgorzelin. Pozwoliło to 
wyjaśnić przyczyny tworzenia się mikro-
porowatej struktury zgorzelin, pogar-
szającej ich właściwości ochronne. 
O znaczeniu tego dokonania najlepiej 
świadczy fakt, że pierwsza praca profe-
sora poświęcona tej tematyce była cy-
towana ponad 800 razy we wszystkich 
monografiach z zakresu korozji wysoko-

temperaturowej. Badania wykonywane 
we współpracy z uczonymi z USA i Ja-
ponii doprowadziły go także do opraco-
wania teoretycznych podstaw techno-
logii wytwarzania nanokrystalicznych 
powłok żaroodpornych nowej generacji 
na bazie amorficznych stopów alumi-
nium z metalami wysokotopliwymi. 

Prof. Mrowec jest autorem ponad 
400 publikacji, z których ponad 300 uka-
zało się w periodykach zagranicznych 
o zasięgu międzynarodowym. Wydał 
osiem książek z zakresu teorii korozji 
gazowej metali i projektowania nowo-
czesnych materiałów żaroodpornych 
oraz teorii dyfuzji w ciałach stałych, przy 
czym niektóre z nich zostały opublikowa-
ne po angielsku i rosyjsku. Uczony wy-
promował 24 doktorów, z których ośmiu 
posiada już tytuł naukowy profesora.

Ten bogaty dorobek doceniono, wy-
różniając wielokrotnie badacza różnymi 
nagrodami i odznaczeniami. Otrzymał 
m.in. Nagrodę im. Marii Skłodowskiej- 
-Curie (najwyższa nagroda PAN, 1973), 
Nagrodę Amerykańskiego Stowarzysze-
nia na rzecz Rozwoju Nauki (1993), dok-
torat honoris causa Université de Bour-
gogne w Dijon we Francji (2003), a także 
Nagrodę Miasta Krakowa w 2001 r. Ma-
cierzysta uczelnia nadała mu tytuł Profe-
sora Honorowego AGH (2009). 

Szczególny charakter ma przyznana 
w 1996 r. Nagroda Ulicka R. Evansa, na-
dawana przez Instytut Korozji w Wielkiej 
Brytanii. Jest to najwyższe wyróżnienie, 
jakie może otrzymać uczony zajmujący 
się zagadnieniami korozji metali. Mate-
rialną oznaką tej nagrody jest wręczany 
laureatowi ozdobny miecz. Uczestnicy 
uroczystości w Collegium Maius mieli 
okazję zobaczyć tę nietypową broń. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
z Politechniką Krakowską prof. Stani-
sław Mrowec współpracuje od końca lat 
sześćdziesiątych, kiedy to na zaprosze-
nie kierownictwa ówczesnego Wydziału 
Budownictwa Lądowego zaczął wykła-
dać chemię dla studentów pierwszego 
roku. Z czasem związki z naszą uczel-
nią znacznie się poszerzyły. Dziś na 
PK pracują zarówno wychowankowie 
profesora, jak i jego współpracownicy. 
Pozostając przez cały okres swojej ak-
tywności naukowej pracownikiem AGH, 
chętnie nawiązywał kontakty z bada-
czami Politechniki, a działalność labo-
ratorium badań korozyjnych na naszej 
uczelni nieraz stawiał za wzór swoim 
kolegom z AGH.

Lesław Peters

Jubileusz  
profesorów

Dwaj profesorowie Wydziału Me-
chanicznego PK — Stanisław Micha-
łowski (na zdjęciu z lewej) i Jan Ryś 
— obchodzili siedemdziesiąte uro-
dziny. Uroczystość jubileuszowa z tej 
okazji odbyła się 16 grudnia ubiegłe-
go roku i zgromadziła liczne grono 
współpracowników i wychowanków. 

Prof. Stanisław Michałowski zajmu-
je się naukowo głównie problematyką 
drgań, ich wpływem na człowieka i wi-
broizolacją. W kręgu jego zaintereso-
wań badawczych jest też optymalizacja 
układów dynamicznych w maszynach 
roboczych ciężkich w ujęciu deter-
ministycznym i stochastycznym oraz 
układy sterowania w maszynach ro-
boczych i systemach transportowych. 
Na Wydziale Mechanicznym PK pełnił 
m.in. funkcję dziekana (przez dwie ka-
dencje). 

Dorobek naukowy prof. Jana Rysia 
dotyczy m.in. zagadnień przekładni me-
chanicznych ze szczególnym uwzględ-
nieniem wytrzymałości i obciążeń 
statycznych oraz dynamicznych, działa-
jących na elementy napędu. Profesor in-
teresuje się również problemami apara-
tury ciśnieniowej i hydrauliki w aspekcie 
obliczeń wytrzymałościowych i optymali-
zacji konstrukcji w strefach koncentracji 
naprężeń. Na PK był m.in. prorektorem, 
a później przyczynił się do powstania 
Instytutu Konstrukcji Maszyn, jednostki, 
której został dyrektorem.

Podczas uroczystości zorganizo-
wanej z inicjatywy obecnego dyrektora 
instytutu prof. Aleksandra Muca osiąg-
nięcia jubilatów, w szczególności zasłu-
gi dla uczelni, przypomnieli rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak i dziekan Wydzia-
łu Mechanicznego prof. Leszek Wojnar. 
W spotkaniu uczestniczyli też goście 
z innych uczelni technicznych (m.in. 
z AGH oraz politechnik w Gliwicach, 
Opolu, Warszawie i Wrocławiu), a także 
przedstawiciele przemysłu.

(ps)
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Kronika
17 grudnia 2011 r. — 31 stycznia 2012 r.

17 XII 2011 r. Inauguracja studiów podyplomowych „Diagnostyka pojazdów samochodowych — budowa, eksploatacja, naprawa” zorganizowa-
nych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości PK.

19 XII Wręczenie dyplomów nauczycielom akademickim — laureatom Nagrody Rektora PK za rok 2010.
20 XII „Wigilia Akademicka” — spotkanie przedświąteczne studentów i pracowników PK na dziedzińcu uczelni.
21 XII Doroczny Świąteczny Bowling Rektorów w Centrum Sportu i Rekreacji PK.

28–29 XII Spotkania z marszałkiem i wicemarszałkami województwa małopolskiego w sprawie współpracy PK z Urzędem Marszałkowskim.
2 I 2012 r. Wizyta u wojewody małopolskiego w sprawie współpracy PK i Urzędu Wojewódzkiego.

4 I Spotkanie noworoczne studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
10 I Noworoczne spotkanie kolędowe pracowników PK z udziałem Chóru PK „Cantata” oraz Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej.

Otwarcie wystawy poplenerowej studentów I roku Wydziału Architektury w Galerii PK „Kotłownia”.
12 I Uroczystość wręczenia Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego.
14 I Spotkanie mostowców podsumowujące wyprawy mostowe „Sycylia 2011” i „Ameryka Południowa 2011”.

Inauguracja studiów podyplomowych „Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej 
budynków” i studiów „Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14000/EMAS”, zorganizowanych przez Centrum Szkolenia 
i Organizacji Systemów Jakości PK.
IV Bal Politechniki Krakowskiej połączony z licytacją darów, zorganizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków PK.

14 I — 8 II Spotkania integracyjne na wydziałach zorganizowane przez wydziałowe rady samorządu studentów.
17 I Spotkanie z zarządem i przedstawicielami Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów ubiegłej i bieżącej kadencji.
19 I Doroczne spotkanie rektora PK z kierownikami jednostek wydziałowych i pozawydziałowych poświęcone aktualnym proble-

mom uczelni.
Spotkanie z prezesem Zarządu Spółki z o.o. Energocontrol, prof. Tadeuszem Uhlem.

20 I Uroczyste nadanie tytułu doctora honoris causa PK prof. Stanisławowi Mrowecowi.
Dzień informacyjny PK.
Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Inżynierii Środowiska.

21 I Inauguracja studiów podyplomowych „Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporzą-
dzenia REACH” oraz „Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecznymi”, zorganizowanych przez Centrum Szkolenia 
i Organizacji Systemów Jakości PK.

25 I Spotkanie z ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec dr. Rűdigerem Freiherrem.
26 I Spotkanie z zarządem i przedstawicielami Klubu Uczelnianego AZS PK ubiegłej i bieżącej kadencji.

Posiedzenie Komisji Nauk Technicznych PAU.
Spotkanie podsumowujące działalność studenckich kół naukowych w roku akademickim 2010/2011.

27 I Bal Sportowca w Centrum Sportu i Rekreacji PK.
Opracowała: Teresa Marszalik

Rektor i Senat
Posiedzenie Senatu PK 
27 stycznia 2012 r.

Senat podjął uchwały w sprawie:
− wieloletniego planu inwestycji PK i wynikających z niego robót bu-

dowlanych oraz projektowych na rok 2012 oraz planu zakupów in-
westycyjnych PK na rok 2012;

− zatwierdzenia uchwały wyborczej;
− zmian w „Regulaminie przyznawania nagród Rektora Politechniki 

Krakowskiej nauczycielom akademickim”;
− wykonania zadania zleconego przez ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego.
tm

Zarządzenia rektora PK
Nr 53 z 23 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji ewi-

dencjonowania i opracowywania zasobu historycznego w Archiwum Po-
litechniki Krakowskiej”.

Nr 54 z 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w strukturze organiza-
cyjnej na Wydziale Architektury.

Nr 1 z 9 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad wymiany 
studenckiej w ramach Programu Erasmus”.

Nr 2 z 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w „Regulaminie organi-
zacyjnym administracji Politechniki Krakowskiej”.

Komunikaty rektora PK
Nr 1 z 4 stycznia 2012 r. w sprawie uchwał Senatu PK podjętych na 

posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2011 r.

Polecenia służbowe rektora PK
Nr 8 z 29 grudnia 2011 r. zmieniające „Polecenie służbowe nr 5 z dnia 

22 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakow-
skiej ujednoliconych formularzy, które należy stosować przy obsłudze 
doktorantów PK”.

Nr 9 z 29 grudnia 2011 r. zmieniające „Polecenie służbowe nr 4 z dnia 
30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakow-
skiej ujednoliconych formularzy, które należy stosować przy obsłudze 
studentów PK”.

Komunikaty kanclerza PK
Nr 5 z 27 grudnia 2011 r. w sprawie identyfikatorów samochodowych.
Nr 1 z 9 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany w „Komunikacie nr 5 Kanc-

lerza PK z dnia 27 grudnia 2011 r.”.
Opracowała: Beata Koźmińska
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Pracownicy

Profesor tytularny
Jacek Gyurkovich

Urodził się 26 marca 1949 r. w Jaśle. 
Dyplom magistra inżyniera architekta 
uzyskał w 1971 r. na Wydziale Architek-
tury Politechniki Krakowskiej. W 1983 r. 
obronił pracę doktorską pt. „Wartości 
szkieletowych systemów konstrukcyjnych 
dla kształtowania społecznie akcepto-
wanych form zabudowy mieszkaniowej” 
(promotor: prof. arch. Witold Cęckiewicz). 
Stopień naukowy doktora habilitowanego 
nauk technicznych uzyskał na podstawie 
dorobku naukowego i rozprawy habili-
tacyjnej pt. „Znaczenie form charaktery-
stycznych dla kształtowania i percepcji 
przestrzeni. Wybrane zagadnienia kom-
pozycji w architekturze i urbanistyce” 
w 2000 r. na WA PK. 3 listopada 2011 r. 
prezydent RP nadał mu tytuł profesora.

Na Wydziale Architektury PK pracuje 
od 1972 r. Był zatrudniony w Instytucie 
Urbanistyki i Planowania Przestrzenne-
go na stawiskach: asystenta naukowo- 
-dydaktycznego, starszego asystenta, 
adiunkta, profesora nadzwyczajnego 
PK (od 2001 r.). W latach 2001–2006 
dyrektor Instytutu Projektowania Urba-
nistycznego, od 1994 r. kieruje Katedrą 
Kompozycji Urbanistycznej. Przez dwie 
kadencje sprawował funkcję prodzieka-
na WA PK (1993–1999). 

Pracę na uczelni łączy z zawodową 
i twórczą działalnością projektanta. W la-
tach 1972–1973 pracował w Biurze Stu-
diów i Projektów CZSBM Inwestprojekt 
w Krakowie, później — w krakowskim 
Biurze Projektów Budownictwa Ogólne-
go Miastoprojekt (1979–1982; program  
PR-5 Modelowa Jednostka Mieszkanio-
wa im. J. Chełmońskiego w Krakowie). 
Od 1980 r. prowadzi prywatną praktykę 
projektową, a od 1998 r. działa w ramach 
Autorskiego Atelier Architektonicznego 
ARCH-3. 

Jego domeną naukową jest archi-
tektura i urbanistyka, specjalizuje się 
w architekturze budynków mieszkalnych 
i społeczno-usługowych. W dorobku na-
ukowym ma 77 publikacji naukowych. 
Do ważniejszych zalicza swoją mono-
grafię habilitacyjną, książkę „Architektu-
ra w przestrzeni miasta. Wybrane prob-
lemy” (Wydawnictwo PK, Kraków 2010) 
oraz rozdział „Dominanty w sylwecie Kra-
kowa / High Structures Dominanting The 

City Panorama Of Cracow / Motivi domi-
nant nel profile di Cracovia” (pełny tekst 
w języku polskim, angielskim i włoskim), 
zamieszczony w pracy pod red. Jerzego 
Jasieńki, Andrzeja Kadłuczki, Emmy 
Mandelli pt. „Florencja i Kraków — mia-
sta partnerskie w Europie — wspólne 
dziedzictwo kultury / Firenze e Cracovia 
— cittá gemellate in Europa — una co-
mune ereditá culturale / Florence & Cra-
cow — Twin Cities in Europe — common 
cultural heritage” (Wydawnictwo UNI-
VERSITAS, Kraków 2010). 

Kwintesencję prowadzonych przez 
prof. J. Gyurkovicha badań stanowią ta-
kie artykuły naukowe, jak: „Przestrzeń 
publiczna dziś — między tradycją i przy-
szłością” (Materiały X Międzynarodowej 
Konferencji Instytutu Projektowania Ur-
banistycznego „Przestrzeń Publiczna 
Współczesnego Miasta”, Kraków 2005), 
„Współczesne miejskie bramy i wieże / Con-
temporary City Gates and Towers” (współ-
autor: Ewa Węcławowicz-Gyurkovich,  
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 
PAN, z. 2/2008), „Architektura sakralna 
— współczesne tendencje w kościele za-
chodnim / Sacral Architecture — Contem-
porary Tendeances in Western Church” 
(Przestrzeń i Forma, Wydawnictwo 
Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju 
Addytywnego „SFERA”, pod patronatem 
PAN Oddział Gdańsk i Instytutu Architek-
tury i Planowania Przestrzennego ZUT, 
Szczecin 2010, nr 12/2009), „Architektura 
wczoraj, dziś, jutro — pomiędzy pięknem 
i oryginalnością / Architecture Yesterday, 
Today, Tomorrow — Between Beauty And 
Originality” (Czasopismo Techniczne / 
Technical Transactions, Seria Architektura; 
7-A/2010/1, z. 15, Rok 107), „Kolonia — re-
witalizacja dawnego portu Rheinauhafen / 
Cologne — revitalization of the former port 
of Rheinauhafen (Czasopismo Technicz-
ne / Technical Transactions, 3-A/2011, 
Wydawnictwo PK, Kraków 2011).

Prof. Jacek Gyurkovich wygłosił 
35 referatów na konferencjach krajowych 
i międzynarodowych. Był przewodniczą-
cym rady programowej i kuratorem kilku 
międzynarodowych konferencji dotyczą-
cych przestrzeni miasta i zorganizowa-
nych w Krakowie przez Instytut Projek-
towania Urbanistycznego PK (obecnie 
przygotowuje kolejną konferencję z tego 
cyklu — Przyszłość Miasta — Miasto 
Przyszłości / FUTURE OF THE CITY 
— CITY OF THE FUTURE), ponadto za-
siadał w radach naukowych konferencji 
organizowanych przez rodzimy wydział 
oraz Politechnikę Śląską.

Jako nauczyciel akademicki prowa-
dzi zajęcia z projektowania architektury 
mieszkaniowej i środowiska zamieszka-
nia, projektowania obszarów śródmiej-
skich, projektowania dyplomowego dla 
studentów WA PK, wykłada teorię projek-
towania urbanistycznego obszarów śród-
miejskich. Prowadzi wykłady na studiach 
doktoranckich oraz ze współczesnej ar-
chitektury sakralnej na studiach pody-
plomowych na Uniwersytecie Papieskim 
Jana Pawła II. Recenzował 8 prac doktor-
skich. Wypromował 3 doktorów, obecnie 
ma pod opieką 5 doktorantów WA PK. 
Był promotorem 230 dyplomowych prac 
magisterskich (92 powstały z udziałem 
współpromotorów — adiunktów z Zakła-
du Kompozycji Urbanistycznej PK). Wiele 
z nich zostało nagrodzonych i wyróżnio-
nych (w konkursach międzynarodowych, 
np. Schindler Award 2010, krajowych np. 
nagroda Miasta Krakowa 2011 r.). Współ-
promotor 20 prac dyplomowych na stu-
diach inżynierskich WA PK (w tym pracy 
nagrodzonej Stypendium Twórczym Od-
działu SARP w Krakowie) oraz 18 prac dy-
plomowych na podyplomowych studiach 
z dziedziny konserwacji, kształtowania 
architektury i aranżacji wnętrz obiektów 
sakralnych, prowadzonych przez Uniwer-
sytet Papieski Jana Pawła II i WA PK.

Równolegle z działalnością naukową 
i dydaktyczną prowadzi praktykę archi-
tekta i urbanisty. Uprawnienia budowlane 
w specjalności architektonicznej uzyskał 
w 1986 r., uprawnienia do  wykonywania 
prac projektowych przy zabytkach nieru-
chomych w specjalności architektonicz-
nej — w 1997 r. Prawa twórcy nadano 
mu w 1985 r. Wykonał ponad 100 projek-
tów urbanistycznych, architektonicznych, 
projektów wnętrz i witraży. Jest współau-
torem 7 prac nagrodzonych i 5 wyróż-
nionych w ogólnopolskich konkursach 
architektonicznych i urbanistycznych.  

Fot.: Zbigniew Zuziak

(Dokończenie na s. 16)
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Doktor habilitowany

Adam Warzecha
Pochodzi z Trzebini. Urodził się 

8 października 1952 r. Jest absol-
wentem Liceum Ogólnokształcące-
go im. St. Staszica w Chrzanowie. 
W 1977 r. ukończył studia na Wydzia-
le Elektrotechniki, Automatyki i Elek-
troniki Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Jego praca magisterska 
dotyczyła właściwości ruchowych hy-
drogeneratorów w budowanej elektrow-
ni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar. 
Po studiach podjął pracę jako asystent 
w Zakładzie Maszyn Elektrycznych 
Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki 
na Wydziale Transportu Politechni-
ki Krakowskiej. Rozprawę doktorską 
pt. „Analiza szczególnego przypadku 
pracy maszyny asynchronicznej samo-
wzbudnej”, przygotowaną pod kierun-
kiem prof. Kazimierza Bisztygi, obronił 
na AGH w 1987 r. Staż zawodowy od-
bywał w Zakładach Elektromaszyno-
wych CELMA w Cieszynie. W 1988 r. 
został adiunktem Wydziału Transportu 
(przekształcony w Wydział Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej) PK. Do 
chwili obecnej pracuje na tym stanowi-
sku w Instytucie Elektromechanicznych 
Przemian Energii. Na podstawie oceny 
ogólnego dorobku naukowego oraz 
rozprawy habilitacyjnej pt. „Wielowy-
miarowe charakterystyki magnesowa-
nia w modelach obwodowych maszyn 
elektrycznych” Rada Naukowa Instytu-
tu Elektrotechniki w Warszawie nadała 
mu w grudniu 2011 r. stopień naukowy 
doktora habilitowanego nauk technicz-
nych w dyscyplinie elektrotechnika, 
specjalność: maszyny elektryczne.

W pierwszych latach pracy uczest-
niczył w projektowaniu silników induk-
cyjnych, zintegrowanych z pompą do 
instalacji grzewczych. W badaniach 
zajmował się problemami modelowa-
nia cyfrowego prądnic synchronicznych 
z prostownikiem, wprowadzanych do 
lokomotyw spalinowych z przekładnią 
elektryczną. 

Prowadził pod kierunkiem prof. Ta-
deusza Sobczyka badania nad wielo-
wymiarowym, obwodowym modelo-
waniem nieliniowości magnetycznej 
w maszynach elektrycznych. W latach 
1993–1996 kontynuował prace nad 

tym zagadnieniem, kierując projektem 
badawczym „Nieliniowe charakterysty-
ki magnesowania maszyn elektrycz-
nych prądu zmiennego”. Istotny postęp 
osiągnął w wyniku formułowania wielo-
mianów aproksymujących wielowymia-
rowe charakterystyki magnesowania 
na podstawie aproksymacji pierwotnej 
funkcji koenergii pola magnetycznego. 
Efekty badań publikował m.in. w The 
International Journal for Computation 
and Mathematics in Electrical and 
Electronic Engineering (COMPEL). 
Dalsze prace z tej dziedziny prowadził 
w zespole realizującym w latach 2001–
–2003 projekt badawczy „Bazy danych 
dla zastosowania metod sztucznej in-
teligencji w bezinwazyjnej diagnostyce 
wirników silników klatkowych”. Obec-
nie zajmuje się modelowaniem maszyn 
elektrycznych w ujęciu obwodowym 
i polowym na potrzeby monitoringu 
i diagnostyki. 

W swoim dorobku naukowym ma 
43 publikacje, w tym 23 samodzielne. 
Był współautorem skryptu „Laboratorium 
maszyn elektrycznych”. Wygłaszał refe-
raty, m.in. podczas Pannonian Applied 
Mathematical Meetings (1988), Sym-
posium Electromagnetic Phenomena 
in Nonlinear Circuits (1991, 1994, 2000), 
International Symposium on Electro-
magnetic Fields in Electrical Engineering 
(1995, 1997, 2001) czy wielokrotnie 
— Sympozjum Maszyn Elektrycznych. 
Uczestniczył w organizacji Międzyna-
rodowego Sympozjum Maszyn Elek-
trycznych (1996) i Symposium Electro-

magnetic Phenomena in Nonlinear 
Circuits (2000). 

Praktyczny nurt jego działalności ba-
dawczej to konsultowanie prac badaw-
czo-wdrożeniowych, prowadzonych 
w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym  
EMPAK w Krakowie oraz udział w pra-
cach Rady Naukowej tego ośrodka. 
Nabył wtedy doświadczenia w projek-
towaniu i uruchamianiu napędów elek-
trycznych stosowanych w automatach 
pakujących produkty farmaceutyczne. 
Opracowywanie jednego z rozwiązań 
zakończyło się zgłoszeniem paten-
towym. 

Przygotowywał i prowadził wszyst-
kie rodzaje zajęć dydaktycznych dla 
studentów elektrotechniki, energetyki, 
automatyki i robotyki z przedmiotów do-
tyczących maszyn elektrycznych oraz 
obwodowego i polowego modelowania 
układów elektrycznych. Był opiekunem 
koła naukowego (w 1986 r. członkowie 
koła zorganizowali wyprawę do niemiec-
kich firm produkujących i eksploatują-
cych tabor kolejowy). Prowadził około 
40 dyplomowych prac magisterskich. 
Trzy z nich zdobyły nagrody w ogłasza-
nym co roku przez Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich konkursie na najlepszą 
pracę dyplomową.

Członek Rady Wydziału Inżynierii 
Elektrycznej i Komputerowej (1997–1999). 
Zastępca dyrektora Instytutu Elektrome-
chanicznych Przemian Energii ds. dy-
daktycznych (1997–2000). Drugą ka-
dencję pełni funkcję prodziekana WIEiK 
PK. Uczestniczył w opracowywaniu pro-
gramów studiów I i II stopnia dla kierun-
ku „elektrotechnika”. 

Jest członkiem Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich. Laureat zespoło-
wej nagrody ministra nauki, szkolnictwa 
wyższego i techniki (1980 r.). Nagrodzo-
ny przez rektora PK za osiągnięcia or-
ganizacyjne (1988), dydaktyczne (1990) 
i naukowe (1991). Odznaczony Hono-
rową Odznaką PK (1997), Brązowym 
Krzyżem Zasługi (2002), Złotą Odznaką 
Honorową SEP (2005) oraz Złotym Me-
dalem za Długoletnią Służbę (2009). 

Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Zain-
teresowania pozazawodowe — to tury-
styka i literatura marynistyczna.
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Doktorzy

Wydział Fizyki, Matematyki  
i Informatyki

dr inż. Paweł Jarosz (F-3) — „Sztucz-
ne systemy immunologiczne i teoria gier 
w optymalizacji wielokryterialnej”; promo-
tor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Buryczyń-
ski (PK), recenzenci: prof. dr hab. inż. 
Andrzej Ameljańczyk (Wojskowa Akade-
mia Techniczna w Warszawie), prof. dr 
hab. inż. Sławomir Wierzchoń (Instytut 
Podstaw Informatyki PAN w Warsza-
wie). Tytuł doktora nauk technicznych 
w dyscyplinie informatyka został nadany 
15 grudnia 2011 r. przez Radę Nauko-
wą Instytutu Podstaw Informatyki PAN 
w Warszawie.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Piotr Lipiec (M-6) — „Mode-

lowanie matematyczne procesu kształ-
towania elektrochemicznego mikroele-
mentów”; promotor: prof. dr hab. inż. 
Adam Ruszaj; recenzenci: prof. dr hab. 
inż. Jerzy Kozak (Instytut Lotnictwa), 
dr hab. inż. Krzysztof Karbowski (PK); 
18 I 2012 r.

dr inż. Adam Gąska — jako naj-
młodszy autor wyróżnionej pracy 
doktorskiej w 2011 r. —  otrzymał 
Nagrodę im. prof. Życzkowskiego, 
ustanowioną przez dziekana Wy-
działu Mechanicznego — prof. Lesz-
ka Wojnara.

W skład Rady Główniej Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego wszedł 1 grud-
nia 2011 r. prof. dr hab. inż. Janusz Kac-
przyk z Wydziału Inżynierii Elektrycznej 
i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. 
Uczony jest specjalistą w dziedzinie za-
stosowań logiki rozmytej w bazach da-
nych, systemów wspomagania decyzji, 
rozmytych metod reprezentacji i prze-

Prof. Janusz Kacprzyk członkiem Rady Głównej
twarzania informacji, podejmowania de-
cyzji w warunkach niepewności i braku 
precyzji, programowania ewolucyjnego 
oraz sieci neuronowych. 

Jako wysoko cenionemu specjaliście 
powierzono mu redagowanie czterech 
serii wydawnictwa Springer. Zasiada też 
w radach naukowych 25 renomowanych 
czasopism. Jest członkiem Prezydium 

Polskiej Akademii Nauk, a także człon-
kiem zagranicznym Hiszpańskiej Kró-
lewskiej Akademii Nauk Ekonomicznych 
i Finansów. Podstawowym miejscem 
pracy prof. Kacprzyka jest Instytut Ba-
dań Systemowych PAN w Warszawie, 
gdzie kieruje Zakładem Systemów Inte-
ligentnych.

(R.)

Podczas 60. Jubile-
uszowych Światowych 
Targów Wynalazczości, 
Badań Naukowych i No-
wych Technik „BRUS-
SELS INNOVA 2011” złoty 
medal zdobyła mgr inż. 
Joanna Ortyl z Wydziału 
Inżynierii i Technologii 
Chemicznej PK. Zaszczyt-
ne wyróżnienie otrzyma-
ła za innowacyjne foto-
inicjatory jodoniowe do 
polimeryzacji kationowej 
monomerów.

Fotoinicjatory opracowane przez 
Joannę Ortyl zostały już wcześniej do-
cenione na imprezach branżowych 
organizowanych w kraju. Na IV Mię-
dzynarodowych Targach Przemysłu 
Chemicznego i Międzynarodowej Kon-
ferencji EXPOCHEM 2011 (23–24 lute-
go) w Katowicach zdobyły złoty medal. 
Podczas Międzynarodowych Targów 
Innowacji Gospodarczych i Naukowych 
INTARG Katowice 2011 (15–17 kwiet-
nia) również otrzymały złoty medal 
oraz zostały nagrodzone tytułem Lide-
ra Innowacji. Na pierwszym Światowym 
Konkursie Wynalazków Chemicznych, 
organizowanym przez Stowarzyszenie 
Polskich Wynalazców i Racjonalizato-
rów wspólnie z Międzynarodową Fede-
racją Stowarzyszeń Wynalazców IFIA, 
zostały uhonorowane Medalem im. Marii  
Skłodowskiej-Curie.

Obserwujemy obecnie wzrost zainte-
resowania fotoinicjowaną polimeryzacją 
kationową. Najczęściej wykorzystywana 
jest ona w takich dziedzinach techniki, 

Fotoinicjatory Joanny Ortyl w blasku złota

jak: produkcja bezrozpuszczalnikowych 
powłok lakierniczych, fotoutwardzalne 
farby drukarskie w przemyśle poligra-
ficznym, a także w stomatologii do otrzy-
mywania fotoutwardzalnych materiałów 
dentystycznych. Rozwiązanie zapro-
jektowane przez Joannę Ortyl ma więc 
duże walory aplikacyjne.  

Targi „BRUSSELS INNOVA 2011” od-
były się 17–19 listopada 2011 r. w Bruk-
seli. Przedstawiono na nich nowatorskie 
rozwiązania z 15 krajów świata, m.in. 
z Algierii, Belgii, Francji, Iranu, Malezji, 
Rosji, Serbii i Wielkiej Brytanii. Polacy 
pokazali 95 wynalazków.

(R.)
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Wspomnienie

Jan Władysław Rączka

Dr hab. inż. arch. Jan Władysław 
Rączka, prof. PK, urodził się 18 sierp-
nia 1928 r. w Krakowie. Wojna zabrała 
mu, podobnie jak całej ówczesnej ge-
neracji dzieci i młodzieży, dar, jakim 
jest możliwość spokojnego uczenia się 
w szkole. Profesor, często wskazywał 
na ten właśnie fakt, jako na szczególną 
krzywdę wyrządzoną jego pokoleniu. 
Twierdził zarazem, że nadzwyczajnie 
trudne warunki uczenia się w czasach 
okupacji wyzwalały u wielu młodych 
ludzi mocną wolę kształcenia się, am-
bicję, aby nie dać się zepchnąć do sta-
tusu przewidzianego dla nich przez oku-
pantów. Do tej części polskiej młodzieży 
zaliczał się młody Jan Władysław, który 
pomimo okupacyjnej niepewności losu, 
a także braku nadziei, że zdobywana 
wiedza może się kiedykolwiek przydać 
w praktyce, kończył stosowne szkoły, 
osiągając maturę.

Po wojnie, gdy tylko pojawiła się 
możliwość podjęcia studiów wyższych, 
Jan Rączka skierował swoje kroki na 
Wawel, gdzie siedzibę miał nowo utwo-
rzony w Krakowie Wydział Architek-
tury, wchodzący w skład zespołu ów-
czesnych Wydziałów Politechnicznych 
Akademii Górniczo-Hutniczej (dopiero 
w 1954 r. wyodrębnionych jako Poli-
technika Krakowska). Należał do tej 
grupy studentów, którzy zdani zasadni-
czo na własne siły, zmuszeni byli łączyć 
naukę z pracą zarobkową. Najpierw 
znalazł zatrudnienie jako wychowaw-
ca młodzieży w Zakładzie Leczniczo- 
-Wychowawczym UJ w Witkowicach 
pod Krakowem (1945–1949). Później 
udało mu się zatrudnić na stanowiskach 
znacznie bliższych profesji architekto-
nicznej, pełnił bowiem funkcje majstra 
i technika budowlanego, a wreszcie 
pomocnika architekta na budowie i przy 
projektowaniu domów akademickich 
oraz innych obiektów AGH. 

Po uzyskaniu dyplomu architekta 
w 1952 r. Profesor rozpoczął trwa-
jącą 26 lat działalność projektową 
w przedsiębiorstwach projektowych 
i wykonawczych, pracujących dla 
przemysłu węglowego i naftowego. 
Był to okres, kiedy ideę industrializacji 
kraju traktowano jako dogmat, które-
mu podporządkowywano odgórnie nie 
tylko gospodarkę, ale także inne dzie-

dziny życia. Profesor miał szczególną 
sposobność obserwowania z bliska 
efektów forsownej industrializacji 
i urbanizacji, nie tylko pozytywnych, 
wychwalanych w oficjalnych wystąpie-
niach i publikacjach, ale także nega-
tywnych, nierzadko bagatelizowanych, 
a nawet ukrywanych przed społeczeń-
stwem. Widząc tempo dokonujących 
się przeobrażeń, zaczął dokumento-
wać zagrożone elementy tradycyjnych 
polskich krajobrazów. 

Narzędziem dokumentacji był aparat 
fotograficzny, zaś jej przedmiotem stare 
chałupy, zagrody, kapliczki, szałasy pa-
sterskie, wiatraki, młyny, a także żurawie 
studzienne, ule, drewniane płoty i inne 
elementy tworzące obraz i klimat trady-
cyjnej wsi, jak również podkrakowskich 
przedmieść: Prądnika, Bronowic, Zie-
lonek, Czarnej Wsi i innych. Krajobrazy 
podkrakowskich okolic stanowiły główny 
cel prowadzonej przez Profesora doku-
mentacji, która z biegiem czasu, przy-
bierając coraz bardziej systematyczną 
formę, stała się podstawą dysertacji dok-
torskiej. Dokumentacja obejmuje niemal 
wszystkie regiony kraju, w tym Podtatrze 
i Tatry — ulubiony cel wycieczek pie-
szych Profesora, a także wszelkie nad-
rzeczne i „nadjeziorne” okolice Polski 
penetrowane podczas licznych wypraw 
kajakowych. 

Szybko okazało się, że powstająca 
dokumentacja fotograficzna ma nie tylko 
walor naukowy, ale także artystyczny. Na 
czarno-białych fotografiach utrwalone 
zostało piękno dostrzeżone nierzadko 
w zupełnie prozaicznych przedmiotach. 
Jest to np. wydobyta przez światłocień 

fantastyczna „grafika” utworzona przez 
przecięte słoje drewna nieheblowanej 
deski albo faktura kamienia, żywa dzię-
ki światłocieniom, mimo iż należąca do 
martwego przedmiotu… Wrażliwość ar-
tystyczna Profesora połączona z dużymi 
umiejętnościami technicznymi były wy-
soko cenione przez publiczność licznie 
odwiedzającą wystawy jego twórczości 
fotograficznej. 

Stopniowo jednak głównym przed-
miotem zainteresowań Profesora sta-
wała się nauka. Owocem pasji naukowej 
była praca doktorska pt. „Drewniane 
chaty w Wielkim Krakowie”, ukończona 
w 1977 r., a obroniona w 1978 r., gdy jej 
autor miał już 50 lat. Promotorem tej nie-
zwykle oryginalnej pracy był prof. Wiktor 
Zin, wielki znawca historii polskiej archi-
tektury. Zachęcił on Rączkę do pełniej-
szego poświęcenia się pracy naukowo-
-badawczej. 

Stan zdrowia nie pozwolił Profe-
sorowi łączyć dotychczasowej pracy 
w biurach projektowo-wykonawczych 
z coraz bardziej intensywną dzia-
łalnością naukowo-badawczą. 
W 1979 r. przeniósł się definitywnie 
na Politechnikę Krakowską, czyli na 
uczelnię, której był wychowankiem. 
W zakładzie, przeobrażonym później 
w Instytut Architektury Krajobrazu, 
„pod skrzydłami” prof. arch. Janu-
sza Bogdanowskiego przepracował 
kolejne 13 lat. Był to okres bardzo 
intensywnej działalności ukierunko-
wanej przede wszystkim na badanie 
procesów urbanizacyjnych w strefach 
podmiejskich, szczególnie ich wpły-
wu na przeobrażenia kompozycyjno- 
-krajobrazowe na tych obszarach. 
Znaczna część z ponad 170 publikacji 
naukowych i popularyzatorskich napi-
sanych przez Jana Rączkę od 1964 r. 
do 1992 r. przypada na ten właśnie, 
trzynastoletni okres. 

Niewątpliwie najważniejszą publi-
kacją z tego okresu była monografia pt. 
„Podstawy rewaloryzacji architektury 
w regionach krajobrazowych. Wartości 
i zagrożenia — rozważania nad meto-
dą — cechy regionalne — problemy re-
waloryzacji” (Wydawnictwo PK, 1985). 
Książka ta była elementem pozytyw-
nie zakończonego w 1987 r. przewo-
du habilitacyjnego, w wyniku którego  
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Rączka uzyskał stopień i status sa-
modzielnego pracownika naukowego. 
Jego dorobek z omawianego okresu 
był nie tylko obszerny, ale i nadzwy-
czajnie różnorodny pod względem 
problematyki. Znaleźć w nim można 
m.in. opracowanie dotyczące kraj-
obrazu przedmieść „sarmackiego 
Krakowa”, jak i uwagi o regionalizmie 
krakowskim, czyli rzecz o tożsamości 
„krakowskiej szkoły architektury”, stu-
dium przemian krajobrazu podkrakow-
skiej rezydencji Łobzów oraz uwagi 
o krajobrazie ongiś żywiącej Kraków 
Młynówki Królewskiej i wiele innych 
pozycji. Wśród publikacji znalazły się 
także m.in. dwa piękne albumy zawie-
rające zbiory artystycznych fotografii 
jego autorstwa — „Krakowski Kazi-
mierz” (WL 1982) oraz „Architektura 
drewniana” (KAW 1990). 

Kariera naukowa Jana Rączki nabra-
ła jeszcze większego tempa: w 1991 r. 
został mianowany profesorem nadzwy-
czajnym na Politechnice Krakowskiej, 
a w 1993 r. powierzono mu funkcję dy-
rektora Instytutu Architektury i Planowa-
nia Wsi PK. 

Jako dyrektor instytutu prof. Rączka 
imponował nowymi pomysłami wdraża-
nymi z zadziwiającą, mimo nie najlepsze-
go już zdrowia, energią. Z jego inicjatywy 
zorganizowany został coroczny Ogólno-
polski Studencki Konkurs na Projekt Ar-
chitektoniczny Kapliczki w Krajobrazie. 
Okazał się sukcesem dydaktycznym i or-
ganizacyjnym (pracami organizacyjnymi 
kierowali niezmordowanie — dr inż. arch. 
Hubert Mełges i dr inż. arch. Justyna Ta-
rajko). Na konkurs napływały corocznie 
dziesiątki projektów ze wszystkich wy-
działów architektury w Polsce, a także 
z akademii sztuk pięknych i z innych 
uczelni artystycznych. Zaproszenie do 
pracy w jury konkursowym pod przewod-
nictwem prof. Rączki przyjmowali wybitni 
architekci i konstruktorzy, profesorowie: 
Kazimierz Flaga, Elżbieta Dąmbska- 
-Śmiałowska, Wacław Seruga, Wac-
ław Celadyn, Stefan Dousa, Zbigniew 
Radziewanowski, Wojciech Kosiński, 
nieodżałowanej pamięci prof. Tadeusz 
Gawłowski i dr Janusz Trojanowski oraz 
wielu innych doświadczonych twórców. 
Dla wielu dawnych studentów, którzy dziś 
odnoszą sukcesy zawodowe, zdobycie 
wyróżnienia w konkursie na projekt ka-
pliczki było ich pierwszym osiągnięciem 
twórczym na arenie ogólnopolskiej. 

Inną, niezwykle udaną inicjatywą 
Profesora, była organizacja cyklu kon-
ferencyjnego poświęconego problema-

tyce planowania i projektowania archi-
tektonicznego na obszarach wiejskich 
w Polsce. Konferencje przyciągały do 
Krakowa liczne grono specjalistów 
z całej Polski z wydziałów architektu-
ry, z akademii rolniczych, ekonomicz-
nych, a także z wydziałów socjologii 
wsi itp. instytucji naukowych. Zgodnie 
z wizją Profesora konferencje były fo-
rum, ukazującym problematykę wiejską 
w bardzo szerokim, interdyscyplinar-
nym spektrum. Niekiedy prezentowa-
ne zagadnienia, pozornie odległe od 
architektoniczno-planistycznego ujęcia, 
otwierały zupełnie nową perspektywę 
w spojrzeniu na problematykę współ-
czesnej wsi. 

Profesor przeszedł na emerytu-
rę w 1998 r. Trudno opisać w sposób 
kompletny dokonania człowieka, któ-
rego zainteresowania realizowały się 
w kilku nurtach działalności równo-
cześnie. Nurt naukowy ilustruje spis 
publikacji zawierający prawie 200 ty-
tułów prac specjalistycznych i po-
pularyzatorskich. Oprócz problema-
tyki związanej z projektowaniem 
planistyczno-przestrzennym i archi-
tektonicznym dla obszarów wiejskich, 
do tego nurtu należy też problematyka 
ochrony dziedzictwa historycznego 
Krakowa. Zainteresowania te reali-
zował m.in. w ramach Towarzystwa 
Miłośników Historii i Zabytków Krako-
wa, a w uznaniu zasług towarzystwo 
nadało mu godność członka honoro-
wego. I wreszcie — nurt działalności 
artystycznej na polu fotografii. Wiąże 
się on z wydarzeniem zamykającym 
w sposób symboliczny publiczną dzia-
łalność Profesora. Wiosną 2009 r. zor-
ganizowana została przez Muzeum 
Etnograficzne w Krakowie przepiękna, 
lecz już ostatnia w życiu Autora wysta-
wa jego dawnych prac fotograficznych 
z Tatr i Gorców pt. „Requiem dla sza-
łasu”. On sam — wówczas już prawie 
niewidzący, milczący i zamyślony, jak-
by nieobecny — zwolna szykował się 
do własnego requiem.

Profesor Jan Władysław Rączka 
zmarł 30 lipca 2011 r. Pozostawił po 
sobie wiele prac naukowych i artystycz-
nych, ale nade wszystko liczną Rodzinę, 
z której słusznie był dumny: dwie cór-
ki, pięciu synów, dwanaścioro wnuków 
— a wśród nich kilkoro młodych archi-
tektów.

Marek Kowicki

Odeszli:
Janina Banak-Tabkowska, dr, 

wieloletni nauczyciel akademicki 
w Instytucie Chemii i Technologii 
Organicznej na Wydziale Inżynie-
rii i Technologii Chemicznej PK 
— zmarła 3 stycznia 2012 r.

Stanisław Bednarski, dr hab. 
inż., prof. PK, emerytowany nauczy-
ciel akademicki, specjalista z zakre-
su inżynierii chemicznej i ochrony 
środowiska, były dyrektor Instytutu 
Inżynierii Chemicznej i Chemii Fi-
zycznej PK, pracował na AGH i Po-
litechnice Wrocławskiej — zmarł 
15 stycznia 2010 r., miał 86 lat.

Elżbieta Kocwa, prof. dr hab., 
wieloletni kierownik Katedry Biologii 
w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę 
i Ochrony Środowiska na Wydzia-
le Inżynierii Środowiska — zmarła 
26 grudnia 2011 r., miała 93 lata. 
(Wspomnienie ukaże się w następ-
nym numerze).

Halina Konopka, mgr, lektor ję-
zyka francuskiego w Studium Prak-
tycznej Nauki Języków Obcych PK 
— zmarła 6 lutego 2012 r., miała 
75 lat. 

Jan Markielowski, doc. dr inż., 
nauczyciel akademicki, w latach 
1987–1990 prodziekan ówczesnego 
Wydziału Transportu PK, następnie 
krótko prodziekan Wydziału Inżynie-
rii Transportowej i Elektrycznej (sier-
pień — wrzesień 1991 r.); organizator 
i wykładowca Wydziału Elektrycz-
nego Kielecko-Radomskiej Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej (dziś Politechniki 
Świętokrzyskiej) w Kielcach — zmarł 
30 kwietnia 2011 r., miał 87 lat. 

Małgorzata Mościsker, spe-
cjalista w Dziale Gospodarczym PK 
—  zmarła 11 listopada 2011 r., mia-
ła 53 lata. 

Andrzej Piękoś, dr inż., długo-
letni nauczyciel akademicki w In-
stytucie Aparatury Przemysłowej 
i Energetyki na Wydziale Mecha-
nicznym PK — zmarł 13 stycznia 
2012 r., miał 73 lata. 

Ryszard Śmiszek, mgr inż., star-
szy specjalista naukowo-techniczny 
w Instytucie Geotechniki na Wydzia-
le Inżynierii Środowiska — zmarł 
27 listopada 2011 r., miał 62 lata.
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Laureatem Honorowej Nagrody 
Stowarzyszenia Architektów Polskich 
w 2011 r. został dziekan Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Krakowskiej, 
prof. Dariusz Kozłowski (krótka in-
formacja na ten temat ukazała się 
w poprzednim numerze „Naszej Poli-
techniki”). W uzasadnieniu werdyktu 
jurorzy wskazali na „wybitne zasługi 
dla architektury polskiej w dziedzinie 
twórczości architektonicznej, wielki 
wkład w proces kształcenia architek-
tów i stworzenie płaszczyzny mery-
torycznej dyskusji na temat trwałych 
wartości definiującej pryncypia krea-
cji architektonicznej” Profesora. 

Ich uznanie wzbudziła również jego 
„wieloletnia i konsekwentna działal-
ność na rzecz definiowania i uświa-
damiania odbiorcom wartości prze-
strzennych projektowanych obiektów 
i obszarów oraz umiejętne wyzwolenie 
u innych twórców podobnego stosunku 
i rozumienia roli architektury w życiu 
publicznym”. Podkreślono wyróżniają-
cy Profesora szacunek dla profesjona-
lizmu, przekazywany młodym adeptom 
zawodu, otwartość i koleżeńską posta-
wę wobec innych.

Ceremonia wręczenia nagrody odby-
ła się 17 grudnia ubiegłego roku w siedzi-
bie stowarzyszenia w Warszawie, przy 
ul. Foksal. Uroczystości towarzyszyło ot-
warcie wystawy twórczości, obrazów ar-
chitektonicznych laureata pt. „Architektura 
prenatalna”. Równocześnie odsłonięto 
tablicę okolicznościową upamiętniającą 
to wydarzenie. 

Gratulacje z tej okazji nadesłali m.in. 
marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, mi-
nistrowie, rektor PK, dziekani wydziałów 
architektury wyższych uczelni, wybitni 
twórcy. Minister kultury i dziedzictwa na-
rodowego, Bogdan Zdrojewski napisał: 
„To zaszczytne wyróżnienie jest wyra-
zem uznania dla Pana bogatego twór-
czego dorobku, który jest kontynuacją 
najlepszych tradycji polskiej architektury. 
Jest to tym cenniejsze, że ciągłość jak-
że istotnej części naszego kulturowego 
dziedzictwa była wielokrotnie wystawio-
na na najcięższe próby. Na współczes-
nych spoczywa więc ogromna odpowie-
dzialność za poprawę jakości naszych 
publicznych przestrzeni. Ale jest to 

również niepowtarzalna szansa pozo-
stawienia dla potomnych materialnych 
znaków i symboli, które w swej istocie 
są filozoficznymi odpowiedziami na py-
tanie o miejsce człowieka w świecie. (...) 
Swoje doświadczenia przeniósł Pan, 
z tak wspaniałym skutkiem, na grunt 
pracy pedagogicznej, za które serdecz-
nie dziękuję”.

W liście podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej, Janusza Żbika 
czytamy: „Z pewnością przyznanie tego 
najbardziej cenionego — bo przyznawa-
nego przez samo środowisko profesjo-
nalistów i twórców architektury — wy-
różnienia to ważny wymarzony moment 
w karierze architekta. Nagroda, w pełni 
zasłużona, bo potwierdzona znakomi-
tym dorobkiem twórczym i dydaktycz-
nym oraz poprzedzona wieloma innymi 
nagrodami i wyróżnieniami przyznany-
mi w konkursach architektonicznych 
i urbanistycznych, przyznanymi przez 
ministrów właściwych w sprawach bu-
downictwa, szkolnictwa wyższego 
i edukacji i także przez środowisko ar-
chitektów. (...) Równocześnie, w języku 
w którym sam [D. Kozłowski — przyp. 
red.] opisuje architekturę, jest oryginal-
nym wielkim twórcą i »robi to na swój 
sposób«, »co potwierdza tezę, że ar-
chitektura jest sztuką budowania rzeczy 
fikcyjnych tak, by wyglądały jak praw-
dziwe«. (...) Cieszę się, że wręczenie 
nagrody jest połączone z otwarciem 
wystawy twórczego dorobku Laurea-
ta, bo pokaże ona twórczą drogę, jaką 

Pan podąża, Pańską determinację 
i konsekwencję w działaniu, a przede 
wszystkim ogromną świadomość prze-
strzenną i wyobraźnię, których nic nie 
ogranicza”. 

Stanisław Deńko, przewodniczący 
kolegium sędziów konkursowych kra-
kowskiego oddziału SARP, winszując 
nagrody, podkreślał, że twórczość zawo-
dowa Profesora „jest świadectwem wiel-
kiego talentu, głębokiego intelektualnego 
i artystycznego podejścia do zagadnień 
Sztuki”, a jego dzieła „potwierdzają fakt, 
że architektura jest Sztuką i pozostawia-
ją trwały i znaczący ślad w kulturze na-
szego Narodu”.

*
Architektura i obrazy prof. Dariusza 

Kozłowskiego stanowią całość — zamia-
na rzeczy wymyślonej na realną stanowi 
podstawę do umiejscowienia jej w Prze-
strzeni Magicznej. Architekt przykłada 
dużą wagę do „architektury rysowanej”. 
Jego szkice, rysunki i obrazy — to stu-
dia, ilustracje, manifesty i... zabawy, 
gry. Kozłowski deklaruje przynależność 
swojej twórczości architektonicznej do 
ponadczasowości postfunkcjonalizmu, 
a jego obrazy potwierdzają te oświad-
czenia. Swoją architekturę buduje, po-
sługując się językiem form „z przeszło-
ści”, służących za pretekst do budowania 
innych światów. W stosunku do domnie-
manych pierwowzorów wydają się 
być zdekomponowane, przetworzone, 
i nade wszystko — istniejące w innych  

Uhonorowany przez SARP  
za wybitne zasługi dla architektury
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Prof. Dariusz Kozłowski podczas uroczystości w Warszawie
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kontekstach znaczeniowych. Artysta, 
wędrując przez różne czasy i kultury, 
podejmuje okruchy symboliki i obrazów, 
bez chęci ich dokładnej egzegezy i, jak 
się wydaje, bez przywiązywania się do 
któregokolwiek z nich — odniesienia do 
przeszłości pozostają zatarte, rzeczy na-
bierają innego znaczenia, które pozosta-
wia się do odczytania widzowi.

Dariusz Kozłowski uważa, że... naj-
bardziej pociągająca wydaje się sztuka 
osadzona w głębokich kontekstach i ide-
ach estetycznych, sztuka wieloznaczna 
i wielowarstwowa, skomplikowana i ze 
wszystkimi konsekwencjami jej „sztucz-
ności”: fikcyjnością, nierealnością, 
a nade wszystko — Wspaniałym Kłam-
stwem. Twierdzi, że „architektura jest 
sztuką budowania rzeczy fikcyjnych tak, 
by wyglądały jak prawdziwe”.

Pozycję laureata w architekturze eu-
ropejskiej i krajowej potwierdzają wysta-
wy twórczości: „International Exhibition 
of Architectural Drawings” (The Max Pro-
tech Gallery, New York 1988), „Polnische 
Architekturzeichnungen der Gegenwart” 
(Aedes — Galerie für architektur und 
raum, Berlin 1989), „Poza obrazem” 
(BWA, Kraków 1990), „Baustelle: Polen” 
(Akademie der Künste zu Berlin, 1994). 
La Biennale di Venezia, VI Mostra Inter-
nazionale di Architettura (1996), „Qvo 
Vadis Architektura?” Internationale Exhi-
bition of Architecture (Muzeum Architek-
tury we Wrocławiu, 1995–1996), „7 bram 
do Krakowa / 7 Gates to Cracow” (Kra-
ków 2001), „Icons of Polish Architecture 
/ Ikony polskiej architektury” (Warszawa 
— Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Berlin, 
Düsseldorf, Luxemburg, Amsterdam, 
Bukareszt 2007), „Architektura Krakowa 
około 2000” (Kraków 2008).

O zainteresowaniu jego architektu-
rą świadczą omówienia jego dokonań: 
K. Kucza-Kuczyński, „Architektura nar-
racji i fikcji, Seminarium Księży Zmar-
twychwstańców w Krakowie” (Archi-
tektura 1995, nr 3) oraz „Sakralizacja 
betonu — Wyższe Seminarium Księży 
Zmartwychwstańców w Krakowie” ([w:] 
„Architektura betonowa”, Kraków 2000), 
B. Fletcher, „A History of Architectu-
re” (Twentieth Edition, London 1996), 
P. Trzeciak, „Sztuka drugiej połowy XX 
wieku. Architektura polska” ([w:] „Sztu-
ka świata”, t. 10, Warszawa 1996), 
M. Misiągiewicz, „Przestrzeń Magiczna 
albo odnajdywanie rzeczywistości” ([w:] 
„O prezentacji idei architektonicznej”, 
Kraków 1998).

Maria Misiągiewicz

Olbrzymim powodzeniem cieszył 
się dzień informacyjny zorganizowa-
ny 20 stycznia przez naszą uczelnię 
dla młodzieży szkół średnich. Prezen-
tacje, prowadzone w pawilonie „Kot-
łownia”, odbywały się w sali konfe-
rencyjnej wypełnionej po brzegi. 

Oblegano też stoiska przygotowane 
w Galerii „GIL”. Młodzi ludzie mogli się 
zapoznać przede wszystkim z oferowa-
nymi przez Politechnikę Krakowską kie-
runkami studiów, w tym z najnowszym, 
który zostanie uruchomiony w roku 
akademickim 2012/2013 — gospodarką 
przestrzenną.

Udzielano też informacji na temat 
zasad rekrutacji, stypendiów, rezerwacji 
miejsc w domach studenckich i innych 
budzących zainteresowanie, w tym rów-

Zapoznali się z Politechniką

nież życia studenckiego. Na gości PK 
czekały materiały informacyjne, a także 
drobne gadżety. Poza tym do dyspozy-
cji była kawiarenka serwująca darmowe, 
ciepłe napoje.

Przebieg dnia informacyjnego po-
twierdził niesłabnące zainteresowanie 
studiami technicznymi, które — w odróż-
nieniu od wielu innych kierunków — są 
dziś gwarancją uzyskania pracy, i to 
pracy nieraz nieźle płatnej. Prorektor ds. 
studenckich prof. Leszek Mikulski prze-
konywał, że na absolwentów z dyplo-
mem PK praca czeka nie tylko w kraju, 
ale także w Europie. Według ostrożnych 
szacunków liczba osób, które odwiedziły 
w ciągu kilku godzin Politechnikę, prze-
kroczyła 1500. 

(ps)

Rok temu informowaliśmy o zdo-
byciu przez reprezentantów Wydziału 
Inżynierii i Technologii Chemicznej PK 
siedmiu medali na IV Międzynarodo-
wych Targach Przemysłu Chemicznego 
EXPOCHEM 2011. Uznanie ze strony 
organizatorów imprezy sprawiło, że za-
proponowali oni wydziałowi tytuł „Part-
nera merytorycznego sektora innowacji, 
wynalazków i nowoczesnych techno-
logii” na targach EXPOCHEM 2012, 
które odbędą się 29 lutego i 1 marca 
w katowickim Spodku. Wydział przyjął 
propozycję i postara się podtrzymać 

Chemicy z PK partnerem targów 
EXPOCHEM 2012

dobrą markę, pokazując kilkanaście no-
watorskich rozwiązań. Targom będą to-
warzyszyć spotkania poświęcone m.in. 
energetyce przemysłowej w chemii, 
międzynarodowej współpracy polskiego 
przemysłu chemicznego oraz strategii 
dostaw surowców petrochemicznych. 
Jednym z prowadzących spotkanie na 
temat rozwoju innowacji poprzez wdra-
żanie wyników badań będzie dr inż. 
Aleksander Pabiś z Instytutu Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej PK.

(R.)
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Zrealizowane obiekty to m.in.: koś-
ciół pw. Chrystusa Króla w Jarosła-
wiu (współautor: E. Węcławowicz- 
-Gyurkovich), sanktuarium pw. św. 
Piotra Apostoła w Wadowicach (współ-
autorzy: E. Węcławowicz-Gyurkovich 
i T. P. Szafer), zespół 16 rezydencji 
w La Paz (Boliwia, współautor: J. Wzo-
rek), kościół pw. Dzieciątka Jezus 
w Jodłowej, kościół pw. Chrystusa Kró-
la w Łękach Górnych, dom mieszkalny 
dla Zgromadzenia Misjonarzy Kombo-
nianów Serca Jezusowego w Krako-
wie (współautorzy: E. Węcławowicz-
Gyurkovich, M. Gyurkovich). W latach 
1984–1985 pracował w zespole pro-
jektowym i inwestorskim nadzorze bu-
dowlanym w związku z odnową zamku 
królewskiego na Wawelu.

Był członkiem Senatu PK oraz wielu 
komisji macierzystego wydziału. Zasia-
da w Radzie Wydziału Architektury PK. 
Pełnomocnik rektora PK ds. budowy 
Podchorążówki (od 2000 r.), pełnomoc-
nik dziekana WA PK ds. programu na-
uczania na kierunku studiów „architektu-
ra i urbanistyka” (1999–2005), redaktor 
Serii „A” w Sekcji Skryptów i Pomocy 
Dydaktycznych Kolegium Redakcyjnego 
Wydawnictw PK (1995–2002).

Należy do Stowarzyszenia Architektów 
Polskich, Małopolskiej Izby Architektów. 
Członek Komitetu Architektury i Urbanistyki 
PAN (w latach 1992–1999 sekretarz nauko-
wy), Komisji Rozwoju Miasta Krakowa przy 
PAN i PAU (od 2004 r.), Komisji ds. Akredy-
tacji Studiów Architektonicznych przy Krajo-
wej Radzie Izby Architektów (2004–2006).

Laureat m.in. zespołowej nagro-
dy rektora PK (2000 r.), zespołowej 
nagrody ministra edukacji narodowej 
i sportu (2001 r.). Odznaczony Srebr-
nym i Złotym Krzyżem Zasługi, Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej, 
Brązową Odznaka SARP, Honorową 
i Złotą Odznaką PK, medalami dzie-
kana WA PK przyznanymi z okazji 
55-lecia i 60-lecia tego wydziału oraz 
Medalem „Bene Merentibus” przyzna-
wanym przez Kapitułę Medalu Kate-
dry Kształtowania Środowiska Miesz-
kaniowego „..za działalność naukową 
i wkład w rozwój teorii kompozycji 
urbanistycznej…”.

Prywatnie: mąż, ojciec i dziadek. 
Jego hobby — to rysunek, malarstwo, 
astronomia.

Jacek Gyurkovich
(Dokończenie ze s. 9)

Szkoła dla przyszłych inżynierów LHC
Z myślą o zapewnieniu dopływu 

nowych specjalistów zdolnych do 
obsługi eksperymentów wykonywa-
nych za pomocą Wielkiego Zderzacza 
Hadronów (LHC) zorganizowana zo-
stała Międzynarodowa Szkoła Syste-
mów Wyzwalania i Akwizycji Danych 
w Eksperymentach Fizycznych. Jej 
zajęcia odbywały się od 1 do 8 lute-
go na Wydziale Fizyki, Matematyki 
i Informatyki PK. Wzięło w nich udział 
48 doktorantów i studentów drugiego 
stopnia z różnych krajów całej Euro-
py oraz z Indii i Kanady.

Działający w Europejskim Ośrodku 
Badań Jądrowych akcelerator LHC jest 
największym przyrządem współczesnej 
nauki. Obecnie przeprowadza się za jego 
pomocą eksperymenty mające na celu wy-
krycie bozonu Higgsa, zwanego potocznie 
„boską cząstką” oraz cząstek supersyme-
trycznych. Nad skonstruowaniem gigan-
tycznego akceleratora i działających przy 
nim detektorów specjaliści z różnych kra-
jów pracowali przez kilkanaście lat. Teraz 
część z nich odchodzi do innych zajęć lub 
zbliża się do wieku emerytalnego. Może 
dojść do sytuacji, w której zabraknie spe-
cjalistów zdolnych nadzorować, a później 
rozbudowywać i unowocześniać skompli-
kowaną aparaturę.

Stąd właśnie wzięła się idea szko-
ły zorganizowanej na PK. Do Krakowa 
przyjechało 20 specjalistów pracujących 

w CERN, aby wygłosić serię wykładów 
i poprowadzić zajęcia laboratoryjne. Zja-
wił się też wicedyrektor Oddziału Fizyki 
CERN Livio Mapelli, który wygłosił dwa 
wykłady. Słuchacze mieli okazję zapo-
znać się m.in. z perspektywami, jakie 
daje praca w tej czołowej europejskiej 
instytucji badawczej.

Podczas zajęć prowadzonych w ra-
mach Międzynarodowej Szkoły Systemów 
Wyzwalania i Akwizycji Danych w Eks-
perymentach Fizycznych młodych ludzi 
zapoznano z technikami służącymi do fil-
trowania i rejestrowania danych, powsta-
jących w eksperymentach wykonywanych 
na LHC. Problem ma ogromne znaczenie 
dla efektywności prowadzonych badań. 
Dr inż. Krzysztof Korcyl z Wydziału Fizy-
ki, Matematyki i Informatyki PK, uczestni-
czący w pracach przy detektorze ATLAS 
(ma rozmiary sześciopiętrowej kamienicy 
o długości 40 metrów i jest umieszczony 
100 m pod ziemią), wyjaśnia, że podczas 
eksperymentu w ciągu jednej sekundy 
dochodzi do tysiąca milionów oddziały-
wań, z których niewiele jest istotnych. 
Potrzebny jest więc system, który selek-
cjonuje zjawiska interesujące fizyków. 
Przy czym system filtracji musi współpra-
cować z systemem akwizycji, który dane 
z interesujących przypadków zapisuje na 
dysku do późniejszej analizy. Problem 
jest, zresztą, jeszcze bardziej skompliko-
wany, bowiem w przypadku pojawienia 

się interesującego zjawiska trzeba zebrać 
informacje na jego temat z wielu milionów 
kanałów detektora. 

Wybierając studentów do udziału 
w zajęciach, kierowano się ich życiorysa-
mi, rekomendacjami nauczycieli akade-
mickich, a także zainteresowaniami na-
ukowymi. Wśród 48 uczestników znalazło 
się 10 Polaków (z Krakowa i Warszawy, 
w tym jeden student PK). Obok CERN 
szkołę współorganizowały Instytut Fizyki 
Jądrowej PAN w Krakowie i Instytut Tele-
informatyki Wydziału Fizyki, Matematyki 
i Informatyki PK. Sponsorami byli: Unia 
Europejska (w ramach programu „Marie 
Curie — ACEOLE”), Polska Akademia 
Nauk i współpracująca z CERN firma Na-
tional Instruments z USA.

(ps)
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Livio Mapelli – wicedyrektor Oddziału 
Fizyki CERN
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Ponad 100 naukowców i studen-
tów zainteresowanych zagranicznymi 
stypendiami badawczymi, stażami, 
praktykami wzięło udział w dniu ot-
wartym Joint Research Centre. Kon-
ferencja odbyła się 7 grudnia 2011 r. 
na Politechnice Krakowskiej.

Joint Research Centre (JRC) to we-
wnętrzny organ naukowy, zaplecze ba-
dawcze Komisji Europejskiej. Instytucja jest 
niezależna od interesów krajowych, pry-
watnych lub branżowych i zapewnia rzetel-
ną realizację europejskiej polityki naukowej. 
JRC oferuje naukowcom indywidualne sty-
pendia badawcze, staże, praktyki oraz war-
sztaty i szkolenia specjalistyczne w sied-
miu najlepszych europejskich placówkach 
naukowych: Instytucie Energii w Holandii, 
Instytucie Materiałów Odniesienia i Po-
miarów w Belgii, Instytucie Pierwiastków 
Transuranowych w Niemczech, instytutach 
— Zdrowia i Ochrony Konsumenta, Ochro-
ny i Bezpieczeństwa Obywateli, Środowi-
ska i Zrównoważonego Rozwoju we Wło-
szech oraz Instytucie Studiów Perspektyw 
Technologicznych w Hiszpanii.

Otwarte drzwi
— Celem naszej konferencji było za-

prezentowanie oferty JRC oraz zachęce-
nie studentów i naukowców do szukania 
pracy za granicą. Jak się okazało, ta te-
matyka cieszy się bardzo dużym zainte-
resowaniem, ponieważ zagraniczny staż 
jest niebywałą szansą na zdobycie do-
świadczenia zawodowego i rozwój karie-
ry naukowej — podsumowała spotkanie 
Dorota Markiewicz-Roszak z Centrum 
Transferu Technologii PK — współorga-
nizatora dnia otwartego JRC.

Zaproszony przez CTT PK ekspert 
— prof. Krzysztof Maruszewski, dyrektor 
Instytutu Materiałów Odniesienia i Pomia-
rów w Belgii, zapoznał uczestników dnia 
otwartego z charakterem pracy w struktu-
rach JRC, etapami rekrutacji i specyfiką 
tej działalności. Przybliżył także ofertę 
badawczą centrum. — Zakres badawczy 
instytutów jest bardzo szeroki. Począw-
szy od standardów bezpieczeństwa za-
bawek dla dzieci, poprzez doskonalenie 
materiałów stosowanych jako implanty 
biodrowe, aż po wykorzystanie systemu 
satelitów do monitorowania przeznacze-
nia gruntów. Można śmiało stwierdzić, 
że każdy student czy naukowiec znaj-
dzie w instytutach JRC „swoje miejsce” 

na realizację stażu lub praktyki 
— przekonywał. 

Obecnie JRC współpracu-
je z polskimi partnerami m.in. 
w dziedzinie: komunikacji bez-
przewodowej, ochrony środowi-
ska (aspekt zmian klimatycznych 
i redukcji CO2 emitowanego do 
środowiska przez pojazdy), poli-
tyki rolnej czy zarządzania kryzy-
sowego. Wspólne prace dotyczą 
zarówno sfery energetyki — prze-
twórstwa i reformowania paliw, 
ogniw wodorowych i paliwowych, 
odnawialnych źródeł energii, 
bezpieczeństwa atomowego, jak 
również genetyki (np. zintegro-
wane zarządzanie chorobami ro-
ślin) czy przemysłu spożywczego 
(zwłaszcza takich specjalistycznych zagad-
nień, jak kontakt żywności z substancjami 
chemicznymi czy produkcja materiałów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 
np. opakowań, sztućców, naczyń). Przed-
miotem wspólnych opracowań są także: 
standardy pomiarowe, zagadnienie zagro-
żeń związanych z narażeniem na hałas, 
informacja przestrzenna, nauka o krajobra-
zie, wymiana danych radiologicznych, stan-
daryzacja technik neutronowych. 

Nietypowa szansa
— Wprawdzie powyższy wykaz dzie-

dzin wydaje się bardzo szeroki, podkre-
ślamy jednak, że nie jest to zamknięty 
katalog. Studenci i naukowcy, którzy 
mają pomysł na staż lub praktyki albo 
chcieliby przeprowadzić nietypowe ba-
dania, mogą także przedstawić swoją 
koncepcję, i jest szansa na jej realiza-
cję w ośrodkach JRC — dodaje Dorota  
Markiewicz-Roszak z CTT PK.

Praca w JRC nie zamyka się w mu-
rach instytutów. Instytucje JRC wycho-
dzą z wynikami badań naukowców na 
zewnątrz i prowadzą swoją działalność 
w ścisłej współpracy z europejskimi uni-
wersytetami, organizacjami badawczy-
mi, publicznymi i prywatnymi, organa-
mi ustawodawczymi, a także lokalnymi 
władzami, stowarzyszeniami i przedsię-
biorcami. 

Jednym z przykładów może być eu-
ropejski system ostrzegania przed zagro-
żeniem powodziowym (EFAS). System 
pozwala przewidzieć powódź na trzy do 
dziesięciu dni przed jej pojawieniem się. 

12 maja 2011 r. pracownicy EFAS wysłali 
do władz Polski oraz Centrum Monitorin-
gu i Informacji, działającego przy Dyrekcji 
Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej Ko-
misji Europejskiej oraz Obrony Cywilnej 
komunikat ostrzegający, że Polska (głów-
nie w zlewisku Wisły) z dużym prawdopo-
dobieństwem zostanie dotknięta powodzią 
od 17 do 18 maja 2011 r. Zgodnie z pro-
gnozami faktycznie doszło do powodzi. 
Dzięki wczesnej informacji od EFAS euro-
pejska grupa koordynacyjna ds. ochrony 
ludności w MIC mogła wysłać do naszego 
kraju pomoc. W kolejnych dniach zespół 
pomocy MIC korzystał z informacji EFAS, 
monitorując rozwój sytuacji powodziowej.

Bardzo ciekawym punktem dnia ot-
wartego była wideokonferencja, podczas 
której uczestnicy zadawali pytania po-
chodzącym z Polski stypendystom JRC, 
obecnie zatrudnionym za granicą. 

Filmową relację o zorganizowanym 
przez CTT PK przedsięwzięciu można 
obejrzeć na stronie: www.transfer.edu.pl. 
Osoby, które są zainteresowane informa-
cją o ofercie stypendialnej JRC, a także 
o innych możliwościach odbywania stażu 
za granicą bądź o sposobach uzyskania 
stypendium, zapraszamy do Regionalne-
go Punktu Kontaktowego, działającego 
przy Centrum Transferu Technologii PK 
[tel.: (12) 628 25 88, www.transfer.edu.pl].

Organizatorami dnia otwartego JRC 
byli: Centrum Transferu Technologii PK, 
Krajowy Punkt Kontaktowy oraz Komisja 
Europejska. Realizację filmu sfinanso-
wano ze środków MNiSW.

Monika Firlej-Balik 
Centrum Transferu Technologii PK

Europejskie instytuty badawcze czekają

Zakres badań prowadzonych przez JRC jest bardzo sze-
roki. Studentów i naukowców z Wydziału Mechanicznego 
z pewnością zainteresują te dotyczące redukcji CO2 emi-
towanego przez pojazdy
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cegły, ale miejsce tętniące naukowym 
życiem. Międzybiblioteczna… jakie to 
proste!

Agnieszka Bogusz

Autorka jest pracownikiem Biblioteki PK.
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Do napisania rozprawy doktor-
skiej, pracy magisterskiej lub zalicze-
niowej potrzebna jest literatura, która 
umożliwi dogłębną analizę tematu. 
Jednak co zrobić i gdzie szukać po-
mocy, jeśli niezbędna książka lub 
przydatne czasopismo znajdują się 
w Holandii, Hiszpanii lub Poznaniu? 

Biblioteka Politechniki Krakowskiej 
wychodzi naprzeciw wszystkim, którzy 
gromadząc materiały naukowe, poszu-
kują złotego środka. Wieloletnia usługa, 
potocznie zwana „międzybiblioteczną”, 
pozwala co roku sprowadzać dla czy-
telników setki książek i artykułów z róż-
nych zakątków Polski i świata.

Biblioteka, chcąc sprostać potrze-
bom swoich klientów, tworzy coraz to 
nowe usługi oraz programy, które pod-
noszą jakość wykonywanej pracy. O ich 
skuteczności i przydatności świadczą 
dane statystyczne. Pomimo ogromnego 
rozwoju Internetu, łatwości dostępu do 
informacji nadal zasadniczą rolą biblioteki 
jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów 
tradycyjnych. Książka, a także praca z nią 
— to podstawa studiowania i działalności 
naukowej. Jednak okrojone środki finan-
sowe, jakimi dysponują biblioteki, np. na 
zakup książek, zmuszają je do poszuki-
wania innych rozwiązań, które sprawdzą 
się w obecnych czasach.

Wypożyczalnia międzybibliotecz-
na zdobywa popularność dzięki łatwe-
mu dostępowi. Z oferowanej usługi 
mogą korzystać wszyscy zarejestrowa-
ni w bibliotece użytkownicy. Wystar-
czy zalogować się za pośrednictwem 
bibliotecznej strony internetowej:  
http://www.biblos.pk.edu.pl/wypozyczal-

nia_miedzybiblioteczna, złożyć zamó-
wienie, wpisując prawidłowe dane na 
odpowiednim formularzu i czekać na in-
formację od bibliotekarza. 

Zamawiając kserokopię artykuły 
z wybranego czasopisma, można się 
jej spodziewać w ciągu najbliższych 
dni. Pracownicy biblioteki nie tylko 
sprowadzą potrzebą pozycję, ale po-
mogą również dotrzeć do najodleglej-
szych bibliotek i zdobędą niejednokrot-
nie książkę opatrzoną statusem „nie do 
zdobycia”. 

Koszt usługi to cena, jaką dyktu-
je biblioteka realizująca zamówienie. 
W przypadku zamówień zagranicznych 
nie przekracza ona 100 zł. Z materiała-
mi sprowadzanymi z polskich bibliotek 
jest znacznie taniej. Za książki się nie 
płaci, a cena odbitki artykułu dyktowa-
na jest przez bibliotekę realizującą za-
mówienie, jednak nie przekracza kilku 
złotych, czasem można ją otrzymać 
bezpłatnie. Zalety wypożyczalni między-
bibliotecznej chwalą i doceniają stali 
klienci, propagując ją wśród współpra-
cowników i studentów. Aby się o tym 
przekonać, można zapoznać się z re-
gulaminem wypożyczalni międzybiblio-
tecznej, a najlepiej skorzystać z jej po-
średnictwa.

Podnosząc kwalifikacje zawodowe, 
przygotowując się do wykładów, pi-
sząc prace naukowe, warto skorzystać 
z przedstawionej możliwości. Biblio-
teczne repozytorium czeka na kolejne 
publikacje, a biblioteka służy pomocą 
w przygotowaniu bibliografii i zgroma-
dzeniu niezbędnych materiałów. Biblio-
teka, to nie tylko budynek z czerwonej 

Międzybiblioteczna — jakie to proste!

Otwarcie repozytorium
Repozytorium Politechniki Kra-

kowskiej zaczęło funkcjonować kilka 
miesięcy temu, o czym informowali-
śmy w numerze z października 2011 r. 
„Naszej Politechniki”. Do oficjalnego 
otwarcia systemu doszło 27 stycznia 
br. podczas posiedzenia Senatu Aka-
demickiego. 

Symbolicznego uruchomienia systemu doko-
nał prof. Kazimerz Furtak, rektor PK.

Gośćmi Senatu byli członkowie ze-
społu zaangażowanego w zorganizowa-
nie repozytorium z dyrektorem Biblioteki 
PK Markiem Górskim. Funkcjonowanie 
systemu przedstawiła Helena Juszczyk.

Repozytorium uczelniane to cyfrowa 
kolekcja publikacji społeczności akade-
mickiej. Każdy pracownik i student PK, 
posiadający aktywne konto biblioteczne, 
może się zalogować w repozytorium bez 
dodatkowej rejestracji. Wystarczy wpisać 
swój numer legitymacji pracowniczej bądź 
numer karty bibliotecznej oraz hasło.

Zawartość repozytorium można 
przeglądać według struktury organiza-
cyjnej uczelni, a także według rodzajów 
publikacji, nazwisk autorów i polskiej kla-
syfikacji tematycznej. Można też spraw-
dzić pozycje ostatnio dodane do repozy-
torium. Wyszukiwanie jest bardzo proste 
— zapewniała Helena Juszczyk.

(ps)
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Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego informuje na swoich stro-
nach1, że na potrzeby kompleksowej 
oceny jakości naukowej lub badaw-
czo-rozwojowej działalności jed-
nostki naukowej opracowano nowy 
system kryteriów i zasad oceny cza-
sopism naukowych2. Wykaz czaso-
pism punktowanych ma być publiko-
wany raz do roku.

Nowe zasady odnoszą się m.in. do 
indeksowania czasopisma naukowego 
w bazach danych. W listopadzie 2011 r. 
podano listę referencyjnych baz danych. 
Przy kolejnej ocenie parametrycznej jed-
nostki naukowej czasopismo otrzyma 
1 punkt, jeżeli będzie indeksowane co 
najmniej w dwóch bazach z listy:
 Agro,
 Astrophisics Data System (ADS),
 BazTech,
 Biological Abstracts,
 BIOSIS Preview/BIOSIS,
 Cambridge Scientific Abstracts  

(CSA, Proquest),
 CEEOL (Central and Eastern Euro-

pean Online Library),
 CEJSH,
 Chemical Abstracts (CAS),
 EMBASE,
 Index Copernicus,
 INSPEC,

Zestawienie informacji o możliwości indeksowania tytułu czasopisma w wybranych bazach danych (stan na 23 stycznia 2012 r.). 
Dostęp do baz danych możliwy za pośrednictwem strony Biblioteki PK: http://www.biblos.pk.edu.pl/zasoby_abstraktowe

Baza danych Dostawca/firma Wymagania, kryteria, uwagi Kontakt

BazTech 
http://baztech.icm.
edu.pl/

Konsorcjum BazTech
http://www.biblos.pk.edu.pl/konsorcjum/
strona_glowna

Indywidualna ocena czasopisma na podstawie 
analizy zawartości danego tytułu.

Koordynator projektu: Dorota Buzdygan  
Biblioteka Politechniki Krakowskiej  
tel./fax (12) 628 20 14  
e-mail: buzdygan@biblos.pk.edu.pl

Koordynator merytoryczny: Lidia Derfert-Wolf  
Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno- 
-Przyrodniczego w Bydgoszczy  
tel./fax: (52) 340 80 43  
e-mail: lidka@utp.edu.pl

INSPEC OVID Technologies
http://www.ovid.com/site/index.jsp?top=1

Zgłaszane czasopismo musi być recenzowane. 

Czasopismo publikowane tylko w formie druko-
wanej, po wstępnej akceptacji musi być wysłane 
do oceny twórców bazy The Institution of Engi-
neering and Technology (IET). 

Czasopismo dostępne w formie elektronicznej 
— wystarczy podać dane dostępu. 

Radoslaw Budzichowski
Account Manager Poland
Wolters Kluwer Health Medical Research
e-mail: Radoslaw.Budzichowski@wolterskluwer.
com
Lippincott, Williams & Wilkins
Ovid Technologies
ul. Płocka 5a
01-231 Warszawa

Indeksowanie czasopism naukowych  
w bazach danych

 ISI Web of Science (WoS),
 JSTOR,
 Medline/Pubmed,
 SCOPUS,
 Zoological Record.

W związku z tymi zmianami w Od-
dziale Informacji Naukowej PK opra-
cowano zestawienie zasad zgłaszania 
czasopism naukowych do indeksowania 
w bazach danych. Informacja była udo-
stępniana zainteresowanym od grudnia 
2011 r. W roku bieżącym termin zgła-
szania czasopism, za pośrednictwem 
generatora ankiety aplikacyjnej czaso-
pisma naukowego, został ustalony na 
25 stycznia i przedłużony do 10 lutego3, 
wydaje się jednak zasadne przedsta-
wienie podstawowych informacji, które 
w perspektywie przyszłorocznej ankiety 
ułatwią wydawcom i autorom publikacji 
podjęcie stosownych działań już dziś. 
W większości przypadków decyzje o ob-
jęciu czasopisma indeksowaniem oraz 
podpisanie stosownych licencji zajmuje 
bowiem dużo czasu. 

Należy zwrócić uwagę, że zgłosze-
nie tytułu do indeksowania w określonej 
bazie nie jest równoznaczne z objęciem 
indeksowaniem. Przeważnie o przyję-
ciu tytułu do indeksowania decydują 
powołane przez twórców baz danych 
rady programowe, a zgłaszane czaso-

pisma muszą spełniać określone kryte-
ria. Trzeba pamiętać o zmienności mini-
sterialnych wykazów i kryteriów. Zestaw 
referencyjnych baz, podobnie jak wykaz 
czasopism punktowanych, będzie za-
pewne aktualizowany i modyfikowany, 
dlatego warto dążyć do indeksowania 
czasopism w różnych bazach oraz śle-
dzić informacje podawane przez mini-
sterstwo.

Prezentowane zestawienie (por. tabe-
la) zawiera informacje o zasadach zgła-
szania i kryteriach, jakie muszą spełniać 
czasopisma naukowe oraz odsyła do sto-
sownych źródeł dotyczących wybranych 
baz, które mogą być przedmiotem zainte-
resowania pracowników PK. 

Więcej informacji na temat zgłasza-
nia czasopism naukowych do indekso-
wania w referencyjnych bazach danych, 
w szczególności wyjaśnienie terminolo-
gii występującej zarówno w generatorze 
wniosków, jak i w formularzach baz da-
nych, można znaleźć na stronie MNiSW 
w formie odpowiedzi na najczęściej za-
dawane pytania (zob.: http://www.nauka.
gov.pl/fileadmin/user_upload/Finanso-
wanie/finansowanie_nauki/Lista_czaso-
pism/20111125_1_FAQ.pdf).

Na koniec należy zwrócić uwagę, że 
zasadniczo zgłoszenia tytułu do indek-
sowania dokonują wydawcy. Autorzy 
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mogą mieć wpływ na zwiększenie liczby 
cytowań swoich publikacji poprzez publi-
kowanie w tytułach indeksowanych oraz 
przez wywieranie wpływu na wydawców, 
by ci zadbali o zgłoszenie czasopisma 
do indeksowania. Niektórzy twórcy baz 
akceptują także rekomendacje pracow-
ników naukowych w formularzach on-line 
zgłoszenia tytułu do indeksowania. Naj-
częściej objęcie tytułu indeksowaniem 
dotyczy wszystkich numerów czasopis-
ma od pierwszego do bieżącego. 

MEDLINE
EBSCO
www.EBSCOhost.com
 

Czasopisma recenzowane i posiadające przy-
najmniej abstrakty w języku angielskim (istnieje 
możliwość włączenia streszczeń opracowanych 
w innych językach).

EBSCO jest najbardziej zainteresowane włącze-
niem pełnych tekstów.

Oceną czasopism i przydatnością włączenia do 
poszczególnych baz zajmuje się Dział Współpra-
cy z wydawcami w USA.

Renata Włodarczyk
Account Executive
EBSCO Publishing
Northcentral and Eastern Europe
tel.: (420) 234 700 670
fax: (420) 234 700 610
e-mail: rwlodarczyk@ebscohost.com 

Richard Sawyer
Senior Manager of Publisher Partnerships
Content Licensing EBSCO Publishing
tel.: (978) 356 6500; (800) 653 2726 wew. 2546 
fax: 1 978 356 5191 
e-mail: rsawyer@ebscohost.com
10 Estes Street, Ipswich, MA 01938 USA 

EMBASE
ELSEVIER
http://www.elsevier.com/wps/find/homepa-
ge.cws_home

Proponowane tytuły czasopism są oceniane 
w ostatnim kwartale każdego roku. Jeżeli zo-
staną przyjęte, to będą dodane do EMBASE 
nie później niż w pierwszym kwartale roku 
następnego.

Formularz zgłoszenia tytułu do indeksowania: 
http://www.embase.com/info/title-suggestions

SCOPUS
ELSEVIER
http://www.elsevier.com/wps/find/home-
page.cws_home

Przewodnik po zasobach ze szczegółową 
informacją o kryteriach wyboru tytułów do indek-
sowania: http://www.info.sciverse.com/UserFiles/
sciverse_scopus_content_coverage_0.pdf

Podstawowe kryteria, jakie musi spełniać indek-
sowane czasopismo: 
http://www.info.sciverse.com/scopus/scopus-in-
detail/content-selection

Formularz zgłoszenia tytułu do indeksowania: 
http://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle.cfm

Cambridge Scientific 
Abstracts

Proquest
http://www.proquest.co.uk/en-UK/

Kryteria włączenia do produktów Proquest:
http://www.proquest.co.uk/en-UK/affiliates/pub-
partner.shtml

Global Content Alliances
connectwithgca@proquest.com

Web of Science
Biological Abstracts
BIOSIS Preview/
BIOSIS
Medline
Zoological Record
INSPEC

Thomson Reuters 
http://wokinfo.com/poland/

Procedura zgłaszania:
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/se-
lection/

Proces selekcji czasopism w serwisie:  
http://thomsonreuters.com/content/science/pdf/
ssr/journal_selection_essay-polish.pdf
 
Obecność czasopisma w jednej bazie nie wyklu-
cza indeksowania równolegle w innej. 

Formularz zgłoszenia czasopisma elektroniczne-
go: http://ip-science.thomsonreuters.com/info/jou-
rnalsubmission/

Zgłaszanie czasopisma w wersji drukowanej: 
Thomson Reuters 
ATTN: Publication Processing 
1500 Spring Garden Street 
Fourth Floor 
Philadelphia, PA 19130 USA

Dodatkowe informacje i pomoc w spra-
wie zgłaszania tytułów do indeksowania 
w bazach danych można uzyskać w Od-
dziale Informacji Naukowej.

Aneta Kowalska 
Marzena Marcinek

Autorki pracują w Oddziale Informacji 
Naukowej Biblioteki PK.

1 Zob.: http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/
finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-jed-
nostek-naukowych/lista-czasopism-punktowanych

2 Zob.: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_
upload/Finansowanie/finansowanie_nauki/Dzialalnosc_
statutowa/20111125_zasady_glowne.pdf

3 Zob.: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_
upload/Finansowanie/finansowanie_nauki/Lista_czaso-
pism/20111124_list.pdf
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Był jednym z najwybitniejszych 
przedstawicieli polskiej inżynierii lądo-
wej, człowiekiem niezwykle aktywnym 
w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Skonstruował pierwszy całkowicie 
spawany most drogowy w Europie. 
Jego dziełami są m.in. wieżowiec „Pru-
dential” w Warszawie i gmach Biblio-
teki Jagiellońskiej w Krakowie. Był 
wybitnie uzdolniony, działał aktywnie 
w obszarze nauki, projektowania i wy-
konawstwa, ale był także wybitnym or-
ganizatorem i społecznikiem. 

Człowiek ten — Stefan Władysław 
Bryła — urodził się 17 sierpnia 1886 r. 
w Krakowie, jako syn Pawła i Eligii Mar-
ty z Chrzanowskich. Ochrzczony został 
w parafii św. Floriana w Krakowie — w tym 
samym kościele, w którym niedługo po 
drugiej wojnie światowej duszpasterstwo 
akademickie dla studentów Politechniki 
Krakowskiej (i nie tylko dla nich) prowadził 
błogosławiony Jan Paweł II. Ojciec Stefa-
na Bryły był absolwentem polonistyki na 
Uniwersytecie Jagiellońskim i zasłużył się 
jako nauczyciel języka polskiego w Stani-
sławowie. Matka była działaczką społecz-
ną i publicystką. Rodzicom zawdzięczał 
zapewne Stefan Bryła lekkość w formuło-
waniu myśli, a matce dodatkowo zacięcie 
do działalności społecznej. 

Razem z młodszym o dwa lata bra-
tem Stanisławem Feliksem (który został 
prawnikiem) dzieciństwo Stefan spędził 
w Krakowie, a następnie w Stanisławo-
wie, gdzie obaj uczęszczali do szkoły re-
alnej. Stefan ukończył ją z odznaczeniem 
w 1903 r. Już na tym etapie edukacji za-
dziwiał swoich nauczycieli szybkimi po-
stępami w nauce. Szczególnie był uzdol-
niony w zakresie matematyki i geografii. 

„Znamienicie uzdolniony”
W 1903 r. Stefan Bryła wstąpił na 

Wydział Inżynierii cesarsko-królewskiej 
Szkoły Politechnicznej we Lwowie (prze-
mianowanej później na Politechnikę 
Lwowską). Była to najstarsza uczelnia 
techniczna na terenie zaboru austriac-
kiego. W tej znakomitej szkole o wyso-
kim poziomie nauczania i dużym stopniu 
autonomii wykładało wielu znaczących 
profesorów, w tym na Wydziale Inżynie-
rii: Anczyc, Bartel, Bogucki, Brzozowski, 
Godlewski, Grabowski, Hauswald, Ku-
ryłło, Matakiewicz, Sypniewski, Thullie, 

Wątorek, Weigel. W maju 1908 r. Stefan 
Bryła zdał drugi egzamin państwowy, 
jako „znamienicie uzdolniony”, otrzymu-
jąc wyróżnienie aż z sześciu przedmio-
tów: miernictwa, budownictwa lądowe-
go, budowy mostów, budowy dróg i kolei 
oraz budownictwa wodnego. Miał wów-
czas 22 lata.

1 października 1907 r. Stefan Bry-
ła związał się z Politechniką Lwowską 
jako pracownik. Najpierw był zatrudnio-
ny przy docenturze rysunku technicz-
nego, a później przy katedrze statyki 
konstrukcji budowlanych, budownictwa 
kolejowego i encyklopedii nauk inży-
nierskich. To pierwsze zatrudnienie było 
szczególnie dla niego ważne, gdyż zbie-
gło się ze śmiercią ojca i koniecznością 
zaopiekowania się matką i młodszym 
bratem. Uposażenie roczne w wysoko-
ści 600 koron było w tym czasie nie do 
pogardzenia.

Już w roku 1909 Bryła doktoryzował 
się na podstawie rozprawy „Przyczynek 
do uogólniania pojęć płaszczyznowych 
statyki budowli”, a w roku następnym 
1910 habilitował się jako docent statyki 
konstrukcji budowlanych. Na wniosek 
Politechniki Lwowskiej uzyskał w paź-
dzierniku 1910 r. stypendium Akade-
mii Umiejętności w Krakowie na studia 
uzupełniające w Berlinie (Politechnika 
w Charlottenburgu), Paryżu (słynna  
École des Ponts et Chaussée) i Londy-
nie (University of London). 

Po studiach tych wyjechał do Kanady 
i Stanów Zjednoczonych, gdzie zdobywał 
umiejętności praktyczne na różnych bu-

dowach, w tym m.in. przy budowie wyso-
kościowca Woolworth Building w Nowym 
Jorku (250 m wysokości), a następnie 
w Chicago i Detroit. W Kanadzie spotkał 
się na budowie mostu Quebec na rzece 
św. Wawrzyńca z wybitnym polskim kon-
struktorem mostów Rudolfem Modrze-
jewskim (synem słynnej aktorki Heleny 
Modrzejewskiej), który projektował odbu-
dowę tego mostu po katastrofie w 1907 r. 
Do kraju, po odbyciu stażu naukowego, 
Bryła wrócił pod koniec 1912 r. Podjął 
ponownie zajęcia na Politechnice Lwow-
skiej, łącząc je od marca 1914 r. z obo-
wiązkami adiunkta techniczno-drogowego  
Wydziału Krajowego we Lwowie. 

Cztery lata w podróży poślubnej
20 czerwca 1914 r. Stefan Bryła wziął 

ślub z Marią Tustanowską w kościele 
św. Magdaleny we Lwowie. W podróż 
poślubną młodzi małżonkowie udali się 
do Turcji, Persji, na Kaukaz i do Armenii. 
Nie spodziewali się, że towarzyszyć jej 
będą dramatyczne okoliczności. W Kon-
stantynopolu musieli ratować się uciecz-
ką z płonącego hotelu. W Tyflisie (obec-
nie Tbilisi) zastał ich wybuch I wojny 
światowej. Zostali internowani, ich czeki 
straciły ważność, a pieniądze otrzyma-
ne w lombardzie szybko się skończyły. 
Przez półtora roku utrzymywali się z do-
chodów żony, która zarabiała, udzielając 
lekcji gry na fortepianie. 

Gdy znaleźli się w Kijowie, Stefan 
Bryła mógł rozwinąć działalność zawodo-
wą i społeczną. Pracował między innymi 
jako inżynier w dziale mostowym Towa-
rzystwa Drogi Żelaznej Moskwa — Kijów 
— Woroneż, w biurze projektów owego 
towarzystwa wykonywał wiele projektów 
mostów żelbetowych, stalowych i drew-
nianych, był prezesem Związku Inżynie-
rów i Techników Polskich na Rusi, wice-
prezesem Związku Techników Polskich 
w Rosji (Moskwa 1917) oraz profesorem 
Polskiego Kolegium Uniwersyteckiego 
w Kijowie. Uczestniczył też w pracach 
Polskiej Macierzy Szkolnej w Kijowie 
i w Komitecie Ratunkowym. Działalność 
to imponująca, zważywszy, że wszystkie 
swoje obowiązki traktował bardzo po-
ważnie i wypełniał je z poświęceniem.

Dopiero na Wielkanoc 1918 r. pań-
stwo Bryłowie wrócili do kraju po 4 la-
tach „podróży poślubnej”. W listopadzie  

Stefan Bryła — inżynier niezwykły
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1918 r. Stefan Bryła uczestniczył w obro-
nie Lwowa jako komendant sekcji mo-
bilizacyjnej. Odznaczono go Krzyżem 
Obrony Lwowa „za dzielność i trudy 
poniesione w bojach o całość i niepodle-
głość Rzeczypospolitej w czasie oblęże-
nia Lwowa”. W Brygadzie Lwowskiej słu-
żył od 3 listopada 1918 do 25 maja 1919 
r., a więc przez cały czas wojny polsko-
ukraińskiej. Do udziału w wojnie polsko-
bolszewickiej zgłosił się na ochotnika. 
7 września 1920 r. został przeniesiony 
do Małopolskiego Oddziału Ochotnicze-
go Lwów, a 30 października tegoż roku 
został zwolniony z wojska w stopniu sze-
regowca. Jak widać — kariery wojskowej 
nie zrobił.

Ze Lwowa do Warszawy
Na Politechnikę Lwowską Stefan 

Bryła wrócił we wrześniu 1920 r. Szyb-
ko awansował. Najpierw otrzymał sta-
nowisko docenta przy Katedrze Statyki 
Budowli na Wydziale Inżynierii Wodnej, 
a 1 sierpnia 1921 r. dostał nominację 
na profesora zwyczajnego w Katedrze 
Budowy Mostów II, którą kierował przez 
13 lat, do 1934 r. Z pracą na uczelni łą-
czył intensywne prace projektowe, po-

czynając od żelbetowej kon-
strukcji Fabryki Parowozów 
w Warszawie. Sukcesy miały 
przyjść niebawem — i to suk-
cesy wszechstronne. 

W 1923 r. wyruszył na krót-
ko w swą drugą podróż studial-
ną do Stanów Zjednoczonych 
dotyczącą głównie problemów 
normalizacji w budownictwie. 
Po powrocie nastąpił w życiu 
Stefana Bryły okres niezwykle 
intensywnej i wszechstronnej 
pracy na uczelni, we włas-
nym biurze projektów, w sto-
warzyszeniach naukowych 
i technicznych oraz w Sejmie 
RP, gdzie w trzech kaden-
cjach 1926–1928, 1928–1930 
i 1930–1932 został wybrany 
na posła z okręgu sambor-
skiego. Reprezentował partię 
Chrześcijańskiej Demokracji.

Od 1931 r. był członkiem 
Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Mostów i Konstrukcji 
(IABSE) i członkiem Polskiego 
Towarzystwa Naukowego we 
Lwowie. W 1932 r. powołano 
go na członka korespondenta 
Polskiej Akademii Nauk Tech-
nicznych. W 1933 r. został 

członkiem honorowym Towarzystwa Ju-
gosłowiańskich Inżynierów i Architektów 
w Belgradzie. 

30 czerwca 1933 r. Bryła objął wa-
kujące stanowisko kierownika Katedry 
Budownictwa II na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej. Odtąd połowę 
każdego tygodnia spędzał na zajęciach 
w Warszawie, a drugą połowę we Lwo-
wie. W 1934 r. przeniósł się do Warsza-
wy jako profesor zwyczajny konstrukcji 
budowlanych. Prowadził także wykłady 
z budownictwa ogólnego w polskim Ko-
legium Uniwersyteckim w Kijowie. 

Powracające koncepcje
Pomimo osiągnięcia bardzo wysokiej 

pozycji zawodowej prof. Stefan Bryła nie 
miał łatwego życia. Usiłując propagować 
spawanie elektryczne jako nowoczesną 
metodę łączenia konstrukcji stalowych, 
przeżył „polskie piekło”. Chociaż zreali-
zował pierwszy w Europie stalowy, spa-
wany most drogowy na Słudwi w Mau-
rzycach pod Łowiczem (1926–1928), 
a także znakomite projekty budynków 
wysokich ze stali w całej Polsce, miał 
wielu oponentów wśród ludzi nauki, jak 
również w kręgach czynników urzędo-

wych i administracyjnych oraz przed-
siębiorców budowlanych. Był zwalczany 
w macierzystej Politechnice Lwowskiej, 
nie zyskał uznania wśród profesorów Po-
litechniki Warszawskiej. Gdy przechodził 
do Warszawy, sprzeciw Rady Wydziału 
Inżynierii Lądowej sprawił, że nie otrzy-
mał katedry na tym wydziale: powierzo-
no mu ją na Wydziale Architektury. 

Z goryczą wskazywał prof. Bryła 
na zaprzepaszczanie dorobku, który 
— dzięki jego pionierskim i nowatorskim 
opracowaniom — wyniósł budownictwo 
stalowe w Polsce do rangi przodują-
cego w świecie. Po latach koncepcje 
prof. Bryły zdobywały sobie w Polsce 
prawo obywatelstwa, gdy przedziwnie 
okrężną drogą wracały jako echo „świa-
towych osiągnięć” do miejsca, w którym 
zostały sformułowane.

Dopiero w latach 30. zdobył sobie prof. 
Bryła pozycję niekwestionowanego auto-
rytetu w naukach budowlanych. Podej-
mował się projektowania najtrudniejszych 
konstrukcji, przeważał swym autorytetem 
decyzje na rzecz projektów pozornie bar-
dziej ryzykownych, ale trafniejszych, bo 
tańszych, lżejszych i nowocześniejszych. 
W okresie tym został wiceprezesem Rady 
Cementowej (1930–1934) i przewodni-
czącym Komisji Żelbetnictwa tejże Rady 
oraz wiceprzewodniczącym I Zjazdu Żel-
betników (1931).

Funkcje, kongresy, publikacje…
Kolejne lata przyniosły mu wie-

le prestiżowych funkcji. Został człon-
kiem czynnym Polskiej Akademii Nauk 
Technicznych (1935), członkiem Rady 
Nauk Ścisłych i Stosowanych (1936), 
wiceprezesem Rady Stalowej (1934), 
wiceprezesem ZG Polskiego Związku 
Inżynierów Budowlanych (1934), prze-
wodniczącym Państwowej Komisji Oce-
ny Książek Szkolnych i Pomocy Nauko-
wych (1936–1939), członkiem Kolegium 
Redakcyjnego miesięcznika „Inżynieria 
i Budownictwo” (1938), doradcą Pań-
stwowej Wytwórni Uzbrojenia (1933). 

Uczestniczył w Kongresach IABSE 
w Wiedniu (1928), Monachium i Paryżu 
(1932), w Berlinie (1936). W 1937 r. 
został wiceprzewodniczącym IABSE, 
a w 1939 r. powierzono mu funkcję prze-
wodniczącego Komitetu Organizacyjne-
go kolejnego Kongresu IABSE. Miał się 
odbyć w 1940 r. w Warszawie, jednak te 
plany przekreślił wybuch wojny.

Na swym koncie miał około 250 
publikacji, z czego 50 w językach ob-
cych. Około 80 prac dotyczyło spawania  

Patent na wykonywanie połączeń konstrukcji metalowych 
przez spawanie, uzyskany przez Stefana Bryłę w Belgii
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konstrukcji stalowych, pozostałe były na 
temat statyki budowli, konstrukcji stalo-
wych, konstrukcji żelbetowych, mostów 
i ogólnych zagadnień inżynierskich. Wy-
dał kilka podręczników, na których czoło 
wybija się zainicjowany i zredagowany 
przez niego 4-tomowy „Podręcznik inży-
nierski”. Była to pierwsza polska ency-
klopedia z zakresu budownictwa.

Już po wybuchu wojny pracował nad 
ponownym wydaniem zbiorowych swo-
ich prac inżynierskich jako „Podręcznika 
inżynierskiego” i „Podręcznika budow-
lanego”, będących nowym i całkowicie 
przerobionym wydaniem wyczerpanego 
już „Podręcznika inżynierskiego”. Dzięki 
pomocy finansowej firmy wydawniczej 
„Trzaska, Evert, Michalski” udało mu się 
zgromadzić sporo cennych rękopisów, 
z których większość zaginęła, niestety, 
w czasie powstania warszawskiego. 

Konspiracyjny plan odbudowy 
Polski

Początek okupacji niemieckiej wy-
padł w czasie, gdy Stefan Bryła był 
dziekanem Wydziału Architektury Poli-
techniki Warszawskiej. Funkcję tę pełnił 
aż do śmierci w 1943 r., mimo iż formal-
nie od jesieni 1939 r. niemieckie wła-
dze okupacyjne zarządziły zamknięcie 

wszystkich wyższych uczelni. 
Prowadząc tajne nauczanie na 
konspiracyjnie działającej Poli-
technice, zaangażował się tak-
że bezpośrednio w działalność 
służącą konspiracji walczącej. 
W ramach tajnego Związku In-
żynierów „Ciągnik” Stefan Bry-
ła wykonywał prace na zlece-
nie biur wojskowych Komendy 
Głównej AK. Działał bez „wpa-
dek” i ofiar. W strukturze pod-
ziemnego państwa polskiego w Biurze 
Delegata Rządu na Kraj był szefem ko-
mórki Robót Publicznych i Odbudowy. 
Opracował wówczas m.in. 10-letni plan 
powojennej odbudowy Polski ze znisz-
czeń wojennych.

Przed wojną państwo Bryłowie kupili 
piękną posiadłość Gródek pod Warsza-
wą. W czasie okupacji przetrzymywano 
tu wiele ukrywających się osób. Stefan 
Bryła z tego ochronnego miejsca nie 
skorzystał, pomimo namów rodziny. Nie 
pozwalało mu na to zaangażowanie 
w pracę podziemną dla dobra przyszłych 
pokoleń i — jak wierzył — wkrótce nie-
podległej Ojczyzny.

Jego podziemna działalność na-
ukowa i wychowawcza nie umknęła, 
niestety, uwadze okupanta. Pierwszy 
raz został aresztowany w 1942 r., ale 

wykupiono go za pół miliona złotych. 
Drugie aresztowanie nastąpiło 17 listo-
pada 1943 r. Mimo starań o wykupienie 
3 grudnia 1943 r. został rozstrzelany 
jako jeden z 67 zakładników, uczestni-
ków ruchu oporu, pod murem zajezdni 
tramwajowej przy ul. Puławskiej w War-
szawie, a dokładniej: u zbiegu ulic Pu-
ławskiej i Goworka. Skazańcy szli na 
śmierć boso, ze zawiązanymi z tyłu rę-
kami i z głowami nakrytymi workami.

Tak zginął ten szlachetny człowiek, 
patriota, tytan pracy, bez reszty oddany 
pracy na rzecz swojej ojczyzny. Jego 
symboliczny grób znajduje się na war-
szawskich Powązkach. Podobny los 
spotkał brata profesora — Stanisława, 
który znacznie wcześniej, bo już w wi-
gilię Bożego Narodzenia 1939 r. został 
rozstrzelany, wraz z innymi osobistoś-
ciami, jako prezes sądu w Lublinie.

Most na Słudwi i inne konstrukcje
Mimo iż Stefan Bryła był znakomitym 

teoretykiem, jego powołaniem było pro-
jektowanie i realizacja nowoczesnych 
i pełnych innowacji budowli, głównie ze 
stali. Wynikało to z obserwacji poczynio-
nych głównie w Stanach Zjednoczonych 
i Japonii, gdzie osiągano coraz to nowe 
rekordy wysokości czy rozpiętości. Pro-
fesor współpracował zresztą przy pro-
jektowaniu najwyższego wówczas na 
świecie wieżowca Woolworth Building 
w Nowym Jorku. 

Do największych osiągnięć Stefana 
Bryły należy stalowy most drogowy na 
rzece Słudwi w miejscowości Maurzyce 
pod Łowiczem. Jest to pierwszy całkowi-
cie spawany most drogowy w Europie! 
Ma rozpiętość teoretyczną 27 m, sze-
rokość jego jezdni wynosi 6,2 m, a dwu 
chodników — po 1,5 m każdy. Ustrój 
nośny kratownicowy, z górnym pasem 
półparabolicznym, jest całkowicie spa-
wany. Konstrukcja stanowiła wynik stu-
diów i badań prowadzonych przez Ste-
fana Bryłę nad spawaniem za pomocą 
łuku elektrycznego. Dwa lata później 

Most na Słudwi w Maurzycach pod Łowiczem

Polityk i społecznik
Jako poseł do Sejmu Stefan Bryła działał w klubie poselskim Chrześcijańskiej 

Demokracji, później wstąpił do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Społecznego. Nie-
mal równocześnie został prezesem Rady Głównej Stowarzyszenia Robotników 
Chrześcijańskich. W Sejmie wsławił się wystąpieniami na rzecz rozbudowy infra-
struktury komunikacyjnej zniszczonego kraju i walką o utrzymanie samorządności 
polskiego szkolnictwa wyższego, zagrożonej w 1933 r. przez reformę szkolnictwa 
wyższego przedłożoną przez ministra Jędrzejewicza. W działalności publicznej 
wyznawał zasadę polityki słowiańskiej. Dawał temu wyraz w swoich wystąpie-
niach i artykułach politycznych. 

Niezależnie od pracy w Sejmie Bryła był aktywnym działaczem wielu związ-
ków i organizacji społecznych, m.in. prezesem Rady Głównej Chrześcijańskiego 
Stowarzyszenia Zawodowego na RP (od 1930 r.), kuratorem Stowarzyszenia Mło-
dzieży Akademickiej „Odrodzenie” (1930–1934), prezesem Stowarzyszenia Ro-
botników Chrześcijańskich (od 1935 r.), wiceprezesem Zarządu Chrześcijańskiej 
Demokracji, prezesem Rady Głównej Zjednoczenia Chrześcijańskich Związków 
Zawodowych (od 1933 r.). Był jednym z czołowych przywódców umiarkowanego 
nurtu chadecji, czego wykładnią był rzeczowy stosunek do rządu i jego pracy, 
w imię wyższych racji, jak dobro kraju. 

Swoim pracowitym życiem wykazał, że można być człowiekiem głęboko wie-
rzącym, żarliwym patriotą a równocześnie osobą w pełni nowoczesną, nastawio-
ną na rozwój Polski oparty na najlepszych wzorcach europejskich i światowych. 
Jakże to odbiega od standardowego sposobu myślenia wielu dzisiejszych Pola-
ków, zwłaszcza będących pod wpływem tak zwanych elit politycznych. Godna 
podkreślenia jest jego wrażliwość społeczna, a także chęć służenia innym bez 
względu na wymierne i niewymierne finansowo koszty z tym związane. Taka po-
stawa wydaje się obecnie w defensywie.
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powstał drugi most spawany na rzece 
Słudwi w miejscowości Redki, również 
pod Łowiczem. 

Most na Słudwi zdobył szerokie 
uznanie poza granicami Polski i był 
szeroko opisywany w prasie światowej. 
Od niego rozpoczęło się stosowanie na 
dużą skalę postępowej technologii spa-
wania w miejsce mniej ekonomicznego 
nitowania. Wysłużony obiekt istnieje 
do dzisiaj. Od kilku lat jest wyłączony 
z ruchu i chroniony jako zabytek kultury 
narodowej. 

Oprócz spawania łukiem elektrycz-
nym wprowadził Stefan Bryła do kon-
strukcji stalowych wiele oryginalnych 
elementów, takich jak: elementy rurowe 
i zamknięte, elementy zespolone stalo-
betonowe, belki ażurowe, uproszczenie 
węzłów. Był konstruktorem z krwi i kości. 
Zaprojektowane i zrealizowane przez 
niego osobiście lub z zespołem niekie-
dy pionierskie konstrukcje stanowiły 
elementy polskiej szkoły konstrukcyjnej, 
której cechą szczególną była synteza 
świetnej znajomości mechaniki budowli, 
intuicji inżynierskiej i troski o szczegół 
warsztatowy, decydujący o technolo-
giczności i ekonomice konstrukcji. W ten 
sposób powstały m.in.:
 14-piętrowy gmach Urzędu Skarbo-

wego w Katowicach (1931); 
 budynek Pocztowej Kasy Oszczędno-

ści w Warszawie, z nadbudowaną ko-
pułą o podwójnym oszkleniu (1932); 

 16-piętrowy gmach budynku biurowo-
-mieszkalnego Towarzystwa Ubezpie-
czeniowego „Prudential” w Warszawie 
(1932); 

 budynek Biblioteki Jagiellońskiej 
w Krakowie (1934); 

 gmachy Funduszu Kwaterunku Woj-
skowego oraz Marynarki Wojennej 
w Warszawie (1934); 

 parterowa Hala Targowa w Katowi-
cach o szerokości 54,44 m, długości 
126 m i wysokości 16 m, o łukowych 
dźwigarach nośnych (1935);

 10-kondygnacyjny budynek Komu-
nalnej Kasy Oszczędności w Cho-
rzowie (1937). 

 Dziełem profesora było przepro-
jektowanie konstrukcji wszystkich 
hal fabrycznych w Hucie Stalowa 
Wola, te wykonane według nowego 
projektu wzbudzały podziw lekkoś-
cią i prostotą. Stefan Bryła projek-
tował też konstrukcje żelbetowe, 
jak np. Fabrykę Parowozów w War-
szawie (1922), 10-piętrowy dom 
akademicki w Warszawie (1926) 
czy 9-piętrowy dom Powszechnego 
Zakładu Ubezpieczeń w Warszawie 
(1928). Niemal wszystkie obiekty 
jego projektu dobrze zniosły za-
wieruchę wojenną, potwierdzając 
słuszność myśli inżynierskiej i rze-
telność ich wykonawców. 

Od projektu do oddania  
„pod klucz”

W swoich rozwiązaniach Stefan Bryła 
swobodnie operował zarówno zróżnico-
wanymi ustrojami nośnymi (pełnościen-
ne, kratownicowe, belkowo-słupowe, 
ramowe, łukowe, rusztowe), jak i mate-
riałami (stal, beton, ceramika, elemen-
ty zespolone), dostosowując elementy 
konstrukcyjne do wymagań architekto-
nicznych i funkcjonalnych. Wprowadził 
do budownictwa dźwigary ażurowe oraz 

przekroje rurowe. W projekcie Biblioteki 
Jagiellońskiej po raz pierwszy na świecie 
zastosował spawane, puste wewnątrz 
słupy stalowe, służące jednocześnie 
jako przewody wentylacyjne. Dokonał 
analizy i klasyfikacji przyczyn katastrof 
budowlanych. Wśród przyczyn wyodręb-
nił: wady projektu, zły grunt budowlany, 
zły materiał, wadliwe wykonanie, zanie-
dbania i nieostrożność. Opracował nor-
mę obliczania i projektowania konstruk-
cji betonowych oraz żelbetowych. 

Cechą charakterystyczną działal-
ności inżynierskiej Stefana Bryły było 
uczestnictwo w powstawaniu dzieła 
od początku do końca — od projek-
tu, poprzez realizację aż do oddania 
„pod klucz”. Brał udział w konsulta-
cjach z warsztatem przygotowującym 
elementy wysyłkowe, montażystami, 
w odbiorach elementów i całej budowli. 
Zawsze dbał o oszczędne zużycie ma-
teriałów i niski koszt inwestycji, przy za-
chowaniu potrzebnych wymogów bez-
pieczeństwa. 

Jest rzeczą zdumiewającą, że w okre-
sie po I wojnie światowej, kiedy nasz kraj 
należał pod względem organizacyjnym 
i gospodarczym do najsłabszych w Eu-
ropie, polska nauka i technika w dziedzi-
nach reprezentowanych przez prof. Ste-
fana Bryłę należała do przodujących i nie 
tylko dorównywała, ale niekiedy przewyż-
szała osiągnięcia innych krajów. 

*

Wymagał od siebie,  
nie dla siebie

Stefan Bryła był głęboko wierzą-
cym katolikiem, lecz tę sferę życia 
traktował jako ściśle prywatną i nie 
podejmował z kimkolwiek dyskusji 
na tematy religijne. Mało wymagał 
dla siebie, za to dużo od siebie. Z na-
tury pogodny, optymistycznie uspo-
sobiony, był człowiekiem gościn-
nym, lubiącym towarzystwo. Nigdy 
nie poruszał tematów, które mogłyby 
być niewygodne dla rozmówcy. Mó-
wił o sprawach bieżących, wybierał 
tematy lekkie, nie chcąc dominować 
swoją ogromną wiedzą, znajomoś-
cią świata i poważnych problemów 
nad interlokutorem. Obce mu było 
chwalenie się swoimi osiągnięciami. 
Miał duże poczucie humoru. Pry-
watnie, dla przyjemności, zajmował 
się… hodowlą trufli. 

Gmach Biblioteki Jagiellońskiej przy al. Adama Mickiewicza 22 w Krakowie



2/2012 NASZA POLITECHNIKA

2�

A
rt

yk
uł

y

Prof. Stefan Bryła nie mógł mieć 
bezpośrednich związków z Politechniką 
Krakowską, gdyż powstała ona dopiero 
po II wojnie światowej, dwa lata po jego 
śmierci. Jednak w wykreowaniu uczelni 
znaczący udział mieli profesorowie, ad-
iunkci, asystenci i absolwenci uczelni, 
z którymi był związany — Politechniki 
Lwowskiej i Warszawskiej — około trzy-
dziestu osób. Wśród nich było ośmiu 
profesorów Politechniki Lwowskiej. 

Autorzy niniejszej publikacji stykali 
się na swej drodze naukowej z osobami, 
które wywodziły się z Politechniki Lwow-
skiej, w szczególności z profesorami 
Bronisławem Kopycińskim i Juliuszem 
Koreleskim (notabene pierwszym dokto-
rem wypromowanym przez Politechnikę 
Krakowską). Ponadto pierwszy z niżej 
podpisanych jest obecnie przewodni-
czącym Fundacji PZITB „Inżynieria i Bu-
downictwo”, która w formie książkowej 
rozpropagowała życie i dzieło Stefana 
Bryły, a drugi z autorów to laureat Na-
grody PZITB im. Prof. Stefana Bryły za 
wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzi-
nie mostownictwa. Z tej racji pośrednio 
czujemy się spadkobiercami Katedry 
Mostów Politechniki Lwowskiej oraz idei 
inżynierskich i badawczych profesora 
Stefana Bryły. Dlatego poczuwamy się 
do obowiązku kontynuowania działań, 
mających na celu unowocześnianie 
polskiego mostownictwa i szerzej — in-
żynierii lądowej, przy zachowaniu odpo-
wiedniej wrażliwości społecznej i tożsa-
mości narodowej. Ten obowiązek ciąży 
na wszystkich działających w dziedzinie 
szeroko rozumianej inżynierii lądowej. 

Kazimierz Flaga 
Kazimierz Furtak

Obaj autorzy są związani z Katedrą 
Budowy Mostów i Tuneli na Wydziale 
Inżynierii Lądowej PK. Prof. Kazimierz 
Flaga był rektorem PK w latach 1996–
2002. Prof. Kazimierz Furtak jest rek-
torem PK od 2008 r. Autorzy wystąpili 
do rektora Uniwersytetu Jagiellońskie-
go z prośbą o umieszczenie na murze 
Biblioteki Jagiellońskiej tablicy upa-
miętniającej prof. Stefana Bryłę jako 
konstruktora. 
Artykuł stanowi skróconą wersję refe-
ratu przedstawionego 8 grudnia 2011 r. 
na Politechnice Krakowskiej podczas 
posiedzenia Komisji Budownictwa Od-
działu PAN w Krakowie. Tytuł i śródtytuły 
pochodzą od redakcji. 

Oferta Biblioteki PK w zakresie gro-
madzenia i przetwarzania informacji 
o naukowych i twórczych osiągnię-
ciach pracowników Politechniki Kra-
kowskiej, jak się wydaje, nie jest w pełni 
wykorzystywana. Świadczą o tym z jed-
nej strony kierowane do Biblioteki PK 
propozycje wprowadzenia „nowych” 
usług, które wszakże są już od dawna 
realizowane, a informacja o nich znaj-
duje się na stronie internetowej biblio-
teki, z drugiej strony symptomatyczne 
jest wyrażane przez pracowników ko-
rzystających z usług informacyjnych 
Biblioteki PK po raz pierwszy zasko-
czenie zakresem pomocy, jaką można 
tu uzyskać. Warto zatem przypomnieć 
o możliwościach wykorzystania za-
sobów informacyjnych Biblioteki PK 
w ocenie dorobku naukowego uczelni.

Elementy oceny parametrycznej 
jednostki

W myśl „Projektu rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 27 października 2011 w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania kategorii 
naukowej jednostkom naukowym”1 pod-
stawę przyznawania jednostce kategorii 
naukowej stanowi kompleksowa ocena 
jej działalności naukowej lub badawczo- 
-rozwojowej. Ocenę przeprowadza co 
4 lata Komitet Ewaluacji Jednostek Na-
ukowych. Podstawą są informacje za-
mieszczone w ankiecie jednostki. 

Kryteria oceny uczelni dotyczą m.in. 
naukowych i twórczych osiągnięć pra-
cowników i uwzględniają następujące 
parametry: 
 publikacje w recenzowanych cza-

sopismach naukowych, ujętych 
w wykazach sporządzanych przez 
MNISW2 oraz liczbę cytowań pub-
likacji według Web of Science 
(WoS),

 monografie naukowe,
 dorobek artystyczny (w przypadku 

dyscypliny takiej jak architektura).
Publikacje są zaliczane do dorobku 

ocenianej jednostki naukowej, jeżeli ich 

autorzy są afiliowani przez tę jednost-
kę. Z kolei w zakresie niematerialnych 
efektów działalności naukowej uwzględ-
nia się m.in. tworzenie naukowych baz 
danych, organizację konferencji oraz 
osiągnięcia w zakresie upowszechnia-
nia wiedzy lub działalności popularno-
naukowej. 

Dane do ankiety
Biblioteka PK dostarcza informacji 

na temat naukowo-badawczego do-
robku pracowników PK w formie biblio-
grafii ich publikacji. Tworzy również 
oryginalne tematyczne bazy danych 
oraz koordynuje i współtworzy bazy 
o zasięgu ogólnopolskim. Ten wysiłek, 
polegający na gromadzeniu i przetwa-
rzaniu informacji, można wykorzystać 
zarówno w ocenie poszczególnych 
jednostek PK, jak i w przygotowaniu 
zbiorczej ankiety, stanowiącej podsta-
wę oceny stanu nauki i badań na na-
szej uczelni. 

Bibliografia Publikacji  
Pracowników PK

Od 1963 r. w Bibliotece PK w Od-
dziale Informacji Naukowej (OIN) jest 
tworzona Bibliografia Publikacji Pracow-
ników (BPP) PK, dokumentująca pub-
likacje autorstwa pracowników uczelni. 
Jednym z kryteriów wprowadzenia publi-
kacji do bazy jest afiliacja autorów na PK. 
Od 1991 r. BPP jest dostępna na stronie 
internetowej Biblioteki PK w formie bazy 
danych3.

Baza tworzona jest zgodnie 
z „Zarządzeniem Nr 34 Rektora PK 
z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 
ewidencji publikacji pracowników PK”. 
W myśl tego zarządzenia wszyscy au-
torzy — pracownicy PK zobowiązani 
są do dostarczania (wypożyczania) 
jednego egzemplarza każdej publika-
cji do Oddziału Informacji Naukowej 
Biblioteki PK w celu sporządzenia jej 
opisu bibliograficznego, natomiast kie-
rownicy jednostek organizacyjnych PK 

Biblioteka PK  
a parametryzacja  
jednostek naukowych
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są odpowiedzialni za taką organizację 
pracy podległych pracowników, aby ten 
obowiązek był spełniony4. Teoretycznie 
baza powinna być zatem kompletna 
i mogłaby stanowić podstawę spo-
rządzania wykazów publikacji zarów-
no indywidualnych pracowników, jak 
i zespołów (np. instytutów) za wybrany 
okres.

Dodatkowo od 2008 r. baza została 
poszerzona o indeksy cytowań, tworzo-
ne na podstawie danych z baz Scopus 
i Web of Science (WoS). Cytowania są 
dołączane do istniejących opisów bi-
bliograficznych, dlatego nie ma możli-
wości ujęcia w ich wykazach publikacji 
nie zamieszczonych w BPP. Natomiast 
cytowania publikacji w bazie są na 
bieżąco uzupełniane z zaznaczeniem 
źródła, co oznacza, że w zależności 
od potrzeb można wybrać cytowania 
tylko z WoS albo z bazy Scopus lub 
z obydwu baz (w BPP prowadzi się de-
duplikację cytowań w ten sposób, że 
jeśli cytowanie jest rejestrowane w obu 
bazach, pozostawia się tylko rekord 
z WoS opatrywany etykietami WoS 
i Scopus).

W tym roku Bibliografia Publikacji 
Pracowników PK zostanie włączona 
do Zintegrowanego Systemu Wymiany 
Wiedzy i Udostępniania Akademickich 
Publikacji z zakresu Nauk Technicz-
nych (SUW), co umożliwi pracownikom 
PK samodzielne wprowadzanie opisów 
bibliograficznych (podobnie jak w przy-
padku Repozytorium PK). Na obecnym 
etapie prac związanych z przenosze-
niem bazy istnieje możliwość wzbo-
gacenia jej o dodatkowe informacje, 
przydatne np. przy wypełnianiu ankiety 
jednostki. 

Tworzone i współtworzone bazy 
danych

Do niematerialnych efektów dzia-
łalności naukowej można zaliczyć bazy 
danych o zakresie wykraczającym poza 
daną instytucję. Biblioteka PK tworzy 
i współtworzy, obok wspomnianej BPP, 
dwie bazy bibliograficzne: Architektura 
i Sztuka Krakowa oraz Konferencje Kry-
nickie — Referaty. Obie bazy w tym roku 
znajdą się w SUW. 

Ponadto Biblioteka PK współtworzy 
krajowe bazy SYMPOnet (koordynator: 
Biblioteka Politechniki Warszawskiej) 
i BazTech (Konsorcjum BazTech, koor-
dynator: Biblioteka PK) oraz portal inter-
netowy BAZTOL (Konsorcjum BazTech, 
koordynator: Biblioteka PK). 

Bibliograficzna baza SYMPOnet za-
wiera informacje o materiałach konferen-
cyjnych w polskich bibliotekach nauko-
wych. Rejestruje materiały z konferencji 
polskich i zagranicznych od 1980 r.

Portal BazTOL — to dziedzinowy 
przewodnik po zamieszczonych w Inter-
necie polskich zasobach z zakresu nauk 
technicznych, redagowany przez zespół 
specjalistów z polskich bibliotek nauko-
wych i przeznaczony dla pracowników 
naukowych i dydaktyków oraz członków 
zespołów badawczych, projektantów, 
studentów i bibliotekarzy.

Na szczególną uwagę zasługuje  
bibliograficzno-abstraktowa baza Baz-
Tech, zawierająca informacje o zawar-
tości polskich czasopism technicznych. 
Rejestruje artykuły z polskich czasopism 
z zakresu nauk technicznych, także 
z wybranych czasopism z zakresu nauk 
ścisłych oraz ochrony środowiska i roz-
wija się w kierunku bazy cytowań i bazy 
pełnotekstowej. BazTech tworzy zaso-
by Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN). 
Rejestruje artykuły ponad 550 polskich 
czasopism od 1998 r. Dostęp do bazy 
jest bezpłatny. Jej zawartość jest indek-
sowana przez Google Scholar, Google 
i WorldWideScience.org. Indeksowa-
nie tytułu czasopisma przez BazTech, 
w myśl „Ujednoliconych zasad oceny 
czasopism punktowanych”5, wpływa na 
podniesienie wartości punktowej czaso-
pisma.

Biblioteka PK na rzecz  
środowiska akademickiego

Biblioteka jest otwarta na sugestie 
ze strony pracowników uczelni dotyczą-
ce zakresu gromadzonych danych i ich 
przetwarzania oraz nowych usług BPK. 
Znajduje to wyraz m.in. w pytaniach 
o oczekiwania, kierowanych przez bi-
bliotekę do pracowników PK. 

Przewidując zapotrzebowanie na 
nowe usługi, Biblioteka PK z własnej ini-
cjatywy podejmuje wiele działań, np. ta-
kich jak: 
 utworzenie Repozytorium PK (bazy, 

w której pracownicy PK mogą sa-
modzielnie zamieszczać swoje 
publikacje) oraz zapewnienie jego 
użytkownikom wsparcia technicz-
nego (poprzez dostarczenie sprzę-
tu, oprogramowania i przeszkolenie 
redaktorów na wszystkich wydzia-
łach PK);

 organizowanie szkoleń dotyczą-
cych zagadnień bibliometrycznych 
(ocena i pomoc w wyborze tytu-

łów czasopism, w których warto 
zamieszczać publikacje; publiko-
wanie w zasobach dostępnych na 
zasadzie Open Access, wskaźniki 
bibliometryczne); 

 opracowanie nowych form groma-
dzenia informacji o publikacjach pra-
cowników, uwzględniających możli-
wość samodzielnego wprowadzania 
danych do bazy BPP;

 opracowanie informacji o możliwości 
objęcia indeksowaniem tytułów cza-
sopism, w których publikują pracow-
nicy PK [zob. s. 19 — przyp. red.] 

Pozostaje zatem zachęcić Czytelni-
ków do odwiedzania strony internetowej 
Biblioteki PK6, korzystania z usług biblio-
teki oraz zgłaszania potrzeb w zakresie 
dostępu do informacji. Bibliotekarze do-
łożą wszelkich starań, by spełnić Pań-
stwa oczekiwania.

Marzena Marcinek

Autorka kieruje Oddziałem Informacji 
Naukowej Biblioteki PK.

1 Biuletyn Informacji Publicznej Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Zob.: http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/15/ 
99/15992/20111027_projekt_rozporzadze-
nia_kategorie.pdf

2 Wykaz czasopism punktowanych składa 
się z trzech części: A — dotyczy publikacji za-
mieszczonych w czasopismach z obliczonym 
wskaźnikiem Impact Factor (IF); B — dotyczy 
publikacji bez obliczonego IF; C — dotyczy 
publikacji w czasopismach ujętych w bazie 
European Reference Index for the Humani-
ties (ERIH).

3 Zob.: http://www.biblios.pk.edu.pl/biblio-
grafia_publikacji_pracownikow.

4 „Zarządzenie nr 34 Rektora PK 
w sprawie ewidencji publikacji pracowników 
PK”. Zob.: http://www.biblos.pk.edu.pl/zarza-
dzenie_rektora_pk.

5 Ujednolicone zasady oceny czasopism 
z dnia 25 listopada 2011 r. Zob.: http://www.
nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finanso-
wanie/finansowanie_nauki/Dzialalnosc_stat-
utowa/20111125_zasady_glowne.pdf. 

Por. także: Odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania dotyczące wprowadzania 
danych do generatora aplikacyjnego czaso-
pisma naukowego (zaktualizowane 20 stycz-
nia 2012 r.) — https://pbn.nauka.gov.pl/static/
doc/wytyczne_dotyczace_procedury_recen-
zowania.pdf.

6 Strona internetowa Biblioteki PK:  
www.biblos.pk.edu.pl
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Jak co roku, na Politechnice Kra-
kowskiej wręczono Nagrodę im. Jerze-
go Ciesielskiego, przyznawaną przez 
środowisko tygodnika katolickiego 
„Źródło”. Kolejnym laureatem został 
Marek Krobicki — lekarz, wieloletni 
dyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów 
w Krakowie. Uroczystość odbyła się 
12 stycznia. 

Marek Krobicki jest lekarzem inter-
nistą. Urodzony w 1956 r. w Krakowie, 
po studiach medycznych podjął pracę 
w Szpitalu im. E. Biernackiego w Krako-
wie, gdzie w 1991 r. został dyrektorem. 
Dzięki niemu szpital niebawem powrócił 
do dawnego właściciela, czyli do zakonu 
bonifratrów i tym samym stał się pierw-
szym niepublicznym szpitalem w Polsce. 
Dyrektorem Marek Krobicki był do maja 
2011 r. Od 1 stycznia ubiegłego roku jest 
prezesem spółki „Boni Fratres Cracovien-
sis”, zarządzającej szpitalem. Pełniąc 
funkcję dyrektora, w kurii prowincjonalnej 
bonifratrów wspiera i koordynuje wszyst-
kie dzieła zakonu prowadzone w Polsce. 
Żonaty od 25 lat, ma troje dzieci.

Na uroczystość wręczenia nagrody 
przybył ks. bp Jan Szkodoń, który od 
metropolity krakowskiego, kard. Stani-

sława Dziwisza, przekazał wszyst-
kim uczestnikom uroczystości wy-
razy szacunku i błogosławieństwa, 
a laureatowi szczególne gratulacje. 
Ikonę, przedstawiającą wyobraże-
nia Trójcy Świętej i Świętej Rodziny 
i napisaną (bo jak wiadomo, ikony 
się pisze) specjalnie dla laureata, 
wręczyli prezes Zarządu Fundacji 
„Źródło” dr hab. Jadwiga Wronicz 
i redaktor naczelny „Źródła” dr Adam 
Kisiel. Z rąk rektora PK prof. Kazi-
mierza Furtaka Marek Krobicki otrzy-
mał wydaną na Politechnice książkę 
„Posługa myślenia drogą Jerzego 
Ciesielskiego do świętości”. 

Dziękując za wyróżnienie, Marek 
Krobicki wspomniał swoich rodziców, 
w szczególności ojca, który ukończył Wy-
dział Budownictwa Wodnego Politechniki 
Krakowskiej i razem z żoną uczestniczył 
w duszpasterstwie akademickim prowa-
dzonym przez ks. Karola Wojtyłę w para-
fii św. Floriana (w której rodzice laureata 
wzięli też ślub). W uroczystości wręcze-
nia nagrody uczestniczył proboszcz pa-
rafii ks. Grzegorz Szewczyk.

Obecny był też ks. dr Andrzej Scą-
ber, referent ds. kanonizacyjnych archi-

Nagroda im. Jerzego Ciesielskiego 

Opiekun dzieł bonifratrów

diecezji krakowskiej, a także senator RP 
Jan Maria Jackowski, pierwszy laureat 
nagrody. Ze szczególnie ciepłym przy-
jęciem spotkała się Danuta Ciesielska 
— żona Jerzego Ciesielskiego — tym 
bardziej, że rodzice laureata nagrody 
przyjaźnili się z nią do końca życia. Pro-
wadzący spotkanie prof. Janusz Kawe-
cki zwrócił uwagę obecnych, że tygodnik 
„Źródło” obchodzi właśnie 20-lecie swe-
go istnienia.

(ps)

Wyjątkowy charakter miało spot-
kanie opłatkowe zorganizowane przez 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku PK 4 stycznia. Gościem spe-
cjalnym był redaktor senior „Tygodni-
ka Powszechnego”, ks. Adam Bonie-
cki, a oprawę artystyczną zapewniła 
pianistka Mariola Cieniawa-Puchała. 
Salę wystawową Galerii „GiI” wypeł-
niło ponad 150 osób. 

Krótki koncert fortepianowy Marioli 
Cieniawy-Puchały był mocnym akcentem 
otwierającym spotkanie. Artystka, która 
jest laureatką konkursów pianistycznych 
w kraju i za granicą, wykonała utwory 
Chopina i Mozarta, zbierając gromkie 
brawa. Ks. Adam Boniecki w swoim wy-
stąpieniu mówił o idei świętowania, a na-
stępnie poświęcił opłatki. Zebrani mogli 
też wysłuchać wspomnień jednej ze słu-
chaczek UTW, Barbary Ciaputy, która mó-

Ks. Adam Boniecki był gościem słuchaczy UTW PK
wiła o wigilii spędzonej w dzieciństwie na 
Syberii — jednej z najpiękniejszych w jej 
życiu. Wspomnieniami z lat powojennych 
dzielił się Mieczysław Kamieński. 

Biorący udział w spotkaniu rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak wręczył ks. Boniec-
kiemu dwa ubiegłoroczne wydania „Naszej 
Politechniki” — numer specjalny, który uka-
zał się w kwietniu z okazji beatyfikacji Jana 
Pawła II, honorowego profesora i senatora 
PK oraz jubileuszowy numer 100., z grud-
nia. W spotkaniu uczestniczyli też: prorek-
tor prof. Dariusz Bogdał, dyrektor Centrum 
Pedagogiki i Psychologii dr inż. Władysła-
wa Maria Francuz i dyrektor administra-
cyjny PK Lidia Ponanta. Oczywiście, nie 
zabrakło wspólnego śpiewania kolęd. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że spotkanie zorganizowali we włas-
nym zakresie słuchacze UTW PK. 
Korzystając z pośrednictwa naszych 

łamów, chcą podziękować za pomoc 
w przygotowaniu sali paniom: Danu-
cie Zajdzie, Ewie Szczupak, Wiktorii  
Miechowskiej-Tabor i Teresie Baszek.

(R.)

Jadwiga Wronicz gratuluje laureatowi nagrody
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Liczne grono uczestników wypraw 
mostowych — organizowanych przez 
osoby związane z Politechniką Kra-
kowską i przyciągających ludzi z całej 
Polski — uczestniczyło w dorocznym 
spotkaniu, które odbyło się 14 stycznia. 
Tym razem podsumowano wyprawy 
na Sycylię i do Ameryki Południowej 
— obie z 2011 r. Otwarto też wystawę 
fotograficzną, na której pokazano plon 
podróży do Włoch.

Głównym punktem spotkania było 
nadanie tytułów „Euromostowca Roku 
2011” i „Mostowca Świata 2011”, przy-
znawanych przez powołaną do tego celu 
kapitułę. Obaj kandydaci musieli przed-
stawić referaty poświęcone tematyce 
mostowej. Szczególnie interesujące było 
wystąpienie Józefa Flagi, który mówił 
o najwyższych mostach świata, a swoje 
wystąpienie wzbogacił o wątki mostowe 
w… elektronice i pszczelarstwie. Od-
wołując się do własnych doświadczeń 
zawodowych, przedstawił mostki pro-
stownicze i pomiarowe, takie jak: mo-
stek Wheatstone’a, mostek Wiena czy 

mostek Maxwella. Sięgając natomiast 
do swego hobby, opisał tzw. mostki 
pszczele i zaprezentował garść wiado-
mości z zakresu pszczelarstwa. Józef 
Flaga otrzymał tytuł „Euromostowca 
Roku 2011”. Natomiast tytuł „Mostowca 
Świata 2011” przypadł w udziale Jerze-
mu Ramsowi, który mówił o mostach 
i krajobrazach Islandii. 

W spotkaniu wziął udział rektor PK 
prof. Kazimierz Furtak, przyjmowany 
w tym gronie przede wszystkim jako prze-

Spotkanie po wyprawach do Włoch i Ameryki Południowej

O mostach najwyższych  
i mostkach… pomiarowych

wodniczący Związku Mostowców Rze-
czypospolitej Polskiej, a także przewod-
nicząca oddziału krakowskiego związku 
— Grażyna Czopek. Obecny również 
na spotkaniu dziekan Wydziału Inży-
nierii Lądowej PK prof. Tadeusz Tatara, 
specjalista w innej dziedzinie (dynamika 
konstrukcji i drgania parasejsmiczne), 
zadeklarował przynależność do niefor-
malnego fan clubu mostowców i dodał, 
że zawsze z niecierpliwością czeka na 
kolejne spotkania powyprawowe, pod-
czas których można dowiedzieć się 
wielu ciekawych rzeczy. 
Wielokrotnym uczestnikiem wypraw 

mostowych jest fotografik Jan Zych. To 
właśnie jego zdjęcia, wykonane pod-
czas wyprawy „Sycylia 2011”, pokaza-
no na wystawie, która została otwarta 
w Galerii „Gil” w przerwie spotkania 
mostowców. Ekspozycję przedstawił 
główny animator wypraw, prof. Kazi-
mierz Flaga, który nazwał wystawę fan-
tastyczną i rewelacyjną.

(ps)

Podziękowania dla azetesiaków

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h

Fo
t.:

 J
an

 Z
yc

h

Jerzy Rams „Mostowcem Świata 2011”

Rektor Politechniki Krakowskiej 
prof. Kazimierz Furtak spotkał się 26 
stycznia z osobami działającymi w ra-
mach Akademickiego Związku Spor-
towego PK, aby podziękować im za 
pracę na rzecz społeczności uczelni. 
W środowisku szkół wyższych Krako-
wa Klub Uczelniany AZS PK wyróżnia 
się zarówno liczebnością, jak i podej-
mowanymi inicjatywami. W roku ubie-
głym obchodził swoje 60-lecie.

Spotkanie stało się okazją do rozmo-
wy o bieżącej aktywności i planach AZS 
PK, m.in. związanych z następnymi edy-
cjami sztandarowej imprezy sportowej 
naszej uczelni, jaką jest doroczny Bieg 
Kościuszkowski. Prof. Furtak (który za 
młodu sam zawodniczo uprawiał lekko-
atletykę) mówił, że — mimo ukończenia 
studiów — azetesiakiem pozostaje się 
na całe życie. Jest to kwestia nie tylko 

chęci powrotu do lat młodości, ale prze-
de wszystkim wytwarzanej w AZS PK at-
mosfery entuzjazmu.

Rektor dziękował obecnym na spotka-
niu za wkład pracy oraz za promowanie 
poprzez sport Politechniki Krakowskiej 
zarówno w kraju, jak i na arenie europej-

skiej. Wręczył także adresy z podzięko-
waniami. Dostali je m.in. obecnie pełniąca 
funkcję prezesa KU AZS PK Aleksandra 
Cul i poprzedni prezes — Jacek Pękala. 
W spotkaniu uczestniczył prorektor PK ds. 
studenckich prof. Leszek Mikulski.

(ps)
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Wspólnota Pracowników Politech-
niki Krakowskiej, działająca przy ba-
zylice św. Floriana w Krakowie, rozpo-
częła nowy rok od spotkania, podczas 
którego dzielono sie opłatkiem, składa-
no sobie życzenia i wspominano zor-
ganizowaną w 1983 r. przez to grono 
pieszą pielgrzymkę do Rzymu. Człon-
kowie wspólnoty: nauczyciele akade-
miccy, również spoza PK, pracownicy 
techniczni i administracyjni spotykają 
się w gościnnych progach parafialne-
go kościoła św. Floriana przy ul. War-
szawskiej w Krakowie od 30 lat.

Początki wspólnoty wiążą się z trud-
nym dla Polski czasem stanu wojenne-
go. W grudniu 1981 r. ówczesny pro-
boszcz parafii ks. Jan Kościółek udzielił 
schronienia Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” PK, umożliwiając jej kon-
tynuowanie pracy. Zebrania kilkuoso-
bowej reprezentacji Komisji Zakładowej 
odbywały się najpierw w jego gabinecie, 
a następnie w jednym z piwnicznych po-
mieszczeń zabytkowego parafialnego 
budynku. Regularne spotkania wspólno-
ty rozpoczęły się w połowie 1985 r.

W ciemnym okresie PRL-u „Piw-
niczka” była miejscem swobodnego 
manifestowania przekonań religijnych 
i postaw patriotycznych. Z czasem spot-
kania (przez uczestników nazywane 
spotkaniami „Piwniczki”) nabrały inne-
go charakteru: mówiono już nie tylko 
o sprawach organizacyjnych Związku, 
ale i dyskutowano kwestie kultury, etyki, 
narodu, również pieszej pielgrzymki do 
Rzymu (1983 r.), Fatimy (1986 r.), Wil-
na (1993 r.) i innych sanktuariów Maryj-
nych. To tu utworzono w 1990 r. fundację 
pomagającą studentom ze Wschodu.

Opiekunem tej zawiązanej sponta-
nicznie i nieformalnej grupy przez pewien  

czas był o. Marek Pieńkowski OP, 
a wspierał ją swą obecnością ks. Adam 
Boniecki. W 1983 r. proboszczem parafii 
św. Floriana został ks. prałat Jan Czy-
rek, który aż do przejścia na emeryturę 
w 2010 r. gościł wspólnotę pod swym 
dachem. Do dziś miejscem comiesięcz-
nych spotkań „Piwniczki” jest Wikarówka 
(w latach 1949–1951 mieszkał tu ks. Ka-
rol Wojtyła).

W spotkaniu, które odbyło się 
18 stycznia, uczestniczył ks. prałat Jan 
Czyrek oraz serdeczny przyjaciel „Piw-
niczki” ks. dr Marcin Cholewa. Gości po-
łączyły wspomnienia pieszej wędrówki do 
Rzymu. Materialnym dowodem tego nie-
zwykłego jak na ówczesne czasy przed-
sięwzięcia była pieczołowicie prowadzona 
przez dr hab. arch. Agatę Kantarek „Kro-
nika” oraz zdjęcia, które zaprezentował 
mgr inż. Stanisław Struś. Wśród wielu 
różnych ujęć uczestnicy spotkania rozpo-
znali m.in.: śp. ks. Kazimierza Jancarza 
— legendarnego kapłana parafii w Mi-
strzejowicach — który miał brać udział 
w pielgrzymce pracowników PK, a także 
kolegów z PK: dr. Ryszarda Masłowskie-
go, prof. Jacka Skrzypka, dr Jadwigę Za-
borską, mgr Marysię Pocięgiel, również 
nieobecnych przyjaciół: śp. prof. Jana 
Grabackiego. Przypomniano turystyczno- 
-rajdowe melodie, do których słowa (ku po-
krzepieniu piechurów) pisał wtedy na go-
rąco i w drodze Paweł Orkisz. Wszyscy ze 
wzruszeniem wysłuchali także jego poetyc-
kich utworów z tamtego okresu. Oczywi-
ście, jako że atmosfera była świąteczna, 
nie obyło się bez kolędowania. Nad całym 
spotkaniem czuwali, jak zawsze, prof. Ze-
non Waszczyszyn wraz z małżonką oraz 
dr hab. Anna Kumaniecka. 

K.T.

„Piwniczka” św. Floriana Nowy krążek  
„Cantaty”

Akademicki Chór PK „Cantata” wy-
dał drugą w swej historii płytę — tym 
razem z kolędami. Nagrania dokonano 
na początku grudnia 2011 r. w Muzeum 
PRL-u (dawne Kino „Światowid”). 

Plebiscyt zorganizowany przez por-
tal internetowy krakow.naszemiasto.pl 
przyniósł sukces Domowi Studenckiemu 
„Bartek”. Akademik, należący do Politech-
niki Krakowskiej, zajął pierwsze miejsce, 
znacznie wyprzedzając konkurentów. 
Otrzymał 59 704 głosy, podczas gdy drugi 
w kolejności „Filutek” (AGH) uzyskał mniej 
niż połowę tej liczby — 26 042 głosy.

Zwycięstwu DS „Bartek” dużo miejsca 
poświęcił dziennik „Polska Gazeta Kra-

„Bartek” najlepszy, bo przypomina dom
kowska”, który cytując kierownika domu 
Zbigniewa Ślęczka, napisał, że źródłem 
sukcesu jest przede wszystkim atmosfera 
panująca w „Bartku”, bowiem pracownicy 
starają się stworzyć mieszkańcom na-
miastkę własnego domu. W akademiku 
jest 576 miejsc (to drugi co do wielkości 
dom studencki PK). W latach 2001–2003 
przeszedł gruntowny remont, po którym 
bardzo poprawił się standard.

(ps)

Przygotowania do sesji nagraniowej 
trwały cały listopad. Podczas częstszych 
niż zazwyczaj prób chór szlifował nie 
tylko partytury i teksty, ale również... 
bezgłośne branie oddechu. Cały proces 
nagrywania płyty wymagał od chórzy-
stów wielkiego skupienia i dyscypliny. 
Efekt wynagrodził godziny ciężkiej pracy 
i przyniósł dużo satysfakcji i radości.

Na płycie znalazło się 14 utworów. 
Najstarszą melodią jest „What Child is 
This?” — popularna w XVI-wiecznej An-
glii pieśń „Greensleeves”, która w XIX w. 
zyskała nowe słowa związane z Bożym 
Narodzeniem. Niewiele młodsza jest 
polska kolęda „Nuż my dziś, krześcijani” 
z kancjonału staniąteckiego (XVII w.). 
Najmłodsza zaś „Kolęda I” to utwór 
Andrzeja Koszewskiego, polskiego  
XX-wiecznego artysty, który skompono-
wał muzykę do słów Juliusza Słowackie-
go. Na płycie znajdują się też powszech-
nie znane kolędy polskie, jak: „Bóg się 
rodzi”, „Bracia, patrzcie jeno”, „Lulajże, 
Jezuniu” czy „Jezus malusieńki”.

Pomysł nagrania płyty wyszedł od 
chórzystów, zresztą, cały projekt — od 
początku do końca — został zrealizowa-
ny siłami chóru. Okładkę zaprojektowała 
Olena Zapolska, chórzystka i absolwent-
ka architektury krajobrazu PK. Płytę 
można kupić w siedzibie chóru w Galerii 
„Gil” lub zamówić, pisząc pod adresem: 
cantata@pk.edu.pl.

Helena Karniewicz
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Matura nie zawsze wystarczy 
„Dziennik Polski” z 2 stycznia 2012 r.

Uczelnie będą mogły przeprowadzić 
egzaminy wstępne na studia bez zgody 
ministerstwa. Taką możliwość wprowa-
dziła nowelizacja ustawy o szkolnictwie 
wyższym, która weszła w życie w paź-
dzierniku. Jak rekrutacja będzie wyglądać 
w tym roku na krakowskich uczelniach?

Na Uniwersytecie Ekonomicznym 
egzaminy wstępne nie będą przepro-
wadzane. Na Uniwersytecie Rolniczym 
obowiązuje egzamin z rysunku odręcz-
nego przeprowadzany na kierunku ar-
chitektura krajobrazu oraz na kierunku 
ogrodnictwo, na specjalności: sztuka 
ogrodowa. Poza nimi uczelnia obecnie 
nie planuje organizować dodatkowych 
egzaminów. Takich zmian nie zamierza 
również wprowadzać Politechnika Kra-
kowska. Nadal będą przeprowadzane je-
dynie egzaminy wstępne na kierunkach: 
architektura i urbanistyka oraz architek-
tura krajobrazu, gdzie kandydaci muszą 
wykazać się predyspozycjami architek-
tonicznymi i uzdolnieniami plastycznymi. 
W przypadku kierunków prowadzonych 
w języku angielskim, a w nowym roku 
akademickim będą takimi: budownictwo, 
inżynieria chemiczna i procesowa, me-
chanika i budowa maszyn oraz zarzą-
dzanie i inżynieria produkcji, dodatko-
wym wymaganiem dla kandydatów jest 
udokumentowana znajomość języka an-
gielskiego.

Technologie zamiast sali  
wykładowej 
„Dziennik Polski” z 3 stycznia 2012 r.

Metody nauczania na odległość wyko-
rzystuje coraz więcej uczelni. W Krakowie 
stosują je zarówno publiczne, jak i prywat-
ne placówki. Ze względu na obowiązujące 
przepisy nie jest realizowany standardo-
wy e-learning, tylko nauczanie mieszane 
— tzw. blended learning oraz wspoma-
ganie tradycyjnego procesu kształcenia 
za pomocą platform zdalnego naucza-
nia poprzez np. wzajemną komunikację 
elektroniczną, podejmowanie dyskusji na 
forach, zamieszczanie uzupełniających 
e-materiałów dydaktycznych, rozwiązy-
wania zadań i testów. Na Politechnice 
Krakowskiej część zajęć prowadzonych 
jest w systemie mieszanym. Na platformie  
e-learningowej jest obecnie 548 kursów 
i 10 300 aktywnych kont studenckich.

Wizja Krakowa do 2050 roku.  
Metrem do centrum 
„Gazeta Wyborcza” z 11 stycznia 2012 r.

Miasto skoncentrowane, ale z rozległy-
mi mackami połączeń komunikacyjnych. I 
być może bez wysokościowców, ale za to 
z metrem i nowymi centrami opartymi na 
nowoczesnych technologiach. Taki — zda-
niem urbanistów z zespołu ds. studium 
zagospodarowania [w jego skład wchodzą 
specjaliści z PK — przyp. red.] — ma być 
Kraków XXI wieku. Zaproszeni przez mia-
sto urbaniści proponują, aby Kraków wrócił 
do tradycji tzw. wielkich projektów — me-
chanizmu, który przed stu laty wprowadził 
miasto na nowe tory, a dziś z powodzeniem 
sprzyja rozwojowi takich europejskich me-
tropolii jak Berlin, Barcelona, Lizbona czy 
Hamburg. Oblicza tych miast zmieniały 
się bowiem dzięki realizacji dużych, świa-
towych wystaw czy imprez sportowych, 
pozwalających m.in. na przekształcenie te-
renów poprzemysłowych w nowe dzielnice. 
W podobny sposób, przy założeniu wspar-
cia dla rozwoju subcentrów, historyczne 
centrum miałoby rozwijać się w kierunku 
południowo-wschodnim (Kazimierz, Pod-
górze, Zabłocie) i Bieżanowa, gdzie istnieją 
ogromne rezerwy terenów nadających się 
pod budowę nowoczesnego, mieszkalno-
biurowego city. Inny kierunek ekspansji to 
Nowa Huta (...). Nadal nierozstrzygnięta 
pozostaje kwestia wysokościowców. Nie 
ma zgody co do tego, gdzie ewentualnie 
mogłyby być zlokalizowane i czy w ogóle 
są one Krakowowi potrzebne.

Olimpijczycy z Politechniki 
„Dziennik Polski” z 18 stycznia 2012 r.

Andrzej Bachleda-Curuś, Józef Maru-
sarz, Wojciech Zabłocki — to trzy najbar-
dziej znane spośród 22 nazwisk polskich 
olimpijczyków, którzy w różny sposób 
związani byli z Politechniką Krakowską. 
Sylwetki sportowców-inżynierów prezen-
tuje książka Zbigniewa Porady. 

Prof. Stanisław Mrowec doktorem 
honoris causa Politechniki  
Krakowskiej 
Polska Agencja Prasowa z 20 stycznia 
2012 r. oraz „Gazeta Wyborcza”,  
„Gazeta Krakowska”, „Dziennik Polski” 
z 21 stycznia 2012 r.

Prof. Stanisław Mrowec z Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie otrzymał 

w piątek tytuł doktora honoris causa Po-
litechniki Krakowskiej. Jak przypomniał 
Senat Politechniki Krakowskiej, który 
przyznał godność doktora honoris causa 
prof. Stanisławowi Mrowecowi, jest on 
wybitnym uczonym, członkiem rzeczy-
wistym PAN i członkiem czynnym PAU. 
Jego działalność badawcza koncentruje 
się na nauce o materiałach i inżynierii 
materiałowej. Dorobek naukowy prof. ro-
weca obejmuje ponad 400 publikacji, 
jego prace były już ponad 3 tysiące 
razy cytowane w literaturze naukowej. 
Osiągnięcia naukowe prof. Mroweca 
były wielokrotnie nagradzane w kraju 
i za granicą.

Politechnika Krakowska zachęca 
gwarancją pracy 
„Dziennik Polski”  
z 21 stycznia 2012 r. 

Tłumy młodzieży odwiedziły w pią-
tek obiekty Politechniki Krakowskiej 
przy ul. Warszawskiej, gdzie został 
zorganizowany Dzień Informacyjny 
uczelni. Uczniowie szkół średnich mo-
gli zapoznać się z ofertą edukacyjną 
politechniki, obejmującą 22 kierun-
ki studiów, mogli poznać wymagania 
stawiane przez uczelnię w czasie re-
krutacji, oferowane stypendia, zasady 
rezerwacji miejsc w akademikach oraz 
bogate możliwości, jakie daje życie 
studenckie na PK.

Załatwili sprawę plagiatu 
„Gazeta Krakowska”  
z 25 stycznia 2012 r.

Program „SPIN-model transfer inno-
wacji w Małopolsce”, który ma połączyć 
naukę i biznes w regionie będzie konty-
nuowany. Urząd Marszałkowski zerwał, 
co prawda, umowę z poprzednim wyko-
nawcą, który prawdopodobnie dopuścił 
się plagiatu, ale projektem zajmą się kra-
kowskie uczelnie — UJ, AGH i Politech-
nika Krakowska. Kwestie budownictwa 
samowystarczalnego energetycznie po-
wierzono Politechnice Krakowskiej, zaś 
sprawami medycyny i zdrowia zajmie 
się Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Projekt z nowymi part-
nerami ma ruszyć 1 lutego i potrwa do 
31 stycznia 2015 r.

O Politechnice Krakowskiej napisali
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Galeria GIL

 
Galeria Kotłownia

Jan Zych 
XVII Wyprawa Mostowa 
Wystawa fotografii 
14 stycznia — 7 lutego 2012 r.

XVII Wyprawa Mostowa „Sycylia 
2011” odbyła się 7–16 lipca. Jej głów-
nym celem było zwiedzanie mostów 
Rzymu, południowych Włoch oraz Sy-
cylii. Zwiedzanie obejmowało nie tylko 
mosty, estakady i wiadukty, w programie 
wyprawy znalazły się również atrakcje 
turystyczne związane z historią i kulturą 
przemierzanych regionów. Wyprawa zo-
stała zorganizowana tradycyjnie przez 
Katedrę Budowy Mostów i Tuneli Poli-
techniki Krakowskiej. 

Wystawa mostowa rozpoczyna nowy 
rok kalendarzowy, a doroczne spotka-
nie mostowców podsumowuje miniony, 
wernisaż jest nie tylko dodatkiem, to 
obowiązkowy element spotkania, dzięki 
któremu uczestnicy jeszcze raz wspólnie 
przeżywają pełną wrażeń podróż.

(dz)

Krakowski Kazimierz,  
park Jordana, Podgórze, Chełmno 
Wystawa prac studenckich 
10 stycznia —  3 lutego 2012 r.

Poplenerowa wystawa malarska 
studentów I roku Wydziału Architektu-
ry Politechniki Krakowskiej 2010/2011. 
Praktyka-plener organizowana jest co 
roku w lipcu przez Zakład Rysunku, 
Malarstwa i Rzeźby WA PK. Opie-
kunkami ubiegłorocznej praktyki były 
dr hab. szt. inż. arch. Joanna Stożek 
i dr Monika Bogdanowska. Na wysta-
wę zostały wybrane najwyżej ocenione 
prace, dla których było to dodatkowym 
wyróżnieniem. 

W wystawie uczestniczyli: Justy-
na Adamczyk, Katarzyna Balicka, Iga 
Banaszkiewicz, Agata Bednarek, Pau-
lina Bołdak, Enkh-Ekhlelt Chuluunbat, 
Anna Ciasnocha, Joanna Ciszewska, 
Małgorzata Ciurej, Agnieszka Gruca, 
Julia Hudyka, Angelika Kaczmarek, 
Michał Karol, Paulina Langier, Ag-
nieszka Łatak, Natalia Łopatowska, 
Bartłomiej Łużny, Ida Mikołajska, 
Mateusz Musiał, Małgorzata Nowak, 

Wojciech Orzechowski, Agata Pałach, 
Dorota Pawlak, Mateusz Piegza, Igor 
Piwowarczyk, Magdalena Ruta, Ka-
tarzyna Sawicka, Grzegorz Schnota-
le, Jakub Senkowski, Joanna Sępek, 

Małgorzata Stolarz, Ewa Szarłata, 
Marta Szyndera, Monika Wnęk, Aliak-
sei Yazvinski, Michał Załuski, Tais 
Zheldybayeva.

(dz)
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Na koniec numeru...
SZPILKA AKADEMICKA 

LESZKA WOJNARA
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Giewont
Niech się innym śnią góry Piemontu,
I te w Alpach kurorty znane,
A ja stoję u stóp Giewontu
I spoglądam na Zakopane.

Pod tą górą krzyżem naznaczoną,
Królującym na tatrzańskim niebie,
Stoję razem ze swoją żoną
I czujemy się tu u siebie.

Z pobliskiego płyną kościoła
Śpiewy z głębi góralskiej duszy.
To ta ziemia do Stwórcy woła,
A jej głos każdego poruszy.

Wieczór już za oknami hotelu.
Nad Giewontem zaraz księżyc zaśnie.
I tak myślę, mój przyjacielu,
Że ten Giewont, to Polska właśnie. 

Krzysztof Konstanty Stypuła

FOTOZAGADKA
Zdjęcie zostało wykonane wewnątrz Sanktu-
arium Matki Bożej Płaczącej (Santuario del-
la Madonna delle Lacrime) w Syrakuzach na 
Sycylii. Było prezentowane w Galerii Gil na 
wystawie „XVII Wyprawa Mostowa”, o której 
piszemy na stronie poprzedniej. 
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